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Determinanty vzniku nemocí oběhové soustavy v české populaci 

Abstrakt  

Příčiny vzniku nemocnění oběhové soustavy jsou dobře známy; z populačního hlediska jsou významné 

faktory, jejichž výskyt lze ovlivnit a jež jsou hojně rozšířeny v populaci. Cílem této práce bylo ohodnotit 

působení klasických rizikových faktorů nemocí oběhové soustavy na úmrtnost v české populaci. 

V úvodní části předložené práce je nastíněna epidemiologická situace a vývoj populačního zdraví 

včetně průběhu „kardiovaskulární revoluce“ v Česku. Vlastní výzkum vycházel z longitudinálních dat 

studie HAPIEE. Ohodnocení rizik pro českou populaci bylo stanoveno na základě metody analýzy 

přežívání. Výsledky analýzy prokázaly vysokou prevalenci řady rizikových faktorů nemocí srdce a cév. 

Na základě finálního modelu proporcionálních rizik bylo zjištěno, že úroveň vzdělání měla ze všech 

sociodemografických faktorů největší vliv na výši úmrtnosti v důsledku onemocnění srdce a cév. 

Z hlavních rizikových faktorů mělo dále negativní vliv kouření, prevalence vysokého krevního tlaku, 

prevalence diabetu a absence fyzické aktivity. Obezita, nárazové pití a vysoká hladina cholesterolu se 

naopak pro českou populaci nepotvrdila jako signifikantní pro úroveň kardiovaskulárního zdraví. 

V závěrečné části je zmíněn populační přístup v hodnocení rizikových faktorů a možnosti posilování 

kardiovaskulárního zdraví z pohledu veřejného zdravotnictví. 

Klíčová slova: nemoci oběhové soustavy, úmrtnost, zdravotní přechod, kardiovaskulární zdraví, rizikové 

faktory, analýza přežívání, prevence 

Determinants of circulatory system diseases among the Czech population 

Abstract 

The determinants of circulatory system diseases are very well known, modifiable risk factors and factors 

widely spread among populations are in focus for the public health research. The aim of this thesis is 

a quantification of main cardiovascular risk factors in the Czech population using the survival analysis 

and HAPIEE cohort data. The epidemiologic situation, trends in the Czech population health including 

“the cardiovascular revolution” is discussed in the first part of the thesis. Among the Czech population 

high prevalence of many risk factors were found. The education had the strongest impact 

on cardiovascular health from sociodemographic characteristics. The negative effect of smoking, 

prevalence of high blood pressure, prevalence of diabetes and physical inactivity was confirmed. 

On the other hand the impact of obesity, binge drinking and high blood cholesterol level was not 

significant among the Czech population. The population approach in cardiovascular epidemiology and 

cardiovascular health promotion as well are discussed in the last chapter. 

Keywords: diseases of the circulatory system, mortality, health transition, cardiovascular health, risk 

factors, survival analysis, health promotion 
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ACME Automated Classification of Medical Entities (rozhodovací tabulky 

automatického kódování příčin smrti) 
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AHA  American Heart Association 
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HAPIEE Health, Alcohol and Psychosocial factors in Eastern Europe (studie) 
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HELEN Health, Life style and Environment (studie) 
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ICHS ischemická choroba srdeční; MKN-10, dg. I20–I25 
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SHARE  Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe 
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WHO World Health Organization – Světová zdravotnická organizace 
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ÚVOD 

Předkládaná dizertační práce se věnuje problematice vysokého výskytu onemocnění oběhové 

soustavy v české populaci a možným determinantám vedoucím ke vzniku těchto onemocnění.  

Na konci 80. let minulého století patřilo Česko k zemím s nejvyšší intenzitou úmrtnosti 

na nemoci oběhové soustavy ve světě. Od té doby došlo k podstatným změnám a k výraznému 

posílení kardiovaskulárního zdraví populace jednak změnami životního stylu populace 

a následné redukci prevalence rizikových faktorů a jednak v důsledku změn v oblasti lékařské 

péče. Navzdory výraznému zlepšení, existují značné rezervy pro další zlepšování populačního 

zdraví. Intenzita úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy je zhruba 3krát vyšší než ve Francii, 

kde dosahuje nejnižších hodnot vůbec. Společně se zhoubnými novotvary jsou nemoci oběhové 

soustavy hlavním zdrojem nadúmrtnosti projevující se v české populaci v porovnání se zeměmi 

EU15. Onemocnění srdce a cév patří rovněž k nejčastějším příčinám předčasných úmrtí v české 

populaci. 

Existuje zhruba 300 odhalených rizikových faktorů vedoucích ke vzniku onemocnění srdce 

a cév (Mackey a kol., 2004, str. 24). Z pohledu populačního hodnocení zdraví (epidemiologie, 

veřejného zdravotnictví) jsou především důležité faktory s vysokou prevalencí v populaci, 

faktory s přímým vlivem na vznik onemocnění a faktory modifikovatelné, jejichž kontrolou lze 

redukovat kardiovaskulární riziko. 

Cílem této práce je otestovat vliv hlavních rizikových faktorů pro vznik nemocí oběhové 

soustavy v české populaci. Sledované rizikové faktory byly vybrány na základě studie 

INTERHEART, jejíž výsledky odhalily, že devět rizikových faktorů (kouření, krevní tuky, 

hypertenze, diabetes, obezita, nedostatečná konzumace ovoce a zeleniny, nedostatečná fyzická 

aktivita, protektivní efekt konzumace alkoholu a psychosociální faktory/stres) souvisí až s 90 % 

vzniklých koronárních příhod. Studie zahrnovala data 52 zemí světa a vliv faktorů 

na kardiovaskulární zdraví byl obdobný, nikoliv však zcela stejný pro všechny sledované 

regiony, včetně střední Evropy.  

Testování vlivu determinant na kardiovaskulární zdraví bude provedeno pomocí analýzy 

přežívání s využitím dat studie HAPIEE. Mezinárodní longitudinální studie HAPIEE – Health, 

Alcohol and Psychosocial factors in Eastern Europe sleduje dopad životního stylu 

a psychosociálních faktorů na zdravotní stav populací ve vybraných státech střední a východní 

Evropy včetně Česka. Česká kohorta studie HAPIEE byla založena v letech 2002–2005 

a od té doby je pravidelně sledována na změny ve zdravotním stavu včetně úmrtnosti. 

Dílčím cílem práce je také poukázat na rozdíl mezi výskytem rizikového faktoru u jedince 

a výskytem rizikového faktoru v populaci a jak lze pomocí poznatků kardiovaskulární 

epidemiologie a principů populačního přístupu v prevenci snížit výskyt onemocnění v populaci. 

Pochopení determinant vedoucích ke vzniku onemocnění srdce a cév je nezbytné pro možné 
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posilování kardiovaskulárního zdraví populace. Výsledky práce mohou být přínosné pro sektor 

veřejného zdravotnictví a tvorbu zdravotních politik zaměřených na celou populaci. 

1.1 Předpoklady práce a navazující pracovní hypotézy 

 Základním předpokladem bylo, že vliv rizikových faktorů na kardiovaskulární zdraví 

v české populaci se nebude výrazně lišit od vlivu faktorů odhadnutých ve studii 

INTERHEART (Yusuf a kol., 2004). Zajímalo nás, jaké konkrétní faktory mají největší 

vliv na kardiovaskulární zdraví v české populaci a jak se podílí na vzniku nemocí 

oběhové soustavy? 

 Prevalence řady rizikových faktorů nemocí oběhové soustavy v české populaci (vysoký 

krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu, prevalence kouření, fyzická inaktivita) se 

výrazně neliší v porovnání s ostatními evropskými populacemi. Je tedy otázkou, proč 

stále přetrvává vysoké kardiovaskulární riziko v české populaci? Na druhou stranu 

prevalence některých rizikových faktorů naopak patří k nejvyšším v Evropě (prevalence 

diabetu, prevalence obezity, konzumace alkoholu, nízká spotřeba ovoce a zeleniny). Jsou 

to tedy tyto faktory, které výrazně negativně ovlivňují kardiovaskulární zdraví české 

populace? 

 Socioekonomické faktory jsou dnes považovány za nejvýznamnější determinantu zdraví 

(Marmot, 2004). U nemocí, které jsou výrazně ovlivňovány životním stylem, působí 

socioekonomické faktory jednak prostřednictvím hmotného zabezpečení, 

psychosociálních ukazatelů, a jednak působí přímo. Podle Organizace pro hospodářskou 

spolupráci a rozvoj (OECD) existují v populacích střední a východní Evropy velké 

rozdíly ve zdravotním stavu podle úrovně dosaženého vzdělání. Podle poslední zprávy 

OECD o zdraví Health at Glance: Europe 2014 (OECD, 2014, p. 19) byl rozdíl v naději 

dožití ve věku 65 let u českých mužů mezi sledovanými populacemi dokonce nejvyšší 

(7 let mezi nejvyšší a nejnižší úrovní). Lze tedy očekávat výrazný vliv 

socioekonomických faktorů i na kardiovaskulární zdraví české populace. 

 V současné kardiovaskulární epidemiologii je stále více zdůrazňován rozhodující vliv 

minimálního rizika, tj. optimálních hodnot hlavních rizikových faktorů nejenom 

pro jednotlivce, ale i pro populaci. Koncept minimálního rizika má podle některých 

epidemiologů (Stamler, 2005; Rose, 1992; Rose, 2008, Donald a kol., 2010) větší vliv 

než koncept hlavních rizikových faktorů/koncept vysokého rizika. Řada studií (např. 

Stamler, 2005b; Lewington a kol., 2002; 2007; Lee at al., 2009) prokázala, že riziko 

vzniku nemocí oběhové soustavy se neobjevuje až při dosažení tzv. rizikových hodnot, 

ale riziko se zvyšuje napříč hodnotami faktoru. Jaký je tedy podíl osob s optimálními 

hodnotami rizikových faktorů v české populaci (tzn. jaký je podíl osob s ideálním 

kardiovaskulárním zdravím) a jak působí výskyt optimálních hodnot v populaci 

na kardiovaskulární zdraví? Vzhledem k vysokému kardiovaskulárnímu riziku v české 

populaci lze očekávat nízký podíl osob s optimálními hodnotami ukazatelů. 

 Rizikové faktory způsobující vznik onemocnění oběhové soustavy mají tendenci se 

kumulovat u jedince a zřídka se vyskytují osamoceně (Poulter, 1999). Rizikové faktory 

se v populacích zpravidla nacházejí jako kontinuum, řada z nich vzájemně souvisí, 
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vzájemně se ovlivňuje a ve výsledku se sčítají nebo dokonce násobí (Bruthans, 2000; 

Stamler, 2005). Jaké je rozložení populace podle přítomnosti rizikových faktorů a jaký je 

kumulativní efekt rizikových faktorů v české populaci? Lze očekávat vysoký podíl osob 

s přítomností více jak jednoho rizikového faktoru a výrazný efekt spolupůsobení více 

rizikových faktorů na kardiovaskulární zdraví. 

 Regionální rozdíly v úrovni zdravotního stavu lze v Česku pozorovat dlouhodobě. 

Variační rozpětí naděje dožití při narození ve správních oblastech obcí s rozšířenou 

působností se pohybuje kolem 7 let u mužů a 8 let u žen. Regionální rozdíly v úrovni 

zdravotního stavu jsou nejčastěji vysvětlovány rozdílnou socioekonomickou strukturou 

obyvatelstva, a s tím souvisejícím životním stylem obyvatelstva a výskytem rizikových 

faktorů v populaci, úrovní vzdělanosti, dále socioekonomickou situací v regionu (Bobák, 

1996). Studie HAPIEE sleduje populace 6 lokalit s rozdílným socioekonomickým 

profilem. Lze očekávat rozdílnou intenzitu úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy 

ve sledovaných lokalitách. Očištěním vlivu sociodemografických charakteristik 

a charakteristik životního stylu by mělo dojít k redukci až k eliminaci těchto rozdílů. 

1.2 Struktura práce 

Předkládaná práce je strukturována do sedmi kapitol. Úvodní kapitola stanovuje cíl práce 

a pracovní hypotézy. Součástí kapitoly je také obecný popis nemocí oběhové soustavy 

a hlavních rizikových faktorů pro vznik těchto onemocnění. 

Druhá kapitole práce je věnována změnám v úrovni úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy; 

je diskutován teoretický rámec epidemiologického a zdravotního přechodu, který je doplněn 

o konkrétní vývoj zdravotního stavu u vybraných populací Evropy včetně vývoje intenzity 

úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy. Je též diskutována mezinárodní i časová srovnatelnost 

dat úmrtnosti podle příčin smrti. V poslední části kapitoly je popsán průběh „kardiovaskulární 

revoluce“ v Česku a možný vliv životního stylu a zdravotní péče na zlepšení kardiovaskulární 

zdraví populace po roce 1990.  

Třetí kapitola přestavuje současné přístupy v kardiovaskulární epidemiologii, rizikové faktory 

nemocí oběhové soustavy, jejich působení v populaci a koncept ideálního kardiovaskulárního 

zdraví. 

Čtvrtá kapitola je metodologickou částí práce, kdy jsou diskutována data a metodika používaná 

ve stěžejní kapitole práce, včetně charakteristiky vlastního modelu. 

Pátá kapitola je stěžejní kapitolou předkládané práce, je zaměřena na vlastní analýzu dat 

longitudinálního šetření HAPIEE české populace středního a vyššího věku. Vliv vybraných 

rizikových faktorů (sociodemografických faktorů, faktorů životního stylu a metabolických 

faktorů) na kardiovaskulární zdraví je odhadnut pomocí Coxovy regrese a populačního 

atributivní frakce. Kromě působení vybraných faktorů na kardiovaskulární zdraví je hodnocen 

výskyt rizikových faktorů a optimálních hodnot těchto faktorů v populaci HAPIEE. V závěru 

kapitoly jsou diskutovány výsledky včetně stanovených hypotéz. 

Předposlední kapitola nastiňuje možnosti prevence a posilování kardiovaskulárního zdraví 

populace. 

Závěrečná kapitola je věnována shrnutí nejdůležitějších poznatků.  
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1.3 Nemoci oběhové soustavy 

Nemoci oběhové soustavy (nemoci srdce a cév, srdečně cévní onemocnění) jsou choroby 

postihující srdce a cévní řečiště; v 10. revizi Mezinárodní klasifikaci nemocí (dále MKN-10) 

jsou řazeny v kapitole IX. pod diagnózami I00–I99
1
. Tuto skupinu nemocí lze dále 

v nejjednodušším členění rozdělit na nemoci srdce, tzv. kardiovaskulární onemocnění
2
  

(dg. I00–I52), cévní onemocnění mozku, tzv. cerebrovaskulární onemocnění (dg. I60–I69), 

nemoci periferních tepen a žil (dg. I70–I87) a ostatní nemoci oběhové soustavy (viz obrázek 1, 

včetně členění na jednotlivé oddíly).  

Obrázek 1  Základní členění nemocí oběhové soustavy podle MKN-10 

 
Zdroj: MKN-10 

K nejzávažnějším nemocem srdce a cév z hlediska rozšíření v populaci, míry hospitalizace, 

invalidity a úrovně úmrtnosti patří ischemické nemoci srdeční (dále ICHS) a cévní mozková 

příhoda, obě vznikající převážně na základě aterosklerózy.  

Ischemické nemoci srdeční jsou u nás nejčastější příčinou hospitalizace (ÚZIS, Zvolský 2012b) 

a také nejčastější příčinou smrti (u 25 % zemřelých představuje základní příčinu smrti, blíže 

kapitola 2.5.1). Ischemické nemoci srdeční (ischemická choroba srdeční, koronární choroby) 

                                                           
1
 V MKN-10 nejsou mezi nemoci oběhové soustavy zařazena všechna onemocnění týkající oběhového 

systému; nepatří sem například vrozené srdeční vady, novotvary srdce a nemoci a otravy krve. 
2 Termín kardiovaskulární onemocnění (dále KVO) je v odborné medicínské literatuře často používán 

pro celou skupinu nemoci oběhové soustavy. Toto označení může být zavádějící, používáme-li výše 

zmiňované členění nemocí oběhové soustavy na kardiovaskulární a cerebrovaskulární nemoci. 

I přes zažitost ekvivalentu kardiovaskulární onemocnění k nemocím oběhové soustavy bude v této práci 

používán termín „kardiovaskulární“ pouze pro skupinu nemocí srdce (dg. I00–I52) s výjimkou ustálených 

spojení. A sice bude používán termín „kardiovaskulární revoluce“, který vystihuje fázi vývoje 

zdravotního stavu populace, kdy dochází k výrazně redukci úrovně úmrtnosti na všechny nemoci oběhové 

soustavy nikoliv pouze nemoci kardiovaskulární. Druhou výjimkou potom budou termíny 

„kardiovaskulární riziko“ a „kardiovaskulární zdraví“, opět termíny používané a ustálené v epidemiologii 

nemocí oběhové soustavy. 

Nemoci 
oběhové 
soustavy 

MKN-10,  
I00–I99 

Kardiovaskulární onemocnění/ 
nemoci srdce  
(I00–I52) 

I00–I02 Akutní revmatická horečka 

I05–I09 Chronické revmatické choroby srdeční 

I10–I15 Hypertenzní nemoci 

I20–I25 Ischemické nemoci srdeční 

I26–I28 Kardiopulmonální nemoc a nemoci 
plicního oběhu 

I30–I52 Jiné formy srdečního onemocnění 

Cerebrovaskulární onemocnění/ 
cévní onemocnění mozku  
(I60 –I69) 

I60–I64 Cévní mozková příhoda 

I65–I69  Ostatní cévní onemocnění mozku a 
následky cévních onemocnění mozku 

Nemoci periferních tepen a žil  
(I70–I87) 

I70 Ateroskleróza 

I71–I79 Nemoci tepen, tepének a vlásečnic 

I80–I89 Nemoci žil, mízních cév a mízních uzlin 
nezařazených jinde 

Ostatní nemoci oběhové soustavy 
(I88, I89, I95–I99) 
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jsou v MKN-10  vyčleněny jako samostatná podkapitola s rozmezím kódů I20–I25.  Jedná se 

akutní nebo chronické onemocnění srdečního svalu vzniklé na podkladě nedostatečného 

krevního zásobení srdeční svaloviny při postižení věnčitých tepen (Aschermann, 2004). 

Klinický obraz a projevy onemocnění jsou široké – od asymptomatické (bezpříznakové) ICHS, 

přes přechodnou ischémii (obvykle se projevující anginou pectoris – bolestí na hrudníku), 

ischemickou nekrózu – odumření srdeční svaloviny (infarkt myokardu) až po srdeční selhání 

a náhlou smrt. Závažnost ischemie myokardu charakterizuje délka trvání a intenzita, s tím 

že s délkou a intenzitou se prognóza nemoci zhoršuje.  

Jednotlivé typy ICHS lze také dělit na akutní formy jako infarkt myokardu a nestabilní, klidová 

angina pectoris
3
 a formy chronické jako stabilní při zátěži vznikající angina pectoris, stavy 

po prodělaném infarktu myokardu a chronická ischemická choroba srdeční
4
 s výrazným 

přesahem do dalších diagnóz. Zatímco akutní formy ICHS se v české populaci daří redukovat 

(pokles jak incidence, tak úrovně úmrtnosti), nedaří se redukovat zejména úroveň úmrtnosti 

na chronické formy ICHS. Jedinci, kteří přežijí akutní fázi onemocnění, nebo u kterých se 

pozvolna vyvine jeho chronická fáze, jsou onemocněním často invalidizováni, omezeni 

v běžném životě a především ohroženi zvýšeným rizikem srdečního selhání. 

Druhou nejčastější skupinou nemocí oběhové soustavy z hlediska hospitalizace i úrovně 

úmrtnosti jsou cévní onemocnění mozku (dále COM), která v Česku představují 8 % úmrtí 

u mužů a 12 % úmrtí u žen. Klinicky lze z této podkapitoly vyčlenit skupinu cévních 

mozkových příhod (iktus) v rozmezí kódů I60–I64. Cévní mozková příhoda (dále CMP) je 

Světovou zdravotnickou organizací (dále WHO) definována jako rychle se rozvíjející klinické 

známky ložiskového mozkového postižení, trvající déle než 24 hodin nebo vedoucí ke smrti. 

CMP je zjednodušeně řečeno akutní stav charakterizovaný poškozením mozku v důsledku 

poruchy mozkového krevního oběhu. K této poruše dochází buď na podkladě uzávěru mozkové 

tepny (tzv. ischemická CMP, mozkový infarkt) nebo na podkladě krvácení z mozkové cévy 

(tzv. hemoragická CMP). Ischemická cévní mozková příhoda představuje 80 % případů CMP 

(Bruthans, 2009; Horký, 2003).  

Pro klinický syndrom shodný s CMP, který však do 24 hodin vymizí, je užíván termín 

tranzitorní ischemická ataka (dále TIA), ta je však v rámci MKN-10 řazena mezi nemoci 

nervové soustavy (dg. G45 Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy). 

Tato diagnóza nebývá příčinou smrti, nelze jí však opomenout v případě hodnocení incidence 

CMP, pro účely primární i sekundární prevence a částečně i pro účely léčby nejsou TIA zásadně 

odlišovány do CMP (Bruthans, 2009). Dalším následkem ischemických změn v mozku může 

být vaskulární demence (dg. F01) definovaná jako „následek mozkových infarktů způsobených 

cévní chorobou včetně hypertenzní cerebrovaskulární choroby“. Vaskulární demence se 

projevují vzhledem ke své specifičnosti většinou ve vysokém věku
5
. Přestože diagnózy G45 

                                                           
3
 V klinické praxi je mezi akutní ICHS běžně řazena i náhlá srdeční smrt (I46.1), přesto že v MKN-10 již 

do této skupiny onemocnění nespadá. 
4 
Poškození věnčitých tepen aterosklerózou se nemusí projevit akutní formou, může zůstat „jen“ u trvale 

horšího zásobení srdce kyslíkem. 
5
 Lze předpokládat, že i některá další onemocnění demencí ve vyšším věku (např. dg. F03 Neurčená 

demence) mají původ v ischemických změnách mozku. 
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a F01  nejsou zahrnuty v MKN-10 do společné skupiny cévních mozkových příhod z důvodu 

klinických specifik, způsobem vzniku je možné je k CMP přiřadit (ÚZIS, Zvolský, 2012a). 

Nemoci oběhové soustavy se vyskytují v různých formách, přesto společným jmenovatelem 

mnoha z nich, zejména těch nejčastějších a nejzávažnějších je ateroskleróza
6
. Ateroskleróza 

(kornatění cév) by se dala jednoduše charakterizovat jako degenerativní onemocnění tepen. 

V důsledku postupného ukládání tuků a dalších látek na cévní stěně vznikají 

tzv. aterosklerotické pláty či ateromy. S narůstajícím objemem tohoto ložiska dochází 

k zužování cévy a k poškození vnitřní povrchové vrstvy. Většina onemocnění srdce a cév tedy 

představuje onemocnění vzniklá na základě aterosklerózy a na aterosklerotický plát nasedající 

trombózy v koronárních a mozkových tepnách, která kriticky omezí nebo zastaví přítok krve 

do části srdečního svalu či mozkové tkáně a vede nejčastěji ke vzniku srdečního infarktu nebo 

cévní mozkové příhody (Bruthans, Bruthansová, 2009, str. 183) nebo periferních tepnách, 

způsobující chronickou ischemickou chorobu končetin s bolestivou zátěžovou ischémií. 

Zjednodušený model klinických projevů aterosklerózy (obrázek 2) prezentuje, do kterých 

nemocí srdce a cév může ateroskleróza vyústit. 

Rozvoj aterosklerózy souvisí s dobře známými rizikovými faktory, které jsou v převážné míře 

ovlivnitelné; z metabolických rizikových faktorů je to vysoká hladina cholesterolu v krvi, 

hypertenze, hyperhomocysteinemie a diabetes a z faktorů životního stylu kouření, obezita, 

nedostatečná pohybová aktivita a stres. K neovlivnitelným rizikovým faktorům potom patří 

genetická predispozice, mužské pohlaví a vyšší věk (Silbernagl, Lang, 2001). Pokud 

se příznaky aterosklerózy objeví, bývá již ateroskleróza ve velmi pokročilém stádiu. Postižení 

cévního řečiště je rozsáhlé a lze ho jen relativně velmi málo ovlivnit. 

Obrázek 2  Zjednodušený model klinických projevů aterosklerózy 

 

  

                                                           
6
 Přestože je ateroskleróza jedním z onemocnění oběhové soustavy (dg. I70), je sama zodpovědná 

za vznik většiny NOS. Klasifikace aterosklerózy jako příčiny smrti je diskutována v kapitole 2.3. 
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1.4 Rizikové faktory nemocí oběhové soustavy  

Systematický výzkum determinant ovlivňujících zdraví a vznik chronických, neinfekčních 

nemocí je datován až do druhé poloviny 20. století, s tím jak se měnil epidemiologický profil 

populací vyspělých zemí a neinfekční onemocnění se staly stále častější příčinou nemocnosti 

i úmrtnosti. Klíčovým vědním oborem pro sledování populačního zdraví se stala epidemiologie, 

která je v podstatě definována jako vědní disciplína studující distribuci výskytu nemocí 

a faktorů vedoucím k jejich vzniku ve sledovaných populacích. 

První etapa moderního epidemiologického výzkumu determinant vzniku nemocí oběhové 

soustavy začala krátce po druhé světové válce. Na základě prospektivních kohortových studií
7
 

(Framingham study, The Seven Countries Study, British Regional Heart Study, Whitehall 

studies of civil servants, The WHO MONICA study) vedla k objevení a definici hlavních 

rizikových faktorů onemocnění oběhové soustavy. Samotný termín „rizikový faktor“ se poprvé 

objevil v rámci výsledků Framinghamské studie v roce 1957 a tento koncept byl vlastně 

zapůjčen z pojišťovnictví (Luepker a kol., 2004).  

Nejprve byl odhalen vliv metabolických rizikových faktorů (fyziologické faktory) 

na kardiovaskulární zdraví, a to zejména z důvodu, že tyto faktory jsou u jedinců jednoduše 

měřitelné/kvantifikovatelné. V 50. letech poprvé formuloval Sir George Pickering (Šimon a kol., 

2001, str. 13; Pickering, 1968) stále platnou hypotézu, že krevní tlak (TK) je kvantitativní 

proměnou zvyšující riziko vzniku ischemické choroby srdeční a cévní mozkové příhody 

v celém průběhu distribuční křivky. Vliv koncentrace cholesterolu v krvi na riziko vzniku 

nemocí oběhové soustavy potom formuloval Ancel Keys a tuto hypotézu prokázal na výsledcích 

studie The Seven Countries Study, která mimo jiné potvrdila výrazné rozdíly v dietárních 

zvyklostech, zejména v dietárním příjmu tuků, hladině cholesterolu a incidenci srdečních 

onemocnění (Keys, 1980). Fuhler a kol. (Fuller a kol., 1980; Fulher a kol., 1983) potom 

na základě dat Whitehall studie přispěli k pochopení úlohy glykémie, porušení glukózové 

tolerance a diabetu 2. typu v etiologii ischemické choroby srdeční. 

Geografické rozdíly ve výskytu onemocnění srdce a cév v jednotlivých populacích potom 

otevřely další kapitolu kardiovaskulární epidemiologie, a sice sledování vztahu životního stylu 

a vzniku onemocnění srdce a cév. Termín „životní styl“ byl poprvé použit Ancelem Keysem již 

v průběhu 50. let, kdy se snažil poukázat na to, že geografické rozdíly v intenzitě úmrtnosti 

na nemoci oběhové soustavy (dále NOS) souvisí s rozdílnými stravovacími návyky, zejména 

rozdílným příjmem tuků potravou, a tím rozdílnou populační hladinou cholesterolu v krvi. Dnes 

už de facto není pochyb o tom, že evidentní rozdíly v životním stylu (zejména ve stravovacích 

návycích) korespondují s rozdíly v kardiovaskulárním zdraví populací.   

Zatímco vliv cholesterolu a krevního tlaku na vznik NOS byl již pomalu 10 let plně prokázaný, 

evidence, že kouření negativně ovlivňuje zdraví, nebyla zdaleka dostatečná. Každopádně jednu 

z prvních studií dokazující negativní vliv kouření na lidské zdraví přestavovala zpráva 

                                                           
7 Do té doby bylo veškeré odhalování etiologie nemoci oběhové soustavy zejména pouze na základě 

laboratorního výzkumu, nikoliv z populačních studií. 
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„Smoking and Health: Report of the Advisory Committee of the Surgeon General of the Public 

Health Service“ z roku 1964. Zpráva vznikla na žádost J. F. Kennedyho, s tím jak se objevovaly 

důkazy, že kouření souvisí s lidským zdravím, zejména s rakovinou plic. Na základě revize 

7000 biomedicinských článků dostupných v té době odborná poradní komise došla k těmto 

závěrům: kouření způsobuje o 70 % vyšší intenzitu úmrtnosti u mužů než u žen, způsobuje 

rakovinu plic a rakovinu hrtanu u mužů, pravděpodobně způsobuje rakovinu plic u žen 

a způsobuje chronickou bronchitidu (U. S. HHS, 2014 The Health Consequences of Smoking – 

50 Years of Progress).  

V polovině 70. let se potom objevují studie, které poukazují na vliv socioekonomické pozice 

na úroveň zdravotního stavu jedince. Průkopníkem v této oblasti výzkumu je tzv. Black Report
8
 

(Black a kol., 1980; Gray, 1982), zpráva, která poukázala na vliv řady socioekonomických 

faktorů (příjem, úroveň vzdělání, úroveň bydlení, zaměstnanost) na lidské zdraví, včetně 

kardiovaskulárního. 

V druhé etapě epidemiologického výzkumu byla kauzalita rizikových faktorů následně 

testována za použití preventivních léčebných studií (intervenční etapa). Když bylo potvrzeno, 

že rizikové faktory doopravdy predikují riziko vzniku NOS, vyvstala otázka, zda snížení rizika 

u jedince, v populaci povede také ke snížení kardiovaskulárního rizika. Objevuje se tak další 

vědní obor/disciplína a sice veřejné zdravotnictví (public health research), které je definováno 

jako úsilí společnosti chránit, udržovat a zlepšovat zdraví populace řízenými, organizovanými 

zásahy jako jsou preventivní programy, vzdělávání v oblasti vlastní ochrany zdraví apod. 

V kardiovaskulární epidemiologii a veřejném zdravotnictví tak postupně došlo k přesunu 

od prevence zaměřené pouze na redukci úmrtí a onemocnění k prevenci zaměřené na redukci 

rizikových faktorů až nakonec k aktivnímu posilování zdraví jedince i populace. Dnes rizikové 

faktory přestavují užší pojetí kardiovaskulární zdraví. To dnes představuje širší koncept, který 

není definován pouze jako nepřítomnost klinického projevu nemoci oběhové soustavy, 

či nepřítomnosti rizikových faktorů, ale který vnímá posilování kardiovaskulárního zdraví jako 

součást tohoto konceptu. 

V prevenci nemocí oběhové soustavy se tak vedle klasického konceptu hlavních rizikových 

faktorů (concept of main risk factors) objevuje koncept minimálního rizika (concept of low risk) 

nebo také populační přístup prevence. Zatímco koncept hlavních rizikových faktorů se dnes 

uplatňuje zejména v sekundární prevenci na individuální úrovni (např. aktivní vyhledávání 

a léčba osob s hypertenzí, hypercholesterolémií, diabetem), koncept minimálního rizika a snaha 

o změnu distribuce rizikového faktoru v populaci je pak stěžejní v případě primární prevence 

veřejného zdravotnictví (Rose, 1981; Donald a kol., 2010). Z populačního hlediska je tak 

důležité nejenom snižovat podíl osob s vysokým rizikem, ale i nepříznivými hodnotami 

rizikového faktoru v populaci a dosažení tak zvaného ideálního kardiovaskulárního zdraví 

(Donald a kol., 2010; blíže kapitola 3). 

Epidemiologické metody výzkumu nemocí oběhové soustavy byly potom standardizovány 

a popsány v manuálu WHO Cardiovascular Survey Methods z roku 1968 zejména zásluhou 

                                                           
8
 Zpráva je pojmenována podle Sira Douglase Blacka, tehdejšího prezidenta Královské společnosti lékařů. 
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Geoffreyho Rose a Hanryho Blackburna. Dnes je tento manuál dostupný ve třetí editované verzi 

z roku 2004 (Luepker a kol., 2004). 

Po více jak 50. letech intenzivního epidemiologického výzkumu věnovaného nemocem srdce 

a cév lze konstatovat, že hlavní roli v úrovni kardiovaskulárního zdraví populace hraje 

vnější prostředí. Světová zdravotnická organizace ve své zprávě o chronických onemocněních 

2010 (WHO, 2011a) přisuzuje dokonce 80 % všech onemocnění srdce a cévních onemocnění 

mozku rizikovým faktorům plynoucím z chování/životního stylu jedince/populace. 

Vliv genetické predispozice v ovlivnění individuální vnímavosti je nepopiratelný, 

ale na populační i individuální úrovni více záleží na způsobu života. Životní styl je tak prvním 

krokem, který skrz metabolické rizikové faktory vede ke klinickému projevu nemoci srdce 

a cév. Životní styl ovlivňuje rizikové faktory nehledě na genetickou predispozici (Epstein, 2005, 

str. 14). Genetická výbava jednotlivce pouze vysvětluje, proč někteří lidé s rizikovým životním 

stylem zůstanou nepostiženi a naopak proč jedinci bez rizikových faktorů jsou srdeční nebo 

mozkovou příhodou postiženi (Šimon a kol., 2001, str. 14). 
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Kapitola 2 

Změny úrovně úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy  

2.1 Teoretický rámec epidemiologického a zdravotního přechodu 

Základním rámcem pro současné studium intenzity úmrtnosti a režimu změn zdravotního stavu 

populace je teorie epidemiologického přechodu, a následně teorie zdravotního 

přechodu/změny úrovně zdravotního stavu populace (health transition). Tyto teoretické 

rámce popisují dynamiku a faktory vedoucí z dlouhodobého hlediska k výraznému růstu naděje 

dožití a k pozitivním změnám ve zdravotním stavu populací (Omran, 1971; Olshansky, Ault, 

1986; Frenk a kol., 1991; Meslé, Vallin, 2006; Vallin, Meslé, 2004). Pokles prevalence určitých 

skupin onemocnění, který nebyl nahrazen jiným typem/skupinou onemocnění v takové míře, 

aby intenzita úmrtnosti setrvala na stejné úrovni, modifikovaly epidemiologický profil 

populace. Termín epidemiologický přechod označuje přesun od jedné dominantní patologické 

struktury k jiné, a s tím spojené výrazné změny v průměrném věku při úmrtí. 

Pravděpodobně prvním významnějším pokusem
9
 o vysvětlení změn ve zdravotním stavu 

populací pozorovaných ve vyspělých zemích od konce 18. století byla teorie Abdela Omrana 

publikovaná roku 1971 (Omran, 1971). Cílem této práce bylo objasnit epidemiologické důvody 

růstu naděje dožití (e0) a popsat dynamiku tohoto procesu. V rámci teorie epidemiologického 

přechodu byla pojmenována/vymezena tři epidemiologická stádia/období, kterými podle 

Omrana procházejí všechny populace v rámci procesu modernizace společnosti a průmyslové 

revoluce.  

První období, trvající po staletí až do 18. století, nazývá Omran obdobím morů (epidemií) 

a hladomorů. Vyznačuje se vysokou intenzitou úmrtnosti na infekční onemocnění, výraznými 

výkyvy v úrovni úmrtnosti v důsledku rozsáhlých epidemií a hladomorů a nízkou nadějí dožití 

při narození (25–35 let). Vysokou intenzitu úmrtnosti na infekční onemocnění v tomto období 

potvrdily např. závěry výzkumu Johna Granta v 17. století v Londýně, když ukázaly, že ¾ úmrtí 

jsou způsobena infekčními onemocněními, podvýživou, malnutricí a komplikacemi porodu.  

Během druhého stádia přechodu, období ustupujících epidemií, dochází ke stále vzácnějším 

výskytům epidemií infekčních onemocnění, tím mizí výkyvy v intenzitě úmrtnosti (mimo 

výkyvů způsobených světovými válkami 20. století či španělskou chřipkou v letech 1918 

                                                           
9
 Omranova teorie nebyla ve své době jedinou teorií, výrazně však ovlivnila vznik dalších výzkumů 

na poli sledování změn zdravotního stavu populace. 
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a 1919) a celkově tak klesá intenzita úmrtnosti. Tyto změny započaly v severozápadní Evropě 

v 18. století a postupně se šířily po celé Evropě až do 20. století. Objevují se sice nová 

epidemická onemocnění jako cholera a tuberkulóza, nikoliv však v takovém rozsahu jako 

epidemie v prvním období epidemiologického přechodu. Naděje dožití v tomto období dosahuje 

hodnot téměř 60 let.  

Jako poslední třetí stádium přechodu bylo definováno období degenerativních onemocnění 

s těžištěm příčin úmrtí mezi nemoci degenerativními a nemoci způsobenými člověkem (nemoci 

oběhové soustavy, novotvary, diabetes, metabolická onemocnění apod.). V tomto období 

dochází ke zpomalení růstu naděje dožití a očekává se dosažení stropu hodnot naděje dožití 

(75 let). Je sice předpokládána určitá redukce intenzity úmrtnosti, ale s následnou stabilizací 

úrovně nemocnosti a úmrtnosti. Omranovo vymezení tří období epidemiologického přechodu 

velmi precizně popsalo situaci do konce 60. let 20. století, bylo však značně zatíženo dobou 

svého vzniku. V průběhu 60. let dochází ve vyspělých zemích ke zpomalení či dokonce stagnaci 

zlepšování úmrtnostních poměrů a většina odborníků se navíc domnívá, že délka života se blíží 

maximu (in Vallin, Meslé, 2004). Limity teorie se zejména objevily v momentu, kdy naděje 

dožití začala v západních vyspělých zemích opětovně růst (v 70. letech 20. století) v důsledku 

kardiovaskulární revoluce, když se východní Evropa vydala jinou cestou, resp. setrvala v období 

stagnace intenzity úmrtnosti další desetiletí, a když populace Afriky začaly být decimovány 

pandemií AIDS. 

V polovině 80. let se pokusila řada autorů navázat na Omranovy práce a rozšířit je o čtvrté, 

popř. páté období. Například Olshansky, Ault (1986) doplnily čtvrté období odsunutých 

(do vyššího věku) degenerativních onemocnění, kdy dochází k růstu naděje dožití v důsledku 

léčby onemocnění srdce a cév. Tato fáze byla charakterizována intenzivním poklesem úrovně 

úmrtnosti se stejnou dynamikou u obou pohlaví, neměnnou strukturou zemřelých podle příčin 

a věku, ale s výrazným posunem/koncentrací intenzity úmrtnosti do vyššího věku. Výrazné 

změny v úrovni zdravotního stavu byly dávány do souvislosti s individuálním přístupem 

ke zdraví a změnami v životním stylu. Olshansky a kol. (1990) následně definovali i nové 

maximum střední délky života populace na 85 let. Tyto pokusy o upravení/doplnění 

epidemiologického přechodu ale nezapadaly do konceptu Omranovy teorie, která předpokládá, 

že ke zlepšení úrovně zdravotního dochází pouze za poklesu infekčních onemocnění. 

Omranův epidemiologický přechod lze však brát jako první fázi enormních změn celkové 

úrovně zdravotního stavu následně popsané teorií zdravotního přechodu, která sleduje změny 

zdravotních změn v kontextu sociálních, ekonomických a politických změn. Teorii nejprve 

charakterizoval Frenk a kol. (1991) a vymezil dvě základní fáze. První fázi jako období poklesu 

výskytu infekčních onemocnění a následně poklesu intenzity úmrtnosti na tato onemocnění 

a druhou fázi jako období poklesu prevalence a intenzity úmrtnosti na nemoci oběhové 

soustavy, s tím že nechal otevřený prostor pro další možné fáze zdravotního přechodu. Frenk  

a kol. (1991) popisují tyto změny čistě teoreticky, s tím, že zcela chybí konkrétní demonstrace 

teorie na datech. 

Dále například Horiuchi (1999) popisuje zdravotní přechod jako několik po sobě následujících 

epidemiologických přechodů. Jednotlivé epidemiologické přechody, resp. převládající skupiny 
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nemocí v  populacích (patologická struktura populace) jsou potom velmi zjednodušeně 

navázány na typy společností (lovci a sběrači – násilná úmrtí, zemědělci – infekční onemocnění, 

moderní společnost – nemoci oběhové soustavy, postmoderní společnost – novotvary, 

budoucnost – stárnutí). 

Rovněž například Meslé, Vallin (2004; 2006; Vallin a kol., 2005) popisují zdravotní přechod 

jako posloupnost fází divergence a konvergence procesu zlepšování zdravotního stavu. Začátek 

fáze přechodu je charakteristický divergencí jevu; například v případě naděje dožití (e0) růst 

začíná pouze v určitých populacích, dochází k „rozevírání nůžek“, následně jak se šíří mezi 

populacemi dochází ke konvergenci jevu, postupně jak všechny populace prochází danou fází 

přechodu. Nové pokroky potom vedou k další fázi divergence a konvergence. Přechod může být 

kdykoliv přerušen nečekanými událostmi/vývojem a navíc nová fáze přechodu může začít dříve, 

aniž by předchozí fáze byla zcela uzavřena. Meslé a Vallin zatím vymezili tři takové fáze 

přechodu: Omranův epidemiologický přechod (pokles intenzity úmrtnosti na infekční 

onemocnění) – fáze 1, kardiovaskulární revoluci (pokles intenzity úmrtnosti na nemoci oběhové 

soustavy) – fáze 2 a zpomalení procesu stárnutí – fáze 3. Jednotlivé fáze jsou blíže popsány 

v následující kapitole na konkrétním vývoji v Evropě. 
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2.2 Rozdíly ve vývoji zdravotního stavu populací v Evropě v rámci 

zdravotního přechodu 

Vývoj úrovně zdravotního stavu evropských populací od poloviny 18. století do 60. let 

20. století zcela odpovídá Omranově teorii epidemiologického přechodu. V průběhu tohoto 

období došlo k růstu naděje dožití z 30–35 let na 70 let. Růst naděje dožití nastal výhradně 

v důsledku téměř úplného vymýcení infekčních onemocnění. Nejprve úmrtnost začala klesat 

díky opatřením zabraňujícím šíření epidemií a díky dostupnosti potravin plynoucí z pokroků 

v zemědělské produkci, zlepšení zásobování obyvatelstva potravinami a ve skladování potravin 

(např. pasterizace). Pokles úmrtnosti nebyl způsoben jenom v důsledku eliminace hladomorů, 

ale také zlepšením výživového stavu obyvatelstva. Další pokles intenzity úmrtnosti byl 

způsoben v 19. století budováním vodovodů a kanalizací v sídlech či zlepšením hygienických 

návyků se zvyšováním vzdělanostní úrovně obyvatelstva zavedením povinné školní docházky. 

A konečně objevy na poli medicíny, od imunizace, očkování po sulfonamidy a antibiotika, 

působících v rámci nově vzniklých sociálních systémů vedly v moderní společnosti k ochraně 

před většinou infekčních onemocnění (Vallin, Meslé, 2004; Meslé, Vallin, 2006)
10

.  

Předpokládá se, že epidemiologický přechod (neexistují data pro všechny evropské země 

od poloviny 18. století), nejprve začal v zemích západní a severní Evropy, konkrétně ve Francii, 

Anglii & Walesu, Švédsku, Dánsku a Norsku. Odtud se potom šířil do dalších zemí Evropy; 

například růst naděje dožití (e0) v Itálii a Maďarsku lze pozorovat až koncem 19. století (Vallin, 

Meslé, 2004). Na přelomu 19. a 20. století se naděje dožití (e0) v Evropě pohybovala od 33 

do 60 let a rozdíl mezi populací s nejnižší a nejvyšší hodnotou nadějí dožití (e0) byl 27 let 

(období maximální divergence). Následně již dochází ke konvergenci naděje dožití (e0). 

Obrázek 3 zachycuje vývoj naděje dožití (e0) od roku 1950; kdy lze ještě pozorovat tradiční 

rozdělení zemí z hlediska výše intenzity úmrtnosti na zdravotně vyspělejší sever a západ 

a zaostalejší, s obecně nižší životní úrovní východ a jih Evropy (Meslé, Vallin, 2002; 

Rychtaříková, 2002). Enormní růst naděje dožití při narození v zemích jižní a východní Evropy 

v průběhu padesátých let a v první polovině 60. let tento rozdíl snížil a v daný moment byla 

úroveň zdravotního stavu jednotlivých evropských populací poměrně homogenní. Lze hovořit 

o vysokém stupni konvergence jevu, kdy všechny země prošly epidemiologickým přechodem, 

resp. první fází zdravotního přechodu. V polovině 60. let se sice ze skupiny evropských zemí 

nepatrně vyčleňují
11

 severské země (mimo Finska) a Nizozemsko s nejnižší intenzitou úmrtnosti 

u mužů a Švédsko a Nizozemsko u žen. Zbylé země Evropy, včetně Česka, se potom od sebe 

                                                           
10

 Během tohoto období nerostla naděje dožití (e0) soustavně, ke konci 19. století byl zaznamenán 

negativní trend v rámci 1. fáze zdravotního přechodu vedoucí ke stagnaci naděje dožití; s procesem 

industrializace se objevují nové nemoci jako tuberkulóza, zhoubný novotvar plic apod. plynoucí jednak 

z nezdravého životního stylu, a jednak nezdravých životních a pracovních podmínek. 
11

 Rozdíly zjištěné na základě shlukové analýzy věkově specifických pravděpodobností úmrtí 

v evropských zemích (Meslé, Vallin, 2002, p. 163–166). 
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vzájemně nelišily, blíže obr. 3
12

. Maximální rozdíl v naději dožití (e0) mezi evropskými 

populacemi v roce 1965 představoval v případě mužů 6,7 let a 4,2 let v případě žen. 

Obrázek 3  Naděje dožití při narození ve vybraných zemích Evropy, 1950–2011, muži, ženy 

 
Poznámky:  

Region střední Evropa: CZ – Česko, H – Maďarsko, PL – Polsko, SLO – Slovinsko, SVK – Slovensko 

Region východní Evropa: RU – Rusko, LV – Lotyšsko 

Region západní Evropa: DK – Dánsko, E – Španělsko, F – Francie, FIN – Finsko, I – Itálie, NL – Nizozemsko, 

SWE – Švédsko 

Zdroj dat: Human Mortality Database 

 

V době, kdy intenzita úmrtnosti na infekční onemocnění dosáhla velmi nízké úrovně, se zúžil 

prostor pro další zlepšení úrovně zdravotního stavu (poslední fáze Omranova 

epidemiologického přechodu);  v průběhu 60. let 20. století došlo k výraznému zpomalení 

poklesu intenzity úmrtnosti či dokonce ke stagnaci (u mužů). V západní Evropě tento jev netrval 

déle než jedno desetiletí a došlo k opětovnému pokroku v úrovni zdravotního stavu populace.  

Druhá fáze zdravotního přechodu byla v západní Evropě provázena zejména poklesem intenzity 

úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy, dále pak poklesem úmrtnosti na tzv. člověkem 
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 Obrázek vymezuje základní tři regiony, region střední Evropa zachycuje bývalé socialistické země 

mimo země bývalého Sovětského svazu, region východní Evropy tvoří bývalé země Sovětského svazu, 

region západní Evropa sdružuje skupinu vybraných zemí EU15. Regiony jsou vizuálně barevně rozlišeny, 

země regionu střední Evropa odstíny červené a oranžové, regionu východní Evropa odstíny zelené a 

regionu západní Evropa odstíny modré. Barevná škála jednotlivých regionů i zemí je zachována pro 

všechny grafy této práce srovnávající sledovaný ukazatel v rámci Evropy. 
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způsobená onemocnění (man-made disease)
13

. Tato fáze přechodu je nazývána 

kardiovaskulární revolucí (Vallin a kol., 2001). Kardiovaskulární revoluce
14

 začala v západní 

Evropě na počátku 70. let poklesem cerebrovaskulárních onemocnění, zejména v důsledku 

rozšíření měření krevního tlaku v celé populaci a následné léčby (Meslé, Vallin, 2002). Poté 

následoval pokles také u kardiovaskulárních onemocnění. Za tímto poklesem, který začal 

na přelomu 70. a 80. let, byl především rozvoj nových technologií a léčby – koronární chirurgie, 

monitorování a léčba hypercholesterolémie, zavedení užívání nových typů léků (betablokátory, 

trombolytika), rozvoj zdravotnické záchranné služby či pokles konzumace tabákových výrobků 

(Meslé, Vallin, 2002).   

V boji s onemocněními oběhové soustavy neexistují takové objevy a v podstatě zázračné 

léky/metody jako antibiotika a očkování, které téměř vymýtí daný problém jako v případě 

infekčních onemocnění. Jedná se pouze různé formy léčby již vzniklých onemocnění 

či problémů, např. oddálení klinických projevů hypertenze a hypercholesterolémie, zlepšení 

kvality života po prodělání kardiovaskulární epizody a následné prodloužení života.  Prevence 

kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních onemocnění je mnohem složitější a komplexnější 

proces než prevence infekčních onemocnění, s nutností zapojení individuí do procesu vedoucího 

ke změně životního stylu. Zdravotní politika a vlastní posilování zdraví jsou tak vzájemně 

závislé. Hnací sílou druhé fáze zdravotního přechodu je vnímání rizikových faktorů jako 

rozhodujícího elementu v boji s nemocemi srdce a cév a nemocemi způsobenými člověkem.  

Východní Evropa pokrok a vývoj probíhající v západní Evropě od 70. let nesdílela; v zemích 

střední a východní Evropy stagnace v růstu naděje dožití (e0) trvala celá tři desetiletí 

až do konce 80. let a úroveň úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy dokonce rostla. Protichůdný 

vývoj mezi východní a západní Evropou vedl k dramatické divergenci vyspělého světa podle 

politického rozdělení, v odborné literatuře často označovaný jako „east-west mortality gap“ 

(např. Bobák, Marmot, 1996). Tradiční rozdělení na sever & západ vs. východ & jih bylo 

nahrazeno rozdělením, které kopírovalo „železnou oponu“. Fáze divergence, tentokrát mezi 

západní a východní Evropou, vedla k nárůstu rozdílů v naději dožití (e0) na 11 let u mužů a 7 let 

u žen (rok 1990). 

Protichůdný vývoj mezi východní a západní Evropou byl způsoben neefektivním socialistickým 

zdravotnictvím, konkrétně ekonomickými problémy, které neumožňovaly pořízení nových, 

finančně nákladných technologií a dovoz medikamentů na jedné straně, na straně druhé 

politickým systémem, který nepodporoval individuální myšlení a rozhodování. Pro boj 

s onemocněními srdce a cév jsou nezbytné změny v individuálním chování a aktivní účast 

populace v péči o vlastní zdraví (Meslé, Vallin, 2002; Vallin, Meslé, 2004; Rychtaříková, 2004). 

V regionu východní Evropy tak došlo k něčemu, co lze nazvat „kardiovaskulární krizí“; období 

charakteristické vysokou intenzitou úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy především 

ve středním a vyšším věku (např. Bobák, Marmot, 2005; Meslé, 2004). Vývoj ve východní 

                                                           
13 

Člověkem způsobená onemocnění představují nemoci, které souvisí se životním stylem, např. zhoubný 

novotvar průdušky, průdušnice a plíce jako následek kouření, nemoci související s nadměrnou konzumací 

alkoholu, dopravní nehody, sebevraždy apod. 
14

 Kardiovaskulární revoluce je termín používaný pro enormní pokles intenzity nemocnosti a úmrtnosti 

všech nemocí oběhové soustavy, nejenom nemocí kardiovaskulárních. 
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Evropě lze v podstatě považovat za učebnicový příklad třetí fáze Omranovy teorie, kdy lze 

pozorovat pandemii degenerativních a člověkem způsobených onemocnění.  

Celospolečenské změny v důsledku rozpadu socialistického bloku na konci 80. let nicméně 

vedly k další výrazné diferenciaci, do té doby poměrně homogenního regionu východní Evropy 

z pohledu zdravotních ukazatelů, ve vývoji úrovně zdravotního stavu. Zatímco v některých 

zemích začalo docházet k  růstu naděje dožití a především zde začala opožděně probíhat 

kardiovaskulární revoluce (Meslé, Vallin, 2002), došlo v jiných zemích, zejména v zemích 

bývalého Sovětského Svazu, k bezprecedentnímu poklesu naděje dožití a enormnímu nárůstu 

intenzity úmrtnosti na řadu chronických onemocnění, onemocnění souvisejících se životním 

stylem, ale i násilných úmrtí
15

. Tento jev bývá označován jako úmrtnostní krize (Shkolnikov, 

Cornia, 2000). Došlo tak k dalšímu prohlubování rozdílů v naději dožití (e0) mezi populacemi 

západní Evropy a tentokrát populacemi SNS, až na téměř 20 let v roce 2005 u mužů (rozdíl v e0  

mezi ruskými a švédskými muži) a 11 let u žen, a dá se říct, že hranice mezi východem 

a západem se posouvá více na východ. 

Vallin, Meslé (2004) dále definují, opět na základě pozorování další divergence, třetí fázi 

zdravotního přechodu jako fázi zpomalení procesu stárnutí. Tato divergence začíná po roce 

1980 pouze mezi ženami západní Evropy (moment maximální konvergence). U mužů tento 

proces nelze pozorovat a navíc naděje dožití (e0) u mužů dosahuje teprve v současnosti (v roce 

2010) hodnot naděje dožití žen v roce 1980 (blíže obr. 3). Ženy jsou mnohem dál v procesu 

zdravotního přechodu. V doposud poslední, třetí fázi výrazných změn úrovně zdravotního stavu 

dochází k růstu naděje dožití v důsledku další redukce intenzity úmrtnosti v nejvyšším věku 

(tj. ve věku 85 a více let) a hovoří se o období, kdy dochází ke zpomalení procesu stárnutí 

(Meslé, Vallin, 2006; Vallin, Meslé, 2004).  Novou etapu vývoje představuje růst naděje dožití 

ve vyšším věku, rozdíl v intenzitě úmrtnosti mužů a žen se zmenšuje a významným faktorem je 

redukce intenzity úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy u nejstarších osob (Meslé, Vallin, 

                                                           
15 Česko, Slovensko a Polsko patřily ke skupině zemí bývalého socialistického bloku, kde od počátku 90. 

let lze pozorovat neustálý pokles intenzity úmrtnosti, zejména úrovně úmrtnosti na nemoci oběhové 

soustavy. Další skupinu tvořily Rumunsko a Bulharsko, kde zhoršování zdravotního stavu pokračovalo 

i během 90. let a vývoj lze v tomto období charakterizovat jako nevyrovnaný či chaotický. Ke zlepšování 

úmrtnostních poměrů zde začalo docházet až koncem 90. let. 

Poslední skupinu tvoří země bývalého Sovětského svazu výrazně postižené společenskou transformací 

provázenou ekonomickou krizí. V první polovině 90. let došlo v těchto zemích k výraznému zhoršení 

úmrtnostních poměrů, například v Rusku došlo ke snížení naděje dožití při narození o více jak deset let 

u mužů a o více jak tři roky u žen. Pokles naděje dožití u mužů byl mnohem dramatičtější než u žen a to 

jednak z důvodu, že muži jsou více „zranitelní, citliví“ na společenské změny (Newey a kol., 2004) 

a jednak jsou náchylnější k rizikovému chování. Stabilní zlepšování úmrtnostních poměrů lze pak 

v případě Ruska pozorovat až od roku 2004; hodnoty naděje dožití (e0) však nedosahují hodnot konce 80. 

let, kdy došlo k výraznému nárůstu e0 v důsledku Gorbačovovy protialkoholové politiky, která byla 

uvedena v praxi po roce 1985 a vedla zejména k redukci nárazového/excesového pití (Shkolnikov, Meslé, 

1996; Meslé, 2004).  Vývoj úrovně zdravotního stavu v Pobaltských zemích byl obdobný jako v zemích 

SNS; výrazné zhoršení úmrtnostních poměrů v první polovině 90. let však bylo následně provázeno 

zlepšováním zdravotního stavu populace, zejména zde nedošlo k dalšímu propadu naděje dožití kolem 

roku 1998 jako v Rusku v důsledku měnové krize. V případě Pobaltských zemí lze pozorovat zajímavý 

trend, a sice rozdílný vývoj úrovně zdravotního stavu mezi muži a ženami; zatímco vývoj u mužů je spíše 

podobný vývoji v Rusku (e0 nedosahuje hodnot roku 1990, e65 dlouhodobě stagnuje stejně jako intenzita 

úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy), ženy se v řadě ukazatelů přiblížily zemím střední Evropy. 
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2002). Tato třetí etapa je zatím pozorována pouze v některých zemích západní Evropy 

a v Japonsku. 

Nárůst divergence je nejvýraznější mezi ženskou populací Francie a Dánska, obr. 4. Mezi roky 

1980 a 1995 vzrostla naděje dožití (e0) u žen ve Francii o 3,5 roku zejména v souvislosti 

s poklesem intenzity úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy v nejstarších věkových skupinách. 

Naopak v Dánsku lze pozorovat určitou stagnaci (růst e0 pouze o 0,7 roku) v důsledku růstu 

intenzity úmrtnosti na nemoci související s kouřením a alkoholem (Vallin a kol., 2005). Naděje 

dožití ve věku 65 let v Dánsku, která odráží pouze úmrtnostní poměry populace 65 a více let, 

v tomto období dokonce stagnovala (změna mezi lety 1980 a 1995 byla -0,1 roku), zatímco 

ve Francii vzrostla o 2,7 roku, blíže obr. 4. Od roku 1995 pak lze pozorovat opětovný růst e0 

i v Dánsku a dá se předpokládat začátek fáze konvergence mezi zeměmi západní Evropy. 

Dánské ženy se v rámci zdravotního přechodu dostali již na počátek 3. fáze, aniž by byla 

ukončena fáze kardiovaskulární revoluce (Vallin, Meslé, 2004).  

Obrázek 4  Naděje dožití ve věku 65 let ve vybraných zemích Evropy, 1950–2011, ženy 

 

Zdroj dat: Human Mortality Database 

Tato stagnace přiblížila v celkové intenzitě úmrtnosti (měřeno nadějí dožití e0) české ženy 

dánským, rozdíl e0 činil v roce 2011 pouhých 0,5 roku. Některé analýzy úmrtnosti 

(Rychtaříková, 2002) na základě dat druhé poloviny 90. let dokonce definovaly skupinu zemí 
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Dánsko, tak Česko. Ve vyšším věku však rozdíl mezi českými a dánskými ženami poměrně 

vyšší, rozdíl e65 je 1,3 roku. 

Podobnou stagnaci růstu naděje dožití u žen (e0, e65) a tím pozdějšího nástupu třetí fáze 

zdravotního přechodu, lze pozorovat i v Nizozemsku v letech 1987–2001. Zde došlo zejména 

k růstu intenzity úmrtnosti ve věkové skupině 85 a více let a to na nemoci související se stářím 

jako duševní poruchy (Vallin, Meslé, 2004).  

Podobně jako Omran zakončil „svůj“ epidemiologický přechod obdobím pandemie 

degenerativních onemocnění, někteří autoři jako např. Kramer (1980) předpovídali, že 

po kardiovaskulární revoluci bude následovat období pandemie duševních poruch a disability. 

Zatímco některé země jako Francie či Španělsko toto období přeskočily, jiné jako Nizozemsko 

tímto obdobím pozdržely vstup do třetí fáze zdravotního přechodu. V dalším vývoji tak lze 

očekávat patologickou či epidemiologickou strukturu populace, kde dominují zhoubné 

novotvary, mentální onemocnění, senilita a disabilita. 
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2.3 Změny kódování příčin smrti  

Stěžejním tématem této práce jsou nemoci oběhové soustavy, proto zde bude diskutována pouze 

srovnatelnost dat z dlouhodobého hlediska v rámci této skupiny příčin onemocnění, respektive 

příčin smrti. 

Hlavním rámcem pro analýzu úmrtnosti podle příčin smrti je Mezinárodní statistická klasifikace 

nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN) Světové zdravotnické organizace (WHO). 

MKN zařazuje a třídí do určitého systému všechny nemoci, příčiny smrti a zdravotní problémy, 

včetně okolností jejich vzniku. Klasifikace vznikla ke konci 19. století a od té doby se neustále 

vyvíjí, s tím jak se neustále rozšiřují medicínské znalosti a poznatky o lidském těle a etiologii 

nemoci, o nových onemocněních apod. K revizi dochází přibližně jednou za deset let. 

V současnosti je v platnosti 10. revize této klasifikace (česká zkratka MKN-10, anglická zkratka 

ICD-10). Původně byla MKN určena pouze pro statistiku příčin smrti, postupně (od 6. revize 

z roku 1948) se stala klasifikací prostupující celý zdravotnický systém. Představuje mezinárodní 

standard pro epidemiologické i klinické potřeby, ale i pro řízení zdravotnických zařízení 

a hodnocení kvality zdravotní péče. Používá se ke klasifikaci záznamů řady lékařských zpráv, 

včetně Listu o prohlídce zemřelého (od roku 2013, do roku 2012 List o prohlídce mrtvého), 

který je u nás vstupní informací pro statistiku příčin smrti.  

Pravidelné revize mezinárodní klasifikace nemocí představují určitý problém/překážku 

při sledování intenzity úmrtnosti podle příčin smrti během delšího časového období. „Některé 

nemoci (např. klasické infekční nemoci nebo novotvary) jsou relativně dobře známé a jejich 

místo v klasifikaci, ani jejich definice se dlouhodobě nemění. Na druhé straně právě u nemocí 

srdce a cév se mění nejenom definice, ale často celá koncepce těchto často navzájem 

provázaných chorob“ (Pechholdová, 2010b, str. 6). Z hlediska kontinuity statistik jsou takovéto 

změny nepříznivé, neboť neumožňují přímé zpětné srovnání v čase. V rámci poslední revize 

MKN-10 jsou pak navíc prováděny průběžné aktualizace klasifikace, které se netýká pouze 

seznamu diagnóz, ale i způsobu kódování základní příčiny smrti. 

V předložené analýze úrovně úmrtnosti v Česku byla použita data tříděná na základě posledních 

tří revizí klasifikace; MKN-8 platná v letech 1968–1978, MKN-9 platná v letech 1979–1993, 

MKN-10 platná od roku 1994. Změny mezi těmito revizemi nepředstavují problém v případě 

nemocí oběhové soustavy jako celku. V 8. revizi klasifikace byla cévní onemocnění mozku opět 

přeřazena ze skupiny nemocí nervového ústrojí mezi nemoci oběhové soustavy, zároveň 

8. revize přinesla vzestup váhy onemocnění oběhové soustavy (Bruthans, 2000, str. 18).  

Jisté nesrovnalosti lze nalézt na detailnější úrovni, zejména při hodnocení jednotlivých, 

konkrétních diagnóz, kde dochází ke změnám napříč diagnózami. Jako příklad lze uvést selhání 

srdce (MKN-10, dg. I50); to v rámci klasifikace MKN-8 ještě nebylo samostatnou diagnózou 

a v MKN-9 se již objevuje pod kódem 428. V případě analýzy takovéto diagnózy je nezbytné 

použít tzv. metodu rekonstrukce souvislých časových řad úmrtnosti podle příčin (blíže Meslé, 

2006; Pechholdová, 2010a; Pechholdová a kol., 2011a). Když dojde ke změnám pouze v rámci 

podskupiny diagnóz (např. uvnitř skupin hypertenzní nemoci nebo ischemická choroba srdeční), 
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nepřináší analýza příčin úmrtí větší problémy vznikající změnou revize a navíc takovéto třídění 

může eliminovat některé chyby vzniklé při kódování či stereotypy při určování příčiny úmrtí. 

Dalším problémem v analýze úmrtnosti podle specifických příčin úmrtí jsou nepřesnosti vzniklé 

právě na základě diagnostické a kódovací praxe. Spolehlivost a srovnatelnost dat – mezinárodní 

i časová – může být ovlivněna řadou faktorů jako např. chybami a stereotypy v kódování, 

chybami při vyplňování Listu o prohlídce mrtvého či zemřelého. Nezřídka také dochází 

k přehodnocení kódovacích a diagnostických zvyklostí v rámci doby platnosti jednotlivých 

revizí. V případě úmrtí na nemoci oběhové soustavy, se rozdílné přístupy k diagnostice 

a kódování projevují snad nejvíce. 

K pochopení změn v kódovací praxi je nezbytné obeznámení s metodikou zpracování příčin 

smrti. Statistika příčin smrti je založena na analýze základní příčiny smrti, která je WHO 

definována jako nemoc nebo trauma, která iniciovala řetězec chorobných stavů přímo 

vedoucích k smrti nebo jako okolnosti příhody či násilí, které přivodili smrtelné poškození 

(ČSÚ, 2012). Základní příčina smrti je vybírána z diagnóz uvedených na Listě o prohlídce 

mrtvého (dále LPM) či zemřelého vyplněném ohledávajícím lékařem. Výběr základní příčiny 

smrti je řízen pravidly uvedenými v Instruktážní příručce, která je součásti mezinárodní 

klasifikace nemocí.  

Základní příčina smrti je určována na základě všech onemocnění a poranění uvedených 

v tabulce Příčina smrti, která byla součásti formuláře List o prohlídce mrtvého (viz obr. 5) 

a dnes je součástí Listu o prohlídce zemřelého
16

. Do konce roku 2010 byla základní příčina 

smrti (dále ZP) určována manuálně pracovníky Českého statistického úřadu (dále ČSÚ). 

Při výběru základní příčiny je nejprve ověřováno za pomocí tří pravidel, zda diagnózy zapsané 

v části I tabulky LPM jsou uvedeny v příčinné posloupnosti. Nejprve je uplatňována Obecná 

zásada, která ověřuje, zda onemocnění/stavy zapsané na nejnižším řádku mohly způsobit stavy 

uvedené na vyšších řádcích. V případě, že nelze uplatnit tato zásada, nastupuje Pravidlo 1, podle 

kterého se vybere příčina vyvolávající posloupnost končící stavem uvedeným v tabulce 

na prvním řádku. Jestliže není nalezena posloupnost končící stavem zapsaným na prvním řádku, 

je za základní příčinu smrti vybrán právě tento stav (Pravidlo 2). Tímto způsobem vybrané ZP 

jsou dále ověřovány, zejména zda nepodléhají modifikačním pravidlům. Ta odhalují nevhodné 

nebo neinformativní základní příčiny. Pokud je jako základní příčina smrti určeno 

generalizované (nepřesně vymezené) onemocnění, nastává výběr znovu a přednost má 

informativnější stav/diagnóza. (ČSÚ, 2012). 

Typickým příkladem generalizovaného onemocnění je ateroskleróza. Podíl zemřelých 

na aterosklerózu (MKN-10 – dg. I70, MKN-9 – dg. 440) byl v Česku na počátku 21. století 

jedním z nejvyšších na světě, viz obr. 6. V roce 2003 byla tato diagnóza u nás určena jako 

prvotní příčina úmrtí u 10 % zemřelých (tj. u 20 % úmrtí na nemoci oběhové soustavy). 

                                                           
16

 Tabulka Příčina smrti v Listu o prohlídce zemřelého je obdobná jako v Listu o prohlídce mrtvého; 

pouze předchozí příčina a prvotní příčina jsou sločeny do jedné kategorie bez rozlišení. Vzhledem 

k tomu, že v této práci jsou používaná data na základě Listu o prohlídce mrtvého, je uveden právě tento 

list. 
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Ve většině zemí západní Evropy byla ateroskleróza diagnostikována u méně jak dvou procent 

zemřelých.  

Obrázek 5  Výňatek z Listu o prohlídce mrtvého 

 

Zdroj: Převzato z Jak správně postupovat při vyplňování Listu o prohlídce mrtvého (LPM), Stručný průvodce, ÚZIS 
(2006), str. 12. 
Značná část nemocí srdce a cév je samozřejmě klinickým projevem aterosklerózy, identifikace 

této nemoci jako prvotní příčiny úmrtí může být považováno za logické, jedná se opravdu 

o prvotní příčinu, ale představuje ztrátu informací o konkrétním klinickém projevu 

aterosklerózy (infarkt myokardu, angina pectoris, náhlá smrt, mozková mrtvice apod.). 

V případě kódovací praxe podle pravidel WHO je výběr aterosklerózy jako prvotní příčiny 

úmrtí považován za nesprávný, je-li uvedena i jiná příčina smrti (např. ischemická choroba 

srdeční).   

Obrázek 6  Podíl zemřelých na aterosklerózu ze všech zemřelých ve vybraných zemích Evropy, 2003, 

(v %) 

 
Zdroj dat: WHO Mortality Database 
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specifikace (Šimon a kol., 2001). Mezi lety 1997 a 2004 pak zůstával podíl, takto 

klasifikovaných úmrtí, přibližně stejný. Následně lze pozorovat výrazný pokles počtu i podílu 

této diagnózy, jako příčiny úmrtí, v posledních letech především v důsledku procesu 

harmonizace srovnatelnosti dat o úmrtnosti s požadavky EU a aplikování nápravného programu 

pro harmonizaci kódovacích praktik s pravidly WHO (realizováno ČSÚ a Ústavem 

zdravotnických informací a statistiky, dále ÚZIS). Podíl úmrtí na aterosklerózu se opravdu 

podařilo snížit novým systémem kódování na polovinu, stále však zůstával tento podíl 

v mezinárodním porovnání vysoký. K dalšímu poklesu došlo až v roce 2011, kdy bylo 

zpracování příčin smrti plně automatizováno. 

Vývoj úmrtnosti podle příčin smrti ovlivnil v Česku nejprve v letech 2006/2007 proces 

harmonizace srovnatelnosti dat úmrtnosti s požadavky Evropské unie. V roce 2005 se ČSÚ 

a ÚZIS zapojily do grantového projektu „Transition Facility Multi-Beneficiary Programme 

for Statistical Integration in 2004“ financovaného Evropskou komisí. V rámci tohoto grantu 

byla v oblasti kódování příčin smrti vyhodnocena dosavadní praxe kódování a do zpracování dat 

od roku 2007 byly zavedeny ACME (Automated Classification of Medical Entities) 

rozhodovací tabulky. ACME rozhodovací tabulky jsou součástí systému automatického 

kódování příčin smrti, obsahují kombinace možných posloupností jednotlivých diagnóz 

a tabulky modifikací vybrané základní příčiny podle pravidel uvedených v Instrukční příručce 

MKN-10. Rokem 2009 vešlo v Česku v platnost aktualizované druhé vydání MKN-10. V letech 

2010–2011 pokračoval proces zvyšování kvality statisticky příčin úmrtí a to zejména 

implementací softwaru IRIS pro automatické kódování příčin smrti (grantový projekt „Quality 

improvement of causes of death statistics by automated coding“). 

Obrázek 7  Podíl zemřelých na aterosklerózu ze všech zemřelých na nemoci oběhové soustavy, Česko, 

1990–2011, (v %) 
 

 

Zdroj dat: ČSÚ, vlastní výpočet 
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Automatizované kódování příčin smrti zajišťuje výrazně větší homogenitu uplatňování pravidel 

pro určení základní příčiny smrti. V rámci grantového projektu bylo též testováno, jaký vliv měl 

automatizovaný systém včetně implementace aktualizací MKN-10 na trendy statistiky příčin 

smrti. V roce 2010, kdy ještě probíhalo určování základní příčiny smrti manuálně, byla část 

hlášení o úmrtí (necelá čtvrtina, 25 000 hlášení) zpracována jak manuálním, tak automatickým 

kódováním ZP a výsledné stanovené základní příčiny smrti byly srovnány. Mezitřídní změny 

způsobené přechodem na automatizované kódování se nemocí oběhové soustavy jako celku 

dotkly minimálně. Určitý přesun úmrtí přesto nastal do třídy poruchy duševní a poruchy 

chování (dg. F01 vaskulární demence byla zařazena mezi diagnózy plně akceptovatelné jako 

základní příčina smrti a dříve určená úmrtí v důsledku cévního onemocnění mozku mohou být 

dnes určena jako vaskulární demence) a do třídy nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 

(dg. E10–E14 diabetes mellitus získala v ACME tabulkách větší význam jako základní příčina 

smrti). 

V rámci samotné třídy nemoci oběhové soustavy byly změny způsobené kódovací praxí 

mnohem výraznější. Nejvýraznější úbytky (změny mezi roky 2010–2011) byly zaznamenány 

u srdeční zástavy (dg. I46) až o 60 %; tato diagnóza je totiž ve výčtu nepřesně vymezených 

diagnóz. Dále došlo k poklesu úmrtí na aterosklerózu, část tohoto poklesu šla na vrub diagnóz 

selhání srdce (dg. I50), a již zmiňované vaskulární demence (dg. F01) a diabetu mellitu 

(dg. E10–E14). Výrazný pokles (úbytek úmrtí) lze pozorovat i v případě plicní embolie 

(dg. I26). Změny též nastaly v rámci jednotlivých diagnóz cévního onemocnění mozku; ztrátová 

byla dg. I67 – jiné cévní onemocnění mozku a naopak zisková dg. I69 – následky cévních 

onemocnění mozku (ČSÚ, 2012). 

Tyto změny jsou relevantní v případě analýzy úmrtnosti jednotlivých skupin onemocnění 

oběhové soustavy, problémy nelze jednoduše a jednoznačně vyřešit, lze je však na základě 

dostupných informací částečně korigovat a pomocí vhodně vybraného seskupení příčin 

minimalizovat (Pechholdová, 2010b). Pokud tedy dojde k náhlému propadu nebo nárůstu počtu 

zemřelých na danou příčinu, je vhodné se zabývat i tím, zda nedošlo ke změnám v diagnostické 

praxi, popř. provést korekci převedením určitého podílu jedné položky do druhé (Pechholdová, 

2011a). 

V následujících kapitolách je použito hodnocení intenzity specifické úmrtnosti na nemoci srdce 

a cév podle tabulky 1 sestavené autorkou práce na základě srovnání dostupné literatury, 

existujících převodníků mezi klasifikacemi (Andreson a kol., 2001; Ingelson a kol., 2004; 

Janssen, Kunst, 2004; Pechholdova, 2010a; Pechholdova, 2011b; Wisconsin department 

of health Services – ICD-10/ICD-9 comparability ratios), vlastního porovnání jednotlivých 

revizí MKN a již zpracovaných metod rekonstrukce souvislých řad úmrtí podle příčin 

(Pechholdová, 2010a; Pechhodlová a kol., 2011a). 

V analýze úmrtnosti podle vybraných příčin smrti (kapitola 2.5.1, obr. 24) byla dále provedena 

korekce ex-post; pro roky 1972 až 1976 (s výjimkou roku 1975) byla převedena část úmrtí 

na chronickou ICHS (dg. 412) do položky akutní infart myokardu (dále AIM, dg. 410) a sice 

v rozsahu 26–36 % v případě mužů a 15–23 % v případě žen (korekce je patrná z obr. 8 

a obr. 9). Mezi lety 1971 a 1972 (v rámci MKN-8) došlo k náhlému poklesu počtu zemřelých 
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na akutní infarkt myokardu na polovinu (dg. 410) a naopak vzrostl podíl zemřelých 

na chronickou ischemickou chorobu srdeční (dg. 412), obr. 8. S největší pravděpodobnosti 

došlo ke změně interpretace pravidla osmi týdnů (Pechholdová a kol., 2011a, str. 14). V rámci 

MKN-8 existovalo pravidlo, že jakýkoli stav určený jako akutní infarkt myokardu (dg. 410) 

a specifikovaný jako chronický či jako trvající déle než 8 týdnů, bude kódován jako ischemická 

choroba srdeční (MKN-8 dg. 412) a naopak – ischemická choroba srdeční specifikovaná jako 

akutní či jako kratší než 8 týdnů měla být klasifikována jako akutní infarkt myokardu. 

Tabulka 1  Nemoci oběhové soustavy v klasifikacích MKN, revize 8–10 

Pozn.: * Hodnoty převzaty z Pechholdová, 2010a, kde byl výpočet úmrtí na selhání srdce stanoven na základě 

rekonstrukce souvislých řad úmrtí podle příčin. Diagnóza selhání srdce pro období 1968–1978 byla 

zrekonstruována na základě dílčích částí diagnóz 411, 412, 428, 429, 427, 782, blíže Pechholdová 2010a; 

Pechholdová a kol., 2011a, str. 12.   

Změny v intenzitě úmrtnosti na diskutované diagnózy a skupiny diagnóz v důsledku 

změn kódovací praxi posledních let (2007, 2011) nejsou zpětně metodou ex-post korigovány. 

Pro tuto ex-post korekci by byl potřeba delší časový odstup a jisté ustálení trendu. 

V neposlední řadě je třeba zmínit nepřesnosti při určování základní příčiny smrti u nejstarších 

osob, kdy je vzhledem k značné multimorbiditě velmi obtížné příčinu smrti stanovit. Ischemická 

choroba srdeční a následně pak celá třída nemocí oběhové soustavy je jako příčina smrti 

u starších pacientů značně nadhodnocena; v případě, že není zcela jednoznačná příčina úmrtí, 

která v řadě úmrtí starších osob snad ani nelze určit, je určena jako příčina úmrtí obecnější 

diagnóza nemocí srdce a cév (Bruthans, 2000, s. 25). Hodnocení úmrtnosti v nejstarších 

věkových skupinách je tedy zatíženo chybou vzniklou při určování prvotní příčiny úmrtí, 

k čemu přispívá i klesající počet a podíl pitev u zemřelých ve vyšším věku. Úmrtí starších 

pacientů s chronickým kardiovaskulárním onemocněním často uzavře lékař jako úmrtí 

s diagnózou ateroskleróza (Bruthans, 2000, s. 25). To samé platí pro i ne zcela jednoznačnou 

příčinu smrti, i v tomto případě je častěji vybíráno s diagnóz nemocí srdce cév.  

Nastíněné změny statistiky příčin smrti v Česku výrazně ovlivňují i mezinárodní srovnání 

intenzity úmrtnosti na specifické příčiny smrti. Z výše zmiňovaných důvodů lze za víceméně 

Revize MKN MKN-10 MKN-9 MKN-8 

Nemoci / Platnost revize v ČR od 1994 1979–1993 1968–1978 

Nemoci srdce I00–I52 390–429 390–429 

Chronické revmatické nemoci srdce I05–I09 393–398 393–398 

Hypertenzní nemoci I10–I15 401–405 400–404 

Ischemická choroba srdeční I20–I25 410–414 410–414 

   z toho:     

  akutní infarkt myokardu I21–I22 410 410 

  chronická ICHS I25 412,414 412, 414 

Embolie a jiné nemoci plicního oběhu I26–I28 415–417 426, 450 

Selhání srdce I50 428 * 

Cévní nemoci mozku I60–I69 430–434, 436–438 430–434, 436–438 

Ateroskleróza I70 440 440 

Ostatní nemoci oběhové soustavy I71–I99 
441–459, kromě 

446 

441–458, kromě 

446 
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srovnatelnou považovat pouze úmrtnost na nemoci oběhové soustavy jako celku. Mezinárodní 

srovnání intenzity úmrtnosti na ischemickou chorobu srdeční a cévního onemocnění mozku je 

pak již zatíženo řadou specifik národních registrů zemřelých, respektive specifik určování 

základní příčiny smrti. Zavedení automatického kódování příčin smrti v rámci procesu 

harmonizace určování příčin smrti je výrazný krok ke sjednocení přístupu a možné mezinárodní 

komparace úrovně úmrtnosti i na specifické skupiny příčin smrti. 

Obrázek 8  Intenzita úmrtnosti na akutní infarkt myokardu a chronickou ischemickou chorobu 

srdeční (ICHS), Česko, muži, 1968–2011 

Standardizovaná míra úmrtnosti na 100 000 obyvatel (Evropský standard WHO) 

 

Zdroj dat: ČSÚ, vlastní výpočet  

Obrázek 9  Intenzita úmrtnosti na akutní infarkt myokardu a chronickou ischemickou chorobu 

srdeční (ICHS) po provedení ex-post korekce pro roky 1972–1974, 1976, Česko, muži, 1968–2011 

Standardizovaná míra úmrtnosti na 100 000 obyvatel (Evropský standard WHO) 

 

Zdroj dat: ČSÚ, vlastní výpočet  
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2.4 Vývoj úrovně úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy – Česko 

v kontextu evropských zemí 

Patologická (epidemiologická) struktura evropských populací byla do poloviny 60. let 20. století 

z velké části řízena infekčními onemocněními. Eliminace těchto onemocnění vedla 

k výraznému zlepšení zdravotního stavu populací a Evropa se ocitla na prahu nové etapy, kdy se 

do popředí dostávaly nemoci oběhové soustavy a nemoci způsobené životním stylem. 

V polovině 60. let představoval evropský region velmi homogenní celek z hlediska úrovně 

úmrtnosti celkové i na nemoci oběhové soustavy (Meslé, Vallin, 2002). V roce 1970 se rozpětí 

standardizované míry úmrtnosti (na 100 000 obyvatel) na nemoci oběhové soustavy
17

 

pohybovalo od 330 v Řecku po 875 ve Finsku u mužů a od 280 v Řecku a Francii po 640 

v Rumunsku u žen.  

Česko v roce 1970 s hodnotami kolem 800 úmrtí na 100 000 mužů a 560 úmrtí na 100 000 žen 

patřilo k zemím s nejvyšší úrovní úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy v Evropě, podobně 

jako například Finsko.  V tomto období byla intenzita úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy 

u finských mužů dokonce nejvyšší v Evropě, blíže obr. 10.  Byla to zejména předčasná úmrtnost 

na nemoci oběhové soustavy u mužů (obr. 11), která výrazně vyčleňovala Finsko 

z úmrtnostních poměrů západní Evropy. Následný vývoj ve Finsku však nabral zcela jiný směr 

než v Česku. Finsko, stejně jako většina zemí západní Evropy, zavedlo během 70. a 80. let řadu 

zdravotně preventivních politik. Jejich hlavním cílem bylo zlepšit zdravotní stav finské 

populace snížením výskytu hlavních rizikových faktorů, konkrétně snížit příjem živočišných 

tuků a snížit prevalenci kouření v populaci. Zdravotní politiky byly začleněné do širšího 

systému národních daňových a dotačních politik a politik ovlivňujících strukturu zemědělské 

produkce apod. Změna struktury zemědělské produkce
18

, snížení produkce výrobků s vysokým 

obsahem živočišných tuků vedly ke snížení konzumace těchto výrobků. V průběhu dvaceti let 

došlo k enormním změnám ve stravovacích návycích finské populace. Zatímco v roce 1972 

používalo máslo ve studené kuchyni 90 % populace východního Finska, v roce 1992 to bylo již 

pouhých 10 %, průměrná roční konzumace zeleniny na osobu vzrostla z 20 kg na 50 kg apod. 

(Vartikainen a kol., 1994). Pokles intenzity úmrtnosti na ischemickou chorobu srdeční mezi 

roky 1972 a 1992 (u mužů o pokles o 55 %, u žen o 68 %) byl způsobem ze ¾ změnou 

životního stylu populace, resp. poklesem prevalence tří rizikových faktorů: hladiny cholesterolu 

v krvi, diastolického tlaku a kouření. Poklesu hladin cholesterolu v populaci je pak připisována 

zhruba polovina poklesu intenzity úmrtnosti na ICHS (Vartikainen a kol., 1994, s. 25). 

Na druhou stranu Polsko, jakožto země „socialistického bloku“, ještě na počátku 70. let 

vykazovalo stejnou intenzitu úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy jako země západní Evropy, 

obr. 10. Enormní nárůst intenzity úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy (u mužů o 33 %, u žen 

                                                           
17

 Zdroj dat: WHO HFA-DB, leden 2013. Databáze shromažďuje data až od roku 1970, data za země 

bývalého Sovětského svazu jsou v této databázi dostupná až od roku 1980. 
18

 Například farmy specializované na živočišnou výrobu, na výrobu másla apod., byly pomocí dotací 

přeměněny na farmy s bobulovinami. 
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o 25 %) od poloviny 70. let se výrazně odrazil i ve vývoji naděje dožití (e0); ta do roku 1991 

klesla u mužů o dva roky, u žen stoupla o pouhých 0,4 roku. 

Na přelomu 80. a 90. let minulého století tak vykazoval region střední a východní Evropy, 

stejně tak i populace Česka, jednu z nejvyšších intenzit úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy. 

Intenzita úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy ve věku 65 a více let byla v Česku v roce 1990 

dokonce druhá nejvyšší v celém Evropském regionu WHO (po Estonsku), blíže obr. 12. Pokles 

intenzity úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy v bývalých zemích Sovětského svazu ke konci 

80. let byl způsoben výraznou Gorbačovovou protialkoholovou kampaní. Pokles je patrný 

ve všech věkových skupinách, v mladších věkových skupinách (0–64 let) kampaň dokonce 

snížila úroveň úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy na úroveň zemí střední Evropy. 

Obrázek 10  Intenzita úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy ve vybraných zemích Evropy, 

 1970–2011, muži, ženy 

Standardizovaná míra úmrtnosti na 100 000 obyvatel (Evropský standard WHO) 

Poznámky:  
Region střední Evropa: CZ – Česko, H – Maďarsko, PL – Polsko, SLO – Slovinsko, SVK – Slovensko 

Region východní Evropa: RU – Rusko, LV – Lotyšsko 

Region západní Evropa: DK – Dánsko, E – Španělsko, F – Francie, FIN – Finsko, I – Itálie, NL – Nizozemsko, 

SWE – Švédsko 

Zdroj dat: WHO HFA-DB, leden 2013 

Diferenciace vývoje zdravotního stavu ve východní Evropě v důsledku celospolečenských změn 

po rozpadu socialistického bloku je patrná i v případě nemocí oběhové soustavy.  
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Zatímco v některých zemích včetně Česka začala opožděně probíhat kardiovaskulární revoluce 

(Meslé, Vallin, 2002), došlo v zemích bývalého Sovětského svazu, k tzv. úmrtnostní krizi 

(Shkolnikov, Cornia, 2000) provázené enormním nárůstem intenzity úmrtnosti na řadu 

chronických onemocnění a onemocnění souvisejících se životním stylem včetně onemocnění 

oběhové soustavy. 

Přes enormní změny ve zdravotním stavu populací střední Evropy v posledních dvaceti letech 

stále přetrvává rozdíl v intenzitě úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy mezi východní 

a západní Evropou, s výjimkou populace Slovinska, která vykazuje dlouhodobě podobnou 

úroveň úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy jako populace západní Evropy, blíže obr. 10. 

Na konci sledovaného období v roce 2011 byla celková intenzita úmrtnosti na nemoci oběhové 

soustavy v Česku, stejně tak jako v ostatních zemích střední Evropy vyšší zhruba dvakrát vyšší 

než v zemích západní Evropy. Je to dáno především vyšší intenzitou úmrtnosti ve věku 

65 a více let, která výrazně ovlivňuje celkovou intenzitu úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy. 

V intenzitě úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy ve věku 0–64 let se Česko (zejména muži) 

již vyčlenilo ze skupiny zemí střední a východní Evropy (obr. 11), avšak intenzita úmrtnosti 

v nejstarších věkových skupinách zůstává podobná jako v zemích střední a východní Evropy.  

Úmrtností krize v zemích bývalého Sovětského svazu zvýšila rozdíly mezi regiony Evropy. 

Zatímco v roce 1970 byla intenzita úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy ve Finsku přibližně 

dvakrát vyšší než ve Francii, v roce 2010 byla tato úmrtnost v Rusku šestkrát vyšší než 

ve Francii. Úroveň úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy u ruských mužů stále nedosahuje 

hodnot konce 80. let. Pobaltské země (zde reprezentovány Lotyšskem) dosáhly úrovně 

úmrtnosti regionu „střední“ Evropy u ženské části populace. Rozdíly mezi střední a východní 

Evropou jsou způsobeny zejména vysokou úrovní předčasné úmrtnosti v zemích východní 

Evropy (obr. 11). V nejstarší věkové skupině Lotyšsko již dosáhlo úrovně regionu střední 

Evropy, blíže obr. 12. 

Rozdíly v intenzitě úmrtnosti na ischemickou chorobu srdeční mezi jednotlivými regiony 

Evropy nejsou tak zřetelné, naopak dochází k prolínání zemí jednotlivých regionů. Mezinárodní 

srovnání intenzity úmrtnosti na ischemickou chorobu srdeční a cévní onemocnění mozku, 

jakožto nejčastějších příčin úmrtí nemocí oběhové soustavy, je zatíženo chybami plynoucími 

z rozdílů v kódovací praxi základní příčiny úmrtí (viz kapitola 2.3). Přesto lze vypozorovat 

několik zajímavých skutečností. 

Úmrtnost na ICHS byla na počátku 70. let stejná v české populaci jako u populací severní 

Evropy, kromě již zmiňovaného Finska i Švédska a Dánska (obr. 13). Na druhou stranu 

intenzita úmrtnosti na cévní onemocnění mozku již byla v tomto období mezi Českem a zeměmi 

severní Evropy rozdílná, obr. 14. 

Vliv Gorbačovovy protialkoholové kampaně (začátek 1985) měl mnohem větší vliv na intenzitu 

úmrtnosti ischemické choroby srdeční než na cévní onemocnění mozku, stejně tak dopad 

ekonomické a sociální krize v letech 1992–1994. Vliv alkoholu na nemoci oběhové soustavy 

závisí na způsobu konzumace; zatímco nápoje nízkým obsahem alkoholu rozvíjejí riziko vzniku 

cévního onemocnění mozku, jsou protektivní před onemocněními srdce. Naopak konzumace 



Michala Lustigová: Determinanty vzniku nemocí oběhové soustavy v české populaci 42 

velkého množství nápojů s vysokým obsahem alkoholu je výrazným rizikem pro vznik akutních 

infarktů myokardu a náhlé srdeční smrti (Britton a kol., 1998). Eliminace či snížení konzumace 

„tvrdého“ alkoholu tak velmi ovlivnila v tomto regionu vývoj intenzity úmrtnosti 

na ischemickou chorobu srdeční, obr. 13. 

Ze zemí střední Evropy se kromě zmiňovaného Slovinska v intenzitě úmrtnosti na ICHS 

výrazně vyčleňuje Polsko, které se po celou dobu sledování drží v rozpětí úrovně úmrtnosti 

zemí západní Evropy. To ale spíše odráží vliv kódovací praxe. Nižší úroveň úmrtnosti na ICHS 

doplňuje výrazně vyšší intenzita úmrtnosti na ostatní kardiovaskulární onemocnění (Meslé, 

Vallin, 2002, Rychtaříková, 2002), což je patrné i z následujících obr. 15 a 16. Velmi 

specifickou situaci lze na druhou stranu pozorovat na Slovensku a Maďarsku. V těchto zemích 

úmrtnost na ICHS stagnuje po celé sledované období, tj. od roku 1970. 

Intenzita úmrtnosti na cévní onemocnění mozku vykazuje výraznější konvergenci zemí střední 

a západní Evropy, přesto přetrvává viditelné rozdělení na západní a střední Evropu a to 

i v případě Slovinska a Polska (obr. 14). Intenzita úmrtnosti na ICHS je v Česku zhruba 4krát 

vyšší u mužů a dokonce 7krát vyšší u žen než ve Francii. Úmrtnost na COM je potom „pouze“ 

třikrát vyšší v Česku než ve Francii, která si udržuje zvláštní postavení s extrémně nízkou 

intenzitou úmrtnosti na COM zejména u žen.  

Přes výrazný pokles intenzity úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy v posledních 40 letech 

v západní Evropě a v posledních 20 letech ve střední Evropě zůstávají nemoci srdce a cév 

hlavní příčinou úmrtí
19

. Podíl zemřelých mužů na nemoci oběhové soustavy se pohybuje 

od 60 % v Bulharsku po méně jak 30 % ve Francii, Španělsku a Nizozemsku; podíl zemřelých 

žen potom od 70 % v Bulharsku po 30 % ve Francii a Nizozemsku (Nichols a kol., 2012), blíže 

obr. 15 a 16. V Česku byl podíl zemřelých na nemoci oběhové soustavy ve srovnávaném roce 

(2009) téměř 44 % u mužů a 56 % u žen a patřil k vyšším v rámci sledovaných zemí.  

Nemoci oběhové soustavy jsou tak jedním z hlavních zdravotních problému evropských 

populací. Ekonomické ztráty v důsledku nemocí oběhové soustavy jsou podle studie Nichols a 

kol. (2012) v Evropské Unii odhadovány na 196 miliard eur, z toho 54 % představují celkové 

náklady na zdravotní péči, 24 % jsou náklady způsobené ztrátami ekonomické produktivity 

obyvatelstva a 22 % představují náklady na další péči o osoby s NOS (Nichols a kol., 2012, p. 

116). Roční náklady zdravotní péče na léčbu nemocí oběhové soustavy představují v průměru 

212 eur na jednoho obyvatele EU. 

  

                                                           
19

 V některých zemích Evropy (např. Francie, Nizozemsko, Slovinsko a Španělsko) již nejsou nemoci 

srdce a cév u mužů hlavní příčinou úmrtí (Nichols a kol., 2012),  nejčastější příčinou smrti se staly 

zhoubné novotvary. 
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Obrázek 11  Intenzita úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy ve věkové skupině 0–64 let ve vybraných 

zemích Evropy, 1970–2011, muži, ženy 

Standardizovaná míra úmrtnosti na 100 000 obyvatel (Evropský standard WHO), rozdílné měřítko 

 

Poznámky a zdroj dat: viz obrázek 12 

Obrázek 12  Intenzita úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy ve věkové skupině 65 a více let 

ve vybraných zemích Evropy, 1970–2011, muži, ženy 

Standardizovaná míra úmrtnosti na 100 000 obyvatel (Evropský standard WHO) 

 

Poznámky:  

Region střední Evropa: CZ – Česko, H – Maďarsko, PL – Polsko, SLO – Slovinsko, SVK – Slovensko 

Region východní Evropa: RU – Rusko, LV – Lotyšsko 

Region západní Evropa: DK – Dánsko, E – Španělsko, F – Francie, FIN – Finsko, I – Itálie, NL – Nizozemsko, 

SWE – Švédsko 

Zdroj dat: WHO HFA-DB, leden 2013  
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Obrázek 13  Intenzita úmrtnosti na ischemickou chorobu srdeční ve vybraných zemích Evropy,  

1970–2011, muži, ženy 

Standardizovaná míra úmrtnosti na 100 000 obyvatel (Evropský standard WHO) 

 

Poznámky a zdroj dat: viz obrázek 14 

Obrázek 14  Intenzita úmrtnosti na cévní onemocnění mozku ve vybraných zemích Evropy,  

1970–2011, muži, ženy 

Standardizovaná míra úmrtnosti na 100 000 obyvatel (Evropský standard WHO) 

 

Poznámky:  

Region střední Evropa: CZ – Česko, H – Maďarsko, PL – Polsko, SLO – Slovinsko, SVK – Slovensko 

Region východní Evropa: RU – Rusko, LV – Lotyšsko 

Region západní Evropa: DK – Dánsko, E – Španělsko, F – Francie, FIN – Finsko, I – Itálie, NL – Nizozemsko, 

SWE – Švédsko 

Zdroj: WHO HFA-DB, leden 2013 
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Obrázek 15  Struktura zemřelých podle příčin smrti ve vybraných zemích Evropy, 2009, muži, (v %) 

 
Poznámky a zdroj dat: viz obrázek 16 

Obrázek 16  Struktura zemřelých podle příčin smrti ve vybraných zemích Evropy, 2009, ženy, (v %) 

 

Poznámky:  

Region střední Evropa: CZ – Česko, H – Maďarsko, PL – Polsko, SLO – Slovinsko, SVK – Slovensko 

Region východní Evropa: RU – Rusko, LV – Lotyšsko 

Region západní Evropa: DK – Dánsko, E – Španělsko, F – Francie, FIN – Finsko, I – Itálie, NL – Nizozemsko, 

SWE – Švédsko 

Zdroj dat: Nichols a kol.: European Cardiovascular Disease Statistics, edition 2012. 
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2.5 Fáze zdravotního přechodu v Česku 

Vývoj zdravotního stavu populace v Česku kopíroval nastíněné změny odpovídající teorii 

zdravotního přechodu (Omran, 1971; Frenk, 1991, Meslé, Vallin, 2004, 2006; Vallin, 2005) 

pouze do konce 60. let, tj. do konce první fáze, kdy došlo k enormnímu růstu naděje dožití 

(obr. 17) v důsledku poklesu intenzity úmrtnosti na infekční onemocnění. Následovalo téměř tři 

dekády trvající období stagnace vývoje zdravotního stavu naší populace; tento negativní trend 

byl více patrný u mužské části populace. Mezi roky 1960 a 1990 naděje dožití při narození 

klesla o půl roku u mužů a u žen vzrostla pouze o dva roky. Rok 1990 byl pak posledním 

rokem, kdy došlo v Česku k byť nepatrnému růstu intenzity úmrtnosti, a tím k poklesu naděje 

dožití. 

Obrázek 17  Naděje dožití při narození a naděje dožití ve věku 65 let (e0, e65), Česko, 1945–2011 

Zdroj dat: období 1945–49 ČSÚ, období 1950–2011 Human Mortality Database. 

Posledních více jak dvacet let je naopak charakteristických výrazným zlepšováním 

úmrtnostních poměrů v české populaci; naděje dožití při narození od roku 1990 vzrostla 

o 7,2 roku pro muže a 5,5 roku pro ženy a dosáhla tak v roce 2011 hodnot 74,7 resp. 80,9 let. To 

řadí Česko k zemím s nejrychlejším poklesem intenzity úmrtnosti, samozřejmě část tohoto 

zlepšení mělo pouze kompenzační charakter nahromaděného potenciálu snižování intenzity 

úmrtnosti (Burcin, Kučera, 2008b, str. 59).  K poklesu intenzity úmrtnosti došlo i ve vyšších 
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věkových skupinách, jak odráží například naděje dožití ve věku 65 let (e65), která vzrostla 

od roku 1990 o 3,9 roku u mužů a 3,7 roky u žen. 

Vývoj intenzity úmrtnosti podle věku lze hodnotit také podle řádu vymírání fiktivní kohorty, 

která je základem tabulek života; podobně jako naděje dožití vyjadřuje kumulovaný efekt 

úmrtnosti (Burcin, Kučera, 2008b, str. 61). Obrázek 18 ukazuje řád vymírání pro fiktivní 

generace 1960, 1990 a 2011 při zachování úmrtnostních poměrů daného roku. Stagnaci 

úmrtnostních poměrů mezi roky 1960 a 1990 u mužů dokazují i křivky řádů vymíraní. Generace 

1960 je sice ještě zatížena vyšší intenzitou úmrtnosti v kojeneckém, dětském a mladším věku, 

ale řád vymírání od 35 let věku je pro fiktivní generaci 1990 dokonce nepatrně horší než pro 

mužů generace 1960. U žen k podobnému překřížení křivek mezi lety 1960 a 1990 nedošlo, 

nicméně věkový medián zemřelých vzrostl pouze o 1,3 roku. Výrazný posun v řádu vymíraní 

lze pozorovat až mezi roky 1990 a 2011. Věkový medián zemřelých (tj. věk, kterého by se 

dožila polovina narozených při zachování úmrtnostních poměru daného roku) byl v roce 2011 

u mužů 77,4 let a u ženy 83,5 let. Při hladině úmrtnosti zaznamenané v roce 1990 by se věku 

75 let (úmrtí do věku 75 let jsou dnes považována za předčasná) dožívalo 36 % mužů a 57 % 

žen. V současné době je to potom 62 % mužů a 76 % žen. 

Obrázek 18  Řád vymírání fiktivních generací (tabulková funkce přežívání lx), 

Česko, 1960, 1990, 2011, muži, ženy 

 
Zdroj dat: Human Mortality Database 
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k poklesu intenzity úmrtnosti pouze v případě nemocí dýchací soustavy a vnějších příčin, 

v případě žen došlo k poklesu pod 90 % původní hodnoty z roku 1970 pouze u intenzity 

úmrtnosti na nemoci dýchací a trávicí soustavy. 

Naopak od počátku 90. let došlo k výraznému poklesu úrovně úmrtnosti zejména na nemoci 

oběhové soustavy a vnější příčiny; u mužů se intenzita úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy 

snížila na 49 % počáteční hodnoty (vývojový index mezi lety 1990 a 2011). U žen byl 

nejvýraznější pokles pozorován u intenzity úmrtnosti na vnější příčiny (na 43 % hodnoty v roce 

1990) a následně u úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy (na 52 %).  

Obrázek 19  Intenzita úmrtnosti na vybrané skupiny příčin úmrtí, Česko, 1970–2011, muži, ženy 

Standardizovaná míra úmrtnost na 100 000 obyvatel (Evropský standard WHO), logaritmické měřítko 

 

Zdroj dat: WHO HFA-DB, leden 2013 

Vzhledem k cíli práce uvádí obr. 19 také vývoj intenzity úmrtnosti na dvě nejčastější skupiny 

nemocí oběhové soustavy, a sice na ischemickou chorobu srdeční a cévní onemocnění mozku. 

Přesto, že celková míra úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy neustále klesá, především díky 

poklesu úmrtnosti na cévní onemocnění mozku (v roce 2011 dosahovala intenzita úmrtnosti 

COM 31 % hodnoty roku 1990 u mužů, 34 % u žen), dochází v posledních letech k pozastavení 

pozitivního trendu poklesu úmrtnosti u ischemické choroby srdeční a to jak u mužů, tak u žen. 

Blíže se vývoji úrovně úmrtnosti na nemocí oběhové soustavy věnuje kapitola 2.5.1. 

Jedním z možných způsobů zachycení změn naděje dožití při narození mezi dvěma obdobími je 

výpočet příspěvků jednotlivých věkových skupin a jednotlivých příčin úmrtí ke změnám naděje 

dožití
15

 (tzv. dekompozice naděje dožití, např. Andreev, 1982; Pollard, 1985). Obr. 20 a 21 

dokumentují situaci v období stagnace růstu naděje dožití (změna naděje dožití mezi lety 1960 

a 1990).  Obr. 22 a 23 potom dokládají příspěvky k růstu naděje dožití mezi lety 1990 a 2011 

a poukazují především na dominantní roli nemocí oběhové soustavy v růstu naděje dožití 

při narození.  
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Mezi lety 1960 a 1990 se hodnota naděje dožití (e0) u mužů snížila o 0,5 roku. Záporné 

příspěvky lze pozorovat u nemocí oběhové soustavy a u novotvarů (negativní příspěvek 

1,5 roku, resp. 0,6 roku). Zhoršování úmrtnostních poměrů bylo pozorováno od středního věku, 

konkrétně od 35 let věku (obr. 20). U žen v „období stagnace“ sice naděje dožití nepatrně 

vzrostla o 1,9 roku. Příspěvek nemocí oběhové soustavy a novotvarů však byl k tomuto růstu 

nulový, obr. 21. Nárůst intenzity úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy nastal na rozdíl 

od mužů pouze v nejstarší věkové skupině (85 a více let). 

V období 1990 až 2011 vzrostla naděje dožití (e0) u mužů o 7,2 let; nadpoloviční příspěvek byl 

způsoben poklesem intenzity úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy (příspěvek 3,6 roku, 

tj. 51 % celkového růstu e0). Pokles úrovně úmrtnosti na ischemickou chorobu srdeční přispěl 

více jak dvěma lety a pokles intenzity úmrtnosti na cévní onemocnění mozku více jak jedním 

rokem. Z pohledu příčin smrti přispěl dále k růstu naděje dožití pokles intenzity úmrtnosti 

na novotvary (20 %), vnější příčiny (11 %) a ostatní příčiny (10 %), za kterými se skrývá 

zejména pokles intenzity úmrtnosti v prvním roce života (vrozené vady a některá onemocnění 

vzniklá v perinatálním období).  Z pohledu věkových skupin stojí za růstem naděje dožití 

snížení intenzity úmrtnosti ve středním a vyšším věku, konkrétně věkové skupiny 50–84 let 

přispěly téměř 65 %, dalšími 9 % přispělo snížení kojenecké úmrtnosti z 12,4 ‰ v roce 1990 

na 3,1 ‰ v roce 2011, blíže tabulka 2.  

15
 Výpočet příspěvků věkových skupina příčin úmrtí ke změně naděje dožití 

Příspěvek δ jednotlivých věkových skupin k rozdílu nadějí dožití dvou sledovaných populací 1 a 2 lze 

vyjádřit následovně: 
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Michala Lustigová: Determinanty vzniku nemocí oběhové soustavy v české populaci 50 

U žen byl podobně jako u mužů nárůst naděje dožití (e0) mezi lety 1990 a 2011 způsoben v prvé 

řadě poklesem intenzity úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy (3,2 roku, tj. 58 %), avšak 

na rozdíl od mužů příspěvek cévních onemocnění mozku byl vyšší než příspěvek ischemické 

choroby srdeční (1,5 roku, resp. 1,4). I v případě žen byl růst naděje dožití při narození 

způsoben zlepšením úmrtnostních poměrů na zhoubné novotvary (příspěvek 15 %) a vnější 

příčiny (9 %). K největšímu poklesu úrovně úmrtnosti došlo ve věkové skupině 65–84 let, která 

přispěla k růstu e0 téměř 52 %, dalších 10 % připadlo na redukci kojenecké úmrtnosti (z 9,1 ‰ 

v roce 1990 na 2,3 ‰ v roce 2011), blíže tabulka 3. 
20

 

Období po roce 1990 lze právem v Česku považovat za druhou fázi změn zdravotního stavu 

populace typickou zejména redukcí intenzity úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy. Pozitivní 

vývoj v úrovni zdravotního stavu populace byl ovlivněn řadou faktorů; k nejvýznamnějším patří 

zejména dostupnost moderní zdravotnické techniky, vysoce účinných léčiv, zavádění moderních 

léčebných metod, výrazný vzestup výkonů zdravotnických služeb (např. kardiologických 

operací) či realizace preventivních screeningových programů
21

. Dalšími faktory mimo oblast 

zdravotnictví bylo zlepšení životního prostředí, změna životního stylu (především výživových 

zvyklostí v důsledku širší nabídky potravin), změna struktury ekonomické aktivity obyvatelstva 

(nižší podíl osob zaměstnaných v průmyslu) a v neposlední řadě sociální únosnost ekonomické 

transformace (Burcin, 2008a; Rychtaříková, 2004).  

Rozdílné trendy a dynamika vývoje vzdálily Česko z hlediska úrovně a struktury úmrtnosti 

ostatním zemím bývalého „východního bloku“ a přiblížily jej západní Evropě (Burcin, Kučera, 

2008c, str. 115). Navzdory výraznému zlepšení úmrtnostních poměrů v české populaci, naděje 

dožití při narození v Česku stále nedosahuje průměrné hodnoty EU27
22

. Naděje dožití českých 

žen se ale přiblížila k e0 zemí západní Evropy, kde intenzita úmrtnosti v 80. a částečně i v 90. 

letech stagnovala, jako byly např. Dánsko. Přesto můžeme hovořit zhruba o 15letém zpoždění 

za vyspělými státy Evropy (hodnota e0 u českých mužů v roce 2011 odpovídá hodnotě e0 

populací bývalé EU15 v roce 1997, podobně u žen hodnotě roku 1996). V současnosti je Česko 

nejblíže západní Evropě v kojenecké úmrtnosti a úmrtnosti dětí a mládeže, relativně blízko 

v nižším a středním produktivním věku. Na druhou stranu ve vyšším produktivním 

a postproduktivním věku se stále jednoznačně řadí do skupiny postkomunistických zemí 

(Burcin, Kučera, 2008c, str. 115). Progres v úrovni zdravotního stavu nejstarších věkových 

skupin je totiž hlavní „hnací silou“ zlepšování úrovně zdravotního stavu ve většině zemí 

západní Evropy.  

  

                                                           
 

21 V Česku probíhá od roku 2002 celoplošný mamografický screening, umožňující ženám ve věku 45–69 

let pravidelná preventivní vyšetření, od roku 2008 dále funguje program cervikálního screeningu, 

umožňující včasný záchyt karcinomu děložního čípku a od roku 2009 byl zahájen program kolorektálního 

screeningu zaměřený na populaci starší 50 let. Podíl osob podstupujících pravidelná preventivní vyšetření 

narůstá, přesto řada jedinců tuto možnost nevyužívá.  
22

 Posledním srovnávaným rokem sledovaných ukazatelů zdravotního stavu je rok 2011, kdy byla 

Evropská unie tvořena 27 státy. 
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Obrázek 20  Příspěvky věkových skupin a 4 skupin příčin úmrtí ke změně naděje dožití při narození 

mezi roky 1960 a 1990, muži, Česko (pokles naděje dožití o 0,5 roku) 

 

Zdroj dat: ČSÚ a Human Mortality Database, vlastní výpočet. 

Obrázek 21  Příspěvky věkových skupin a 4 skupin příčin úmrtí ke změně naděje dožití při narození 

mezi roky 1960 a 1990, ženy, Česko (vzrůst naděje dožití o 1,9 roku) 

  

Zdroj dat: ČSÚ a Human Mortality Database, vlastní výpočet. 
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Obrázek 22  Příspěvky věkových skupin a 8 skupin příčin úmrtí ke změně naděje dožití při narození 

mezi roky 1990 a 2011, muži, Česko (vzrůst naděje dožití o 7,2 let) 

Zdroj dat: ČSÚ a Human Mortality Database, vlastní výpočet. 

Obrázek 23  Příspěvky věkových skupin a 8 skupin příčin úmrtí ke změně naděje dožití při narození 

mezi roky 1990 a 2011, ženy, Česko (vzrůst naděje dožití o 5,5 let) 

Zdroj dat: ČSÚ a Human Mortality Database, vlastní výpočet.  
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Tabulka 2  Příspěvky věkových skupin a příčin úmrtí ke změně naděje dožití při narození mezi roky 1990 a 2011, muži, Česko 

  Věková skupina               

Příčina úmrtí 0 1–14 15–29 30–49 50–64 65–84 85+ Celkem Podíl 

Ischemická choroba srdeční 0,0000 0,0000 0,0044 0,3492 0,8871 0,9587 0,0180 2,2175 31,0 

Cévní onemocnění mozku 0,0000 0,0020 0,0020 0,0926 0,3119 0,6901 0,0544 1,1530 16,1 

Ostatní nemoci oběhové soustavy -0,0014 -0,0035 0,0010 0,0445 0,0401 0,1446 0,0193 0,2446 3,4 

Novotvary 0,0050 0,0516 0,0642 0,3101 0,6473 0,3820 0,0006 1,4608 20,4 

Nemoci trávicí soustavy 0,0016 0,0012 0,0049 0,1386 0,0913 0,0749 0,0025 0,3150 4,4 

Nemoci dýchací soustavy 0,0336 0,0029 0,0059 0,0431 0,0555 0,0986 0,0081 0,2476 3,5 

Vnější příčiny 0,0535 0,0861 0,2016 0,2818 0,0504 0,0901 0,0112 0,7748 10,8 

Ostatní příčiny   0,5805 0,0536 0,0118 0,0506 0,0293 0,0230 -0,0027 0,7461 10,4 

Celkem 0,6728 0,1938 0,2957 1,3106 2,1129 2,4620 0,1115 7,1594 100,0 

Podíl 9,4 2,7 4,1 18,3 29,5 34,4 1,6 100,0   

Zdroj dat: ČSÚ (Zemřelí podle podrobného seznamu příčin smrti, pohlaví a věku) a Human Mortality Database (úmrtnostní tabulky), vlastní výpočet 

Tabulka 3  Příspěvky věkových skupin a příčin úmrtí ke změně naděje dožití při narození mezi roky 1990 a 2011, ženy, Česko 

  Věková skupina               

Příčina úmrtí 0 1–14 15–29 30–49 50–64 65–84 85+  celkem Podíl 

Ischemická choroba srdeční 0,0000 0,0000 0,0033 0,0516 0,3313 0,9372 0,0407 1,3641 25,0 

Cévní onemocnění mozku 0,0012 0,0000 -0,0011 0,0487 0,2271 1,0542 0,1893 1,5195 27,9 

Ostatní nemoci oběhové soustavy 0,0009 -0,0005 -0,0031 0,0020 0,0523 0,1606 0,0629 0,2751 5,0 

Novotvary 0,0307 0,0167 0,0248 0,2256 0,2749 0,2497 0,0145 0,8368 15,4 

Nemoci trávicí soustavy 0,0061 0,0050 0,0026 0,0178 -0,0051 0,0802 0,0018 0,1083 2,0 

Nemoci dýchací soustavy 0,0202 0,0098 -0,0052 0,0125 -0,0051 0,0361 0,0098 0,0781 1,4 

Vnější příčiny 0,0222 0,0350 0,0691 0,0653 0,0256 0,1969 0,0639 0,4780 8,8 

Ostatní příčiny 0,4631 0,0620 0,0309 0,0508 0,1069 0,0956 -0,0212 0,7880 14,5 

Celkem 0,5445 0,1279 0,1213 0,4743 1,0079 2,8103 0,3617 5,4479 100,0 

Podíl 10,0 2,3 2,2 8,7 18,5 51,6 6,6 100,0   

Zdroj dat: ČSÚ (Zemřelí podle podrobného seznamu příčin smrti, pohlaví a věku) a Human Mortality Database (úmrtnostní tabulky), vlastní výpočet 
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2.5.1 „Kardiovaskulární revoluce“ 

Česko vstoupilo počátkem 90. let do druhé fáze zdravotního přechodu a začala zde probíhat tzv. 

„kardiovaskulární revoluce“ (Meslé, Vallin, 2002). V posledních více jak dvaceti letech
23

 zde 

dochází ke stálému snižování intenzity úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy (NOS). 

Přes výrazný pokles zůstává úroveň úmrtnosti na tato onemocnění stále 2krát vyšší než 

v zemích bývalé EU15. V roce 2011 intenzita úmrtnosti na nemoci srdce a cév u mužů 

dosahovala 49 % hodnoty roku 1990, u žen pak 52 %; standardizovaná míra úmrtnosti 

na nemoci oběhové soustavy v roce 2011 dosáhla hodnot 413 úmrtí/100 000 mužů a 268 

úmrtí/100 000 žen. 

Vývoj intenzity úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy společně s vývojem intenzity úmrtnosti 

na vybrané diagnózy nemocí srdce a cév dokumentuje na obr. 24 (ke znázornění bylo použito 

logaritmické měřítko). Ve sledovaném období byla analýza intenzity úmrtnosti podle příčiny 

smrti hodnocena na základě tří revizí Mezinárodní klasifikace nemocí, navíc došlo k řadě změn 

v kódovací praxi základní příčiny smrti i v rámci jednotlivých revizí MKN. Problematika byla 

blíže diskutována v kapitole 2.3.  

Pokles intenzity úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy od konce 80. let nastal v důsledku 

poklesu intenzity úmrtnosti na akutní formy onemocnění – infarktu myokardu (dg. I21–I22) a 

cévní mozkové příhody (dg. I60–I64). Naopak stagnovala intenzita úmrtnosti na chronické 

formy kardiovaskulárních onemocnění (dále KVO), jako je chronická ischemická choroba 

srdeční (dg. I25). Zvyšující se prevalence chronických forem KVO, i neměnící se intenzita 

úmrtnosti na tato onemocnění je paradoxně důsledkem zlepšení lékařské péče či nových 

léčebných postupů (Bruthans, 2000).  Osoba nezemře na akutní formu onemocnění, ale rozvine 

se forma chronická, která se pak stává prvotní příčinou úmrtí.  

V epidemiologii nemocí oběhové soustavy je vhodné sledovat i méně časté diagnózy 

vyskytujících se jako základní příčina smrti. Obr. 24–26 proto dokumentují mimo jiné 

i intenzitu úmrtnosti a podíl zemřelých v české populaci na: 

 chronické revmatické nemoci srdce a hypertenzní nemoci jakožto odvratitelné příčiny 

úmrtí (Newey a kol., 2004; Nolte, McKee, 2004), 

 selhání srdce – diagnózu, která nabývá na významu při určování základní příčiny smrti 

a mimo kódovacích změn odrážející nárůst chronických forem nemocí srdce, 

 plicní embolii, která způsobuje více jak jedno procento úmrtí v populaci Česka.  

Intenzita úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy je zhruba o 1/3 vyšší u mužů, neustále však 

dochází k redukci tohoto rozdílu. Rozdíly v úrovni úmrtnosti na nemoci srdce a cév mezi 

pohlavími jsou dány zejména vyšší intenzitou úmrtnosti na ischemickou chorobu srdeční 

u mužů, která byla v jejich případě po celé sledované období zhruba dvojnásobná. Intenzita 

úmrtnosti na cévní onemocnění mozku byla naopak ve sledované etapě bez výraznějších rozdílů 

mezi muži a ženami. Podle WHO trpí ženy onemocněním srdce a cév stejnou intenzitou jako 

                                                           
23

 Od roku 1990 začalo docházet k poklesu intenzity úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy celkem, 

pokles intenzity úmrtnosti na cévní onemocnění mozku nastal již dříve, zhruba v polovině 80. let. 
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muži, pouze u žen vzniká onemocnění oběhové soustavy zhruba o 7–10 let později než u mužů 

(WHO, 2011b). 

V roce 2011 zemřelo na nemoci oběhové soustavy téměř 53 tisíc osob a tyto nemoci byly 

příčinou úmrtí ve 45 % všech úmrtí u mužů, resp. 53 % u žen. Mezi onemocněními oběhové 

soustavy je dominující ischemická choroba srdeční, která je nejčastější příčinou úmrtí v Česku. 

Společně s cévními onemocněními mozku tvoří 71 % všech úmrtí na nemoci srdce a cév; 

a po přičtení aterosklerózy (jakožto generalizované, nepřesně vymezené příčiny smrti) 

představují tyto diagnózy více jak 75 % úmrtí ze všech úmrtí na nemoci oběhové soustavy. 

Struktura zemřelých podle hlavních příčin smrti a vybraných příčin smrti nemocí oběhové 

soustavy je uvedena na obr. 25 a 26. 

Obrázek 24  Intenzita úmrtnosti na vybrané příčiny nemocí oběhové soustavy, Česko, 1968–2011, 

muži, ženy 

Standardizovaná míra úmrtnosti na 100 000 obyvatel (Evropský standard WHO), logaritmické měřítko  

 
Poznámka: Pro roky 1972–1974 a rok 1976 byla provedena korekce u akutního infarktu myokardu a chronické 

ischemické choroby srdeční, blíže viz kapitola 2.5. 

Zdroj dat: ČSÚ, vlastní výpočet; dg. selhání srdce v letech 1968–1978 převzato z Pechholdová, 2010a . 

Zatímco úroveň úmrtnosti na cévní onemocnění mozku neustále klesá, což zejména souvisí 

s léčbou a kontrolou vysokého krevního tlaku, a tím zmírnění přirozeného průběhu nemoci 

(Bruthans, 2009), intenzita úmrtnosti na ischemickou chorobu srdeční v posledních pár letech 

stagnuje. Pozvolnější pokles úmrtnosti na ICHS do jisté míry souvisí s částečným vyčerpáním 
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možností lékařské péče a nových technologií, a na druhou stranu s  velmi pozvolnou změnou 

životního stylu naší populace v posledním desetiletí (Rychtaříková, 2004). Nedaří se redukovat  

Obrázek 25  Struktura zemřelých podle hlavních příčin smrti a vybraných příčin smrti na nemoci 

oběhové soustavy, muži, Česko, 2011, (v %) 

Zdroj dat: ČSÚ 

Obrázek 26  Struktura zemřelých podle hlavních příčin smrti a vybraných příčin smrti na nemoci 

oběhové soustavy, ženy, Česko, 2011, (v %) 

Zdroj dat: ČSÚ  
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podíl kuřáků v populaci, narůstá počet a podíl osob s diabetem
24

 (80 % diabetiků umírá právě 

v důsledku  nemocí oběhové soustavy) a roste podíl obézních osob v populaci. Neustále narůstá 

podíl hypertoniků v populaci
25

, v posledních deseti letech nedochází k poklesu průměrné 

populační hodnota krevního tlaku. Na druhou stranu pozitivním trendem je výrazný pokles 

průměrné hodnoty celkového cholesterolu v populaci a vyšší podíl osob majících hypertenzi 

pod kontrolou (blíže kapitola 2.5.3). 

2.5.1.1 Vývoj intenzity úmrtnosti podle věkových skupin 

Pokles intenzity úmrtnosti na nemoci srdce a cév lze v posledních dvaceti letech pozorovat 

ve všech věkových skupinách (obr. 27, graficky není znázorněna věková skupina 15–39 let 

s nízkými hodnotami). U mužů byl výrazný pokles zaznamenán jak v nejmladších věkové 

skupině (15–39 let), ve středním věku (40–64 let), tak ve věkové skupině 65–79 let, blíže tab. 4. 

V těchto věkových skupinách je průběh poklesu úrovně úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy 

velmi podobný a v roce 2011 dosahovala standardizovaná úmrtnost 40–46 % hodnoty roku 

1990. V případě nejstarší věkové skupiny (80+) byl pokles pozvolnější, na necelých 63 % 

hodnoty roku 1990. Podobnou situaci lze pozorovat i v případě žen, nejvýraznější pokles 

ve věkových skupinách 40–64 a 65–79 let (index změny 1990/2011 kolem 40 %) a méně 

progresivní pokles na 66 % v případě nejstarší věkové skupiny 80 a více let.  

Pokles intenzity úmrtnosti na ischemickou chorobu srdeční nastal ve všech věkových 

skupinách. V nejstarší věkové skupině však pokles nebyl soustavný/trvalý; v devadesátých 

letech došlo v nejstarší věkové skupině (80+) sice k výraznému poklesu (pokles kopíroval trend 

v mladších věkových skupinách), poté však začala intenzita úmrtnosti na ICHS opět narůstat 

(obr. 28 a 29). To naznačuje, že populace Česka ještě nevstoupila do třetí fáze zdravotního 

přechodu, kdy dochází k redukci intenzity úmrtnosti především v nejvyšších věkových 

skupinách. Hodnocení úmrtnosti v nejstarších věkových skupinách však může být zatíženo 

chybou vzniklou při určování prvotní příčiny úmrtí (Bruthans, 2000, s. 25), blíže kapitola 2.3. 

Narůst intenzity úmrtnosti na ischemickou chorobu srdeční v nejstarších věkových skupinách 

pak výrazně ovlivnil celkovou intenzitu úmrtnosti na tuto diagnózu. U mužů došlo v posledních 

letech také ke stagnaci intenzity úmrtnosti (na ICHS) ve věkové skupině mladších seniorů  

65–79 let.  

Zmiňovaný rozdíl v intenzitě úmrtnosti na ICHS mezi pohlavími je nejvíce více patrný 

u mladších věkových skupin; ve věkové skupině 40–64 let byla úroveň úmrtnosti na tuto 

diagnózu více jak čtyřikrát vyšší u mužů než u žen, ve věkové skupině 65–79 let potom jen 

zhruba dvakrát. Dále s věkem rozdíly v intenzitě úmrtnosti na ischemickou chorobu srdeční 

mezi pohlavími klesají. Rozdíl v intenzitě úmrtnosti na ICHS mezi muži a ženami v mladších 

věkových kategoriích lze z části vysvětlit protektivním účinkem ženských pohlavních hormonů 

na cévní stěnu (Aschermann a kol., 2004).  

                                                           
24

 Česká republika vykazuje dokonce nejvyšší míru prevalence diabetu v evropském regionu  

(Nichols a kol., 2012). 
25

 Růst počtu a podílu hypertoniků nelze považovat čistě za negativní trend, naopak může představovat 

úspěch sekundární prevence, tj. aktivního vyhledávání osob s rizikovým faktorem. Každopádně ale značí 

zaostávání prevence primární, tj. předcházení vzniku rizikového faktoru. 
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Obrázek 27  Intenzita úmrtnosti na nemoci srdce a cév ve vybraných věkových skupinách, Česko, 

1968–2011, muži, ženy 

Standardizovaná míra úmrtnost na 100 000 obyvatel (Evropský standard WHO), logaritmické měřítko 

 
Zdroj dat: ČSÚ, vlastní výpočet  

Tabulka 4  Změna intenzity úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy, ischemickou chorobu srdeční 

a cévní onemocnění mozku mezi roky 1990 a 2011, Česko, muži, ženy 

Standardizovaná míra úmrtnosti na 100 000 obyvatel, Evropský standard WHO 

MUŽI 

Nemoci oběhové soustavy Ischemická choroba srdeční Cévní onemocnění mozku 

1990 2011 
Index 

změny* 
1990 2011 

Index 
změny* 

1990 2011 
Index 

změny* 

Celkem 834 413 49,5 439 220 50,1 237 74 31,2 

15–39 19 9 45,5 10 2 22,5 3 1 43,8 

40–64 603 246 40,8 387 133 34,4 120 31 25,8 

65–79 3 892 1 702 43,7 2 087 899 43,1 1 137 306 26,9 

80+ 14 202 8 891 62,6 6 198 4 774 77,0 4 774 1 811 37,9 

          

ŽENY 

Nemoci oběhové soustavy Ischemická choroba srdeční Cévní onemocnění mozku 

1990 2011 
Index 

změny* 
1990 2011 

Index 
změny* 

1990 2011 
Index 

změny* 

Celkem 513 268 52,3 220 128 58,4 179 60 33,5 

15–39 7 4 61,2 1 0 24,9 2 1 48,6 

40–64 201 76 37,9 93 30 31,8 59 15 25,2 

65–79 2 271 913 40,2 1 033 426 41,2 811 200 24,6 

80+ 12 066 8 001 66,3 4 829 4 025 83,4 4 335 1 850 42,7 

Poznámka: *Index změny představuje vývojový index mezi roky 1990 a 2011. 

Zdroj dat: ČSÚ, vlastní výpočet 
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Pokles intenzity úmrtnosti na cévní onemocnění mozku byl mnohem rapidnější než celkový 

pokles úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy (obr. 30 a 31); ve věkových skupinách 40–64 

i 65–79 let klesl dokonce téměř na čtvrtinu hodnoty roku 1990, a to jak u mužů, tak u žen. 

V nejstarší věkové skupině se podařilo redukovat úroveň úmrtnosti o více jak polovinu. Celková 

intenzita úmrtnosti na COM se výrazně neliší mezi pohlavími. 

Určité zpomalení poklesu úmrtnosti na COM lze pozorovat po roce 1995, kdy se zpomalil 

pokrok v kontrole rizikových faktorů těchto onemocnění. Vyšší úroveň incidence a úmrtnosti 

na COM lze modifikovat zejména primární a sekundární prevencí, v případě cévní mozkové 

příhody neexistuje tak účinná léčba jako angioplastika v případě akutního infarktu myokardu 

(Bruthans, Bruthansová, 2009).  

V případě hodnocení věkově specifické úmrtnosti je nezbytné podotknout, že úmrtí na řadu 

onemocnění, včetně řady onemocnění oběhové soustavy, jsou do věku 65 let odbornou 

veřejností považována za předčasná či dokonce odvratitelná. Se stárnutím populace 

a prodlužující se průměrnou délkou života ve zdraví až na 70 let se řada odborníků domnívá, že 

by hranice předčasného úmrtí měla být posunuta minimálně na hranici 75 let (Marmot, Elliot, 

2005; Nolte, McKee, 2004; Newey a kol., 2004). V období 1990–2011 klesla intenzita úmrtnosti 

(SDR) na nemoci oběhové soustavy ve věkové skupině 0–64 let o 59 % u mužů a o 61 % u žen. 

Pozitivním trendem je, že ve věkové skupině 0–64 let se stále daří redukovat intenzitu 

úmrtnosti, a to i v případě chronických forem KVO. Přesto téměř 7000 úmrtí na nemoci srdce 

a cév nastalo v Česku v roce 2011 ve věku do 65 let. Předčasná úmrtnost stále tvoří značný 

podíl na celkové úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy (21 % u mužů a 6 % u žen ve věku 

do 65 let, blíže tabulka 5). Z dnešního pohledu předčasné úmrtnosti (tj. do 75 let) došlo 

v posledních dvaceti letech k redukci úmrtí, zejména v případě ischemické choroby srdeční, 

přesto podíl osob zemřelých na onemocnění srdce a cév do 75 let zůstává vysoký. U žen kolem 

18 %, u mužů je to pak dokonce 44 %, blíže tabulka 6.  
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Obrázek 28  Intenzita úmrtnosti na ischemickou chorobu srdeční ve vybraných věkových skupinách, 

Česko, 1968–2011, muži, ženy 

Standardizovaná míra úmrtnost na 100 000 obyvatel, (Evropský standard WHO), logaritmické měřítko 

 

Zdroj dat: ČSÚ, vlastní výpočet 

 

Obrázek 29  Změna intenzity úmrtnosti na ischemickou chorobu srdeční ve vybraných věkových 

skupinách v letech 1990–2011, Česko, muži, ženy, rok 1990=100 %, (v %) 

 

Zdroj dat: ČSÚ, vlastní výpočet 
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Obrázek 30  Intenzita úmrtnosti na cévní onemocnění mozku ve vybraných věkových skupinách, 

Česko, 1968–2011, muži, ženy 

Standardizovaná míra úmrtnosti na 100 000 obyvatel, (Evropský standard WHO), logaritmické měřítko 

 

Zdroj dat: ČSÚ, vlastní výpočet 

Obrázek 31 Změna intenzity úmrtnosti na cévní onemocnění mozku ve vybraných věkových 

skupinách v letech 1990–2011, Česko, muži, ženy, rok 1990=100 %, (v %) 

 

 
Zdroj dat: ČSÚ, vlastní výpočet 
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Tabulka 5  Zemřelí na vybraná onemocnění ve věkových skupinách 0–64 a 65+ v letech 1990 a 2011, 

Česko, muži, ženy, (%) 

Muži 
1990 2011 

0–64 65+ celkem 0–64 65+ celkem 

Nemoci oběhové soustavy 26,2 73,8 100,0 20,9 79,1 100,0 

Ischemická choroba srdeční 31,0 69,0 100,0 21,0 79,0 100,0 

Cévní nemoci mozku 18,7 81,3 100,0 14,7 85,3 100,0 

Ženy 
1990 2011 

0–64 65+ celkem 0–64 65+ celkem 

Nemoci oběhové soustavy 9,0 91,0 100,0 5,9 94,1 100,0 

Ischemická choroba srdeční 9,7 90,3 100,0 4,6 95,4 100,0 

Cévní nemoci mozku 7,5 92,5 100,0 5,2 94,8 100,0 

Zdroj dat: ČSÚ, vlastní výpočet 

Tabulka 6  Zemřelí na vybraná onemocnění ve věkových skupinách 0–74 a 75+ v letech 1990 a 2011, 

Česko, muži, ženy, (%) 

Muži 
1990 2011 

0–74 75+ celkem 0–74 75+ celkem 

Nemoci oběhové soustavy 52,9 47,1 100,0 44,1 55,9 100,0 

Ischemická choroba srdeční 59,4 40,6 100,0 44,2 55,8 100,0 

Cévní nemoci mozku 44,5 55,5 100,0 36,7 63,3 100,0 

Ženy 
1990 2011 

0–74 75+ celkem 0–74 75+ celkem 

Nemoci oběhové soustavy 27,3 72,7 100,0 17,5 82,5 100,0 

Ischemická choroba srdeční 29,9 70,1 100,0 15,4 84,6 100,0 

Cévní nemoci mozku 25,4 74,6 100,0 15,7 84,3 100,0 

Zdroj dat: ČSÚ, vlastní výpočet 

Přes enormní změny v intenzitě úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy od konce 80. let, stále 

existují podstatné rezervy zdravotního potenciálu u mužů, i u žen. Rezervy v intenzitě úmrtnosti 

na nemoci srdce a cév přetrvávají zejména ve vyšším věku a bude hlavně záležet 

na schopnostech omezit působení rizikových faktorů životního stylu. Generace starších osob 

v populaci Česka jsou navíc „zatíženy“ dědictvím předcházejících desetiletí, a to jak důsledky 

zaostávání veřejného zdravotnictví, tak nižší úrovní péče o vlastní zdraví (Burcin, Kučera, 

2008c, s. 120). Ke snižování úrovně úmrtnosti na nemoci srdce a cév bude potřeba důslednější 

prevence a lepšího individuálního přístupu k vlastnímu zdraví (Pechholdova, 2005). 
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2.5.2 Ohodnocování vlivu životního stylu a zdravotní péče  

Řady publikovaných epidemiologických a demografických studií prokázaly souvislost 

některých faktorů se zvýšeným rizikem vzniku nemocí oběhové soustavy. Riziko není dáno 

jedním rizikovým faktorem, ale faktory více, které mají multiplikativní povahu. V řadě 

vyspělých zemí došlo k poklesu intenzity úmrtnosti a nemocnosti na nemoci oběhové soustavy 

díky lepší kontrole rizikových faktorů i lepší zdravotní péči. K odhadu vlivu jednotlivých typů 

faktorů se používají různé modely, například v této kapitole zmíněný model IMPACT nebo 

koncept odvratitelné úmrtnosti. 

V zemích západní Evropy, které započaly „kardiovaskulární revoluci“ počátkem 70. let, se 

podařilo snížit intenzitu úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy jak rozvojem medicíny 

a zdravotní péče, tak změnami v životním stylu populací. Především změny životního stylu jsou 

považovány za hlavní determinantu poklesu úmrtnosti v poslední fázi zdravotního přechodu 

(Rychtaříková, 2004; Vallin, Meslé, 2004). Vliv rizikových faktorů na úroveň kardiovaskulární 

úmrtnosti potvrzují například výsledky studie MONICA
26

; dvě třetiny poklesu intenzity 

úmrtnosti na ischemická onemocnění srdce (od počátku 80. let do poloviny 90. let) nastalo 

v důsledku poklesu míry incidence kardiovaskulárních příhod
27

 a pouze jedna třetina poklesu je 

přisuzována zlepšení zdravotní péče a kvalitnější léčbě (Tunstall-Pedoe a kol., 1999).  

K podobným závěrům dospěly i studie používající IMPACT model k vysvětlení poklesu 

intenzity úmrtnosti v důsledku ischemické choroby srdeční (ICHS) a jejích následků (např. 

selhání srdce). Model IMPACT odhaduje na základě podrobných vstupních dat (data týkající se 

úrovně úmrtnosti, nemocnosti a míry hospitalizace na ICHS, data o spotřebě léků, výživových 

zvyklostech, prevalenci rizikových faktorů, kardiochirurgických zákrocích apod.) vliv 

jednotlivých faktorů životního stylu a faktorů zdravotní péče na pokles intenzity úmrtnosti 

na ischemickou chorobu srdeční. Nejprve je na základě nepřímé věkové standardizace odhadnut 

počet úmrtí, ke kterým v roce s lepšími úmrtnostními poměry nedošlo, tzn., kterým se předešlo. 

IMPACT model dále odhaduje mezi dvěma srovnávanými okamžiky relativní podíl redukce 

ICHS úmrtnosti jednotlivých rizikových faktorů a jednotlivých způsobů/forem léčby. 

Tento model byl již validován na datech USA, Kanady, Nového Zélandu a řady evropských 

zemí (např. Anglie &Wales, Irsko, Finsko, ze zemí bývalého „východního bloku“ v Polsku). 

V Anglii & Walesu například intenzita úmrtnosti na ICHS klesla mezi roky 1981–2000 

na polovinu; je odhadováno, že 52 % poklesu nastalo v důsledku poklesu výskytu hlavních 

rizikových faktorů v populaci (Unal a kol., 2004). V dalších zemích se odhadnutý vliv 

rizikových faktorů životního stylu na pokles intenzity ICHS úmrtnosti pohyboval 44 % v USA 

po 74 % na Islandu, blíže obr. 32. 

                                                           
26

 Studie MONICA (Monitoring trends and determinants in cardiovaskular disease) byla projektem WHO 

monitorující trendy v kardiovaskulární úmrtnosti po dobu deseti let v průběhu 80. let minulého století 

ve 21 zemích.  V Česku studie MONICA proběhla průřezovou metodou sběru dat v letech 1985, 1988 

a 1992. Na národní úrovni studie dále pokračovala stejnou metodikou v letech 1997/1998, 2000/2001 

a 2007/2008. Projekt byl organizován Institutem klinické a experimentální medicíny pod názvem  

post-MONICA.  
27 

Pokles míry incidence je vnímán jako ukazatel změn životního stylu populace. 
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Obrázek 32   Příspěvky zdravotní péče a životního stylu k poklesu intenzity úmrtnosti 

na ischemickou chorobu srdeční ve vybraných zemích, model IMPACT 

 

Zdroj: Sestrojeno na základě Ford a kol. (2007), Bruthans a kol. (2012) a Vartikainen a kol. (1994). 

Bruthans a kol. (2012; 2013) aplikovali tento model na českou populaci, konkrétně na data z let 

1985 a 2007 a věkovou skupinu 25–74 let. Počet úmrtí na ischemickou chorobu srdeční, kterým 

se předešlo, byl odhadnut na 12 080 úmrtí. Dle výsledků tohoto modelu a této studie byl pokles 

intenzity úmrtnosti na ICHS způsoben poklesem prevalence rizikových faktorů z 52 % 

(viz tab. 7).  Největší podíl redukce intenzity ICHS úmrtnosti byl zapříčiněn poklesem hladin 

celkového cholesterolu v důsledku změn životního stylu a způsobu stravování, pokles 40 %. 

Pokles hladin cholesterolu v důsledku léčby statiny představoval pouhá 2,5 %. Dalším 

významným faktorem v redukci úmrtí na ICHS byl pokles hladin krevního tlaku, redukce 11 % 

úmrtí a prevalence kouření, redukce 8 %. Na druhou stranu u některých rizikových faktorů 

došlo ve sledovaném období k růstu prevalence v populaci, těmito faktory byly prevalence 

diabetu a průměrná hodnota BMI, jakožto ukazatel nadváhy a obezity. Nárůst těchto rizikových 

faktorů v populaci tedy naopak vedl k nárůstu počtu úmrtí na ICHS. Narůst průměrné hodnoty 

BMI zvýšil intenzitu úmrtnosti o 1 % a nárůst prevalence diabetu dokonce od 6 %  

(Bruthans a kol., 2013). 

Pokroky v léčbě (léky a chirurgické zákroky) stály za 43 % redukovaných úmrtí v důsledku 

ischemické choroby srdeční. Největší pokroky byly zjištěny u léčby pacientů se srdečním 

selháním (13 % redukce úmrtí), následné léčby a péče po prodělání akutního infarktu myokardu 

(11 %) a okamžitá léčba u akutního infarktu myokardu a nestabilní anginy pectoris (7,5 %, 

necelá 4 % v důsledku kardiopulmonální resuscitace a pouhá 1,8 % v důsledku provedení 

angioplastiky). Další pokroky v léčbě vedoucí poklesu ICHS úmrtnosti představovala léčba 

hypertenze (7 % redukce) a již zmiňovaná primární léčba statiny (2,5 % redukce).  

Autoři Bruthans a kol. (2012; 2013) využívající ke stanovení vlivu faktorů na pokles úmrtnosti 

ischemické choroby srdeční modelovaní tak částečně objasnily pozadí tohoto poklesu, 

tj. převažující podíl změn životního stylu nad léčbou.  Do té doby stejný podíl vlivu 
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kardiovaskulárního rizika (resp. životního stylu) a zdravotní péče ke snížení úrovně úmrtnosti 

na nemoci srdce a cév odhadovala (bez bližší kvantifikace) řada autorů, např. Bruthans, 

Bruthansová (2009) nebo Bruthans, Dzúrová (1999). Někteří autoři naopak dávali tento pokles 

spíše do souvislosti s lékařskými technologiemi, prostředky a inovacemi ve zdravotnictví, které 

účinně zabraňují úmrtí v případě akutní příhody (hlavně neinvazivní kardiochirurgie a moderní 

léky) a méně pak do souvislosti se změnami životního stylu populace (Rychtaříková, 2004; 

Rychtaříková, 2002). Podobné shrnutí uvádí i Burcin, Kučera (2008a, s. 178): „Pokrok 

ve zdravotnictví byl však podle všech dostupných indicií nejvýznamnější hybnou silou poklesu 

úmrtnosti“. 

Tabulka 7  Příspěvky vybraných faktorů životního stylu a faktorů zdravotní péče k poklesu intenzity 

úmrtnosti na ischemickou chorobu srdeční mezi lety 1985 a 2007 v české populaci ve věku 25–74 let 

vypočtené pomocí modelu IMPACT (snížení o 12 080 úmrtí) 

  Odvrácená úmrtí 

  Absolutní počet 

Relativní počet 

(%) 

Životní styl 6330 52,4 

Kouření 1005 8,3 

Systolický krevní tlak 1315 10,9 

Celkový cholesterol 4775 39,6 

BMI -105 -0,9 

Diabetes  -665 -5,5 

Zdravotní péče 5220 43,2 

Akutní infarkt myokardu (AIM) 835 6,9 

Nestabilní angina 75 0,6 

Sekundární prevence po AIM, po angioplastice a po bypassu 1280 10,6 

Chronické anginy 300 2,5 

Srdeční selhání 1520 12,6 

Hypertenze  880 7,3 

Statiny (primární prevence) 328 2,7 

Nevysvětleno 530 4,4 

Celkem 12080 100,0 

Zdroj: Upraveno podle Bruthans a kol., 2012, str. 3–5. 

Možnost hodnotit vliv životního stylu a zdravotní péče na zlepšení úmrtnostních poměrů lze 

také pomocí konceptu odvratitelné úmrtnosti. Tento koncept předpokládá, že řada onemocnění 

je do určitého věku léčitelná (lze jim předejít prostřednictvím sekundární prevence a léčby) 

nebo preventabilní (těmto onemocněním lze předejít primární prevencí). Například Newey a kol. 

(2004) řadí mezi léčitelné nemoci srdce a cév: 

 cévní nemoci mozku (MKN-10, dg. I60–I69),  

 hypertenzní nemoc (MKN-10, dg. I10–I15) či  

 chronické revmatické nemoci srdce (MKN-10, dg. I05–I09).  

 Zcela specifickou skupinu odvratitelných nemocí pak dle tohoto konceptu představuje 

ischemická choroba srdeční (MKN-10, dg. I20–I25), kterou je možno brát jako 

indikátor zdravotní péče, ale i indikátor zdravotních politik, navíc značný počet úmrtí 
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na ICHS patrně zakrývá důsledky péče u jiných chorob (blíže např. in Burcin, 2008b; 

Nolte, Mckee, 2004).  

Analýzu podle metodiky odvratitelné úmrtnosti pro Česko v období 1990–2006 provedl Burcin 

(2008b). Z této studie vyplynulo, že ve sledovaném období k růstu intervalové naděje dožití
28

 

mezi věky 0 a 74 let přispěl pokles odvratitelné úmrtnosti 75 % u mužů a 68 % u žen. V rámci 

odvratitelné úmrtnosti to pak byla zejména léčitelná úmrtnost a úmrtnost na ischemickou 

chorobu srdeční (80 % u mužů a téměř 100 % u žen), které vedly k prodloužení průměrné délky 

života ve věkovém intervalu 0–74 let. 

Tento koncept odvratitelné úmrtnosti, kdy je odvrácení nemoci čistě vázáno na primární, 

sekundární nebo terciální
29

 prevenci (blíže in Nolte, McKee, 2004) je však řadou odborníků, 

zejména z řad kardiologů, napadán. Rozdělení na léčitelné a na preventabilní nemoci (mimo 

ICHS) je dle řady autorů velmi zjednodušené a toto rozdělení neodpovídá současným 

poznatkům klinické a preventivní kardiologie (Bruthans, Bruthansová, 2009). Rozdělení totiž 

prochází uvnitř jednotlivých diagnóz. Dále například cévní mozková příhoda, která je 

považována podle tohoto konceptu za léčitelnou, je doposud omezeně léčitelná, ale má velký 

potenciál pro primární i sekundární prevenci (Bruthans, Bruthansová, 2009). Koncept značně 

podhodnocuje potenciál kardiovaskulární prevence a naopak nadhodnocuje efekt zdravotních 

služeb. Úmrtí na většinu nemocí srdce a cév, včetně ischemické choroby srdeční a cévního 

onemocnění mozku, jsou odvratitelné jak primární, sekundární, tak terciární prevencí, jsou tedy 

preventabilní i léčitelná. Takto koncipovali metodiku odvratitelné úmrtnosti např. Tobias 

& Jackson (blíže např. in Nolte, McKee, 2004:32-33), kde jednotlivé typy prevencí procházejí 

napříč nemocí. Například úmrtí v důsledku hypertenze lze dle těchto autorů redukovat z 30 % 

primární prevencí, 65 % sekundární a z 5 % terciální prevencí, podobně potom hemoragické 

cévní mozkové příhody – 30 %, 50 %, 20 %. Takto specifikovaná odvratitelná úmrtnost má ale 

také svá omezení, nelze předpokládat, že vliv jednotlivých typů prevence zůstává dlouhodobě 

stejný/neměnný. 

*** 

Kvantifikace vlivu jednotlivých faktorů pomocí modelu IMPACT tak výrazně přispěla 

k objasnění změn úrovně úmrtnosti na nemoci srdce a cév. Určitou limitaci však představuje 

fakt, že se jedná pouze o srovnání dvou časových okamžiků; lze se tedy jen domnívat, jak 

působily jednotlivé faktory v průběhu celého období a opravdu nelze vyloučit, že v posledních 

více jak deseti letech jsou to hlavně pokroky ve zdravotní péči a v léčbě, které zlepšují poměry 

v Česku. Výsledky studie MONICA a post-MONICA v české populaci ukazují, že od poloviny 

                                                           
28

 Intervalová naděje dožití je definována jako průměrný počet člověkolet v uvedeném věkovém intervalu 

připadající na práve narozenou osobu při zachování řádu vymírání (Burcin, 2008b, s. 21). 
29

 Primární prevence předchází vzniku samotné nemoci, snižuje incidenci v populaci, jedná se zejména 

o nemoci, jejichž vznik souvisí s životním stylem jedince (např. zhoubný novotvar plic v důsledku 

kouření); 

sekundární prevence představuje včasnou detekci a léčbu onemocnění, než začne docházet 

k limitaci/ohrožení zdravotního stavu jedince projevy nemoci (např. hypertenze, hypercholesterolemie); 

 terciální prevence redukuje úmrtí (míru fatality) pomocí léčby (např. antibiotika v případě infekčních 

onemocnění) a kvalitní a rychlé zdravotní péče (např. angioplastika v případě AIM). 
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80. let do roku 1997 došlo v české populaci k poklesu prevalence rizikových faktorů, konkrétně 

hladin celkového cholesterolu v krvi, hodnot krevního tlaku a prevalence kouření 

(Cífková a kol., 2010), dále již hodnoty těchto rizikových faktorů zůstávají na stejné úrovni 

(blíže následující kapitola 2.5.3). Dietární změny, které nastaly po roce 1989, jsou nepopiratelné 

(Bruthans, 2000), hlavní těžiště změn lze nalézt v první polovině 90. let, od konce 90. let 

zůstává spotřeba potravin zhruba stejná. Stejně tak prevalence kouření zůstává v posledních 

deseti letech neměnná. Lze se tedy domnívat, že v poklesu úrovně úmrtnosti na ICHS od konce 

90. let nabývá na váze zdravotní péče. To mimo jiné uvádí i Bruthans, Bruthansová  

(2009, s. 185): „V letech 1990–1996 se především uplatňovala změna životního stylu 

a stravovacích zvyklostí a až v následujících letech převážil vliv léčby onemocnění (spotřeba 

léků, počet intervenčních výkonů a kvalita léčby)“.  

Narůstající vliv zdravotní péče na pokles úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy provází 

i rostoucí spotřeba léků, obr. 33. Dostupnost a konzumace léků na nemoci srdce a cév se 

od počátku 90. let téměř ztrojnásobila. Již v roce 2007 v průměru každý druhý obyvatel Česka 

užíval jeden lék k léčbě nemocí srdce a cév. V polovině 90. let se objevují farmaka k léčbě 

vysoké hladiny cholesterolu (hypolipidemika), ale k rapidnímu růstu k jejich užívání dochází až  

Obrázek 33  Spotřeba léků na nemoci oběhové soustavy v Česku v letech 1990–2008 

 

Poznámka: Do základní skupiny antihypertensiv (léků na vysoký krevní tlak) patří blokátory renin-

angiotenzinového systému (ACE inhibitory), blokátory kalciových kanálů, beta-blokátory a diuretika. 

Antihypetonika potom představují léky rovnou kombinující výše zmíněné dvě lékové skupiny s odlišným 

mechanismem působení. 

Zdroj dat: OECD Health Data 2010 – Version: October 2010 

v posledních deseti letech. To potvrzuje, že pokles hladin celkového cholesterolu byl od konce 

80. let způsoben především životním stylem nikoliv léčbou. Dále začínají být užívány moderní 

antihypertonika (léky ke snížení vysokého krevního tlaku) jako blokátory  
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renin-angiotenzinového systému (ACE inhibitory) či nová generace selektivních beta blokátorů. 

I v důsledku toho narůstá podíl osob s diagnostikovanou hypertenzí, který se léčí a kde je léčba 

úspěšná (Cífková a kol., 2010).  

V Česku lze také pozorovat nárůst všech typů kardiochirurgických zákroků, ať již 

kardiochirurgických operací (bypass, operace chlopně, transplantace srdce) či perkutánní 

kardiovaskulární intervence (PTCA, angioplastika). Česko se okamžitě stalo jednou 

z evropských zemí s nejvyšším počtem provedených angioplastik na osobu (Pechholdová, 

2005; Nichols a kol., 2012). Jak však ukazují výsledy modelu IMPACT, vliv těchto zákroků 

na pokles intenzity úmrtnosti ICHS byl překvapivě malý. 
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2.5.3 Výskyt ovlivnitelných rizikových faktorů 

Na počátku 90. let byla prevalence hlavních rizikových faktorů vzniku nemocí oběhové 

soustavy v české populaci vysoká; v populaci byl zejména vysoký podíl osob se zvýšenou 

hladinou cholesterolu v krvi, což bylo dáváno do souvislosti s nevhodnou skladbou stravy 

a vysokým podílem kuřáků (Bruthans, 2000; Šimon a kol., 2001). 

Přesto že stravovací návyky jsou v české populaci hluboce zakořeněny, lze od počátku 90. let 

pozorovat řadu pozitivních změn. Změny konzumního chování byly především iniciovány širší 

nabídkou potravinových výrobků po otevření trhu, finanční dostupností, či naopak zdražením 

některých dříve dotovaných potravin než uvědomělou změnou životního stylu (Bruthans, 2000). 

Došlo k rozšíření zejména nabídky ovoce a zeleniny, drůbežího masa a výrobků z něj 

a rostlinných olejů, což v důsledku vedlo k pozitivní změně struktury konzumovaných potravin, 

což dokumentuje i tabulka 8. 

Většina změn ve spotřebě potravin nastala bezprostředně po roce 1990. Rozšíření rostlinných 

tuků a olejů na trhu zredukovalo množství konzumovaných tuků s nasycenými mastnými 

kyselinami, přesto konzumace nasycených mastných kyselin zůstává vysoká a navíc část 

rostlinných tuků je konzumována po hydrogenaci a tudíž s obsahem  

trans-nasycených mastných kyselin
30

. Ve sledovaném období došlo k poklesu konzumace 

červeného masa a naopak k výraznému nárůstu konzumace masa drůbežího. Konzumace ryb 

nepatrně narůstá, zůstává však velmi nízká.  

Spotřeba ovoce také neustále narůstá; konzumace zeleniny je však od roku 1995 neměnná. 

Pozitivním jevem je, že v konzumaci ovoce a zeleniny se přestalo jednat o konzumaci sezonní 

(Bruthans, 2000). Nicméně na základě dat WHO, příjem ovoce a zeleniny na osobu zůstává 

v Česku jedním z nejnižších v Evropě, blíže obr. 34.  

Konzumace alkoholu setrvává po celé sledované období beze změn a patří k nejvyšším 

v Evropě (WHO HFA database, obr. 35). Dle dat ČSÚ (rok 2010) připadá na jednoho obyvatele 

konzumace téměř 10 litrů alkoholických nápojů v hodnotě čistého lihu za rok, v přepočtu 

na populaci ve věku 15 a více let to potom představuje kolem 15 l čistého lihu na osobu a rok.  

Enormní nárůst spotřeby lze pozorovat v konzumaci nealkoholických nápojů; u slazených 

limonád dokonce na 240 % původní hodnoty roku 1990. Spotřeba cukru klesla na 80 % původní 

hodnoty, o více jak 30 % však vrostla konzumace cukrovinek a cukrářských výrobků. 

Nadměrná konzumace tzv. přidaného cukru nezvyšuje pouze riziko vzniku nadváhy a obezity, 

ale i riziko vzniku onemocnění srdce a cév
31

 (Yang a kol., 2014).  

                                                           
30

 Nasycené mastné kyseliny jsou obsaženy v živočišných tucích, jejich konzumace zvyšuje hladinu 

cholesterolu v krvi, a tím i kardiovaskulární riziko. Trans-nasycené mastné kyseliny vznikají převodem 

nenasycených tuků na nasycené, tzv. průmyslovou hydrogenací, ztužováním rostlinných olejů a také 

zahříváním olejů při smažení. Vliv trans-nasycených mastných kyselin na kardiovaskulární zdraví je 

závažnější než u nasycených mastných kyselin, kromě celkového cholesterolu zvyšují hladinu  

LDL-cholesterolu, hladinu triglyceridů a hladinu lipoproteinu A a snižují hladinu HDL-cholesterolu. 
31

 O 30 % vyšší riziko úmrtí na NOS bylo zjištěno u osob, u kterých přidaný cukr tvoří 10–25 % denního 

příjmu energie a téměř 3krát vyšší riziko pro osoby s vyšším jak 25% příjmem energie z přidaného cukru 
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Konzumace soli zůstává v posledních dvaceti letech beze změny zhruba 6 kg na osobu a rok, 

což v denním příjmu představuje 17 g na osobu. Doporučený denní příjem
32

 soli pro zdravého 

jedince (5 g) je tak v průměru více jak 3krát překročen.  

Výše popsané změny v konzumaci potravin nastaly zejména důsledkem otevření trhu, avšak 

od konce 90. let došlo k jen malým změnám v konzumovaném množství sledovaných potravin 

a v posunu ke zdravé výživě. Změny ve stravovacích návycích lze zajisté předpokládat 

u určitých skupin obyvatelstva (mladší generace, vzdělanější osoby, osoby vyznávající zdravý 

životní styl), ve výsledku u celé populace nejsou však tak patrné. Navíc nelze očekávat výrazné 

změny u starších osob, které si vytvářely stravovací návyky před rokem 1989. Tyto starší osoby 

jsou právě dnes ve vyšším kardiovaskulárním riziku a u nich primárně dochází ke vzniku 

onemocnění srdce a cév. Tuto skutečnost potvrzuje například studie HELEN (Health, life style 

and environment), která shodnou metodikou hodnotila stravovací návyky osob ve středním věku 

(45–54 let) v letech 2004–2005 a následně opakovaně v letech 2009–2010. U mužů mezi 

sledovanými obdobími nedošlo ke změně stravovacích návyků, podíl mužů s dobrými 

stravovacími návyky byl v obou etapách 6 %. U žen studie sice potvrdila nárůst podílu osob, 

které dodržují zásady zdravé výživy z 13 % na 15 %, ale tento nárůst nebyl statisticky 

významný. V případě konzumace ovoce a zeleniny však dokonce došlo ke statisticky 

významnému poklesu podílu mužů i žen s dostatečnou konzumací ovoce a zeleniny 

(500 g a  více/den), u žen z 29 % na 24 % a u mužů z 19 % na 16 % (Studie HELEN; Žejglicová 

a kol., 2012). 

Stravovací návyky české populace tak podle průzkumů zůstávají spíše nezdravé (nadměrná 

konzumace tuků s nasycenými mastnými kyselinami, vysoký příjem soli, nadměrná konzumace 

alkoholu, vysoká spotřeba cukru, nedostatečný příjem ovoce, zeleniny a ryb) a jsou blíže 

k tzv. „severoevropskému stravovacímu modelu“ (Northern European eating diet) než k tzv. 

„středomořskému typu stravování“ (Mediterranean diet) bohatému na ryby, ovoce a zeleninu 

(Rychtaříková, 2004, str. 66), který je považován za protektivní před řadou chronických 

onemocnění včetně nemocí srdce a cév.  

Stravování je klíčové pro kardiovaskulární zdraví, jelikož se výrazně odráží v řadě rizikových 

faktorů NOS (výše hladiny cholesterolu v krvi, výše krevního tlaku, procento tělesného tuku 

v těle i výskyt diabetu 2. typu) a lze ho dnes považovat za zastřešující pro tzv. epidemii 

kardiovaskulárních onemocnění (Stamler, 2005). 

                                                                                                                                                                          
v porovnání s osobami s příjmem cukru do 10 % celkového příjmu energie (Yang a kol., 2014). 

Doporučený denní příjem z přidaného cukru podle AHA je 100 kalorií (6 čajových lžic) denně pro ženy 

a 150 kalorií pro muže. 
32

 Příjem soli (resp. sodíku; 90 % sodíku je přijímáno solí) přímo ovlivňuje hodnotu krevního tlaku (např. 

WHO Report 2003; Šimon, 2001, str. 40), který je jedním z hlavních rizikových faktorů vzniku NOS. 

Doporučený příjem soli podle WHO je maximálně 5 g (tj. 2 g sodíku), u osob nad 50 let a dále osob 

s vysokým krevním tlakem, diabetem či onemocněním ledvin je doporučována denní dávka 3,75 g soli (tj. 

1,5 g sodíku). Zvýšení příjmu sodíku o 100 mmol (2,3 g soli) denně vede k růstu systolického krevního 

tlaku o 5–10 mmHg v závislosti na věku. Na druhou stranu již snížení denního příjmu sodíku o 50 mmol 

(1,2 g soli) v celé populaci by vedlo k redukci počtu osob s vysokým krevním tlakem o 50 %, k redukci 

úmrtí na cévní mozkovou příhodu o 22 % a k redukci úmrtí na ischemickou chorobu srdeční o 16 %. 

(WHO Report 2003). 
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Tabulka 8  Spotřeba vybraných druhů potravin v Česku v letech 1990–2010 

v kilogramech (litrech) na osobu/rok  

  
1990 1995 2000 2005 2010 

Index 

2010/1990 

Tuky a oleje 28,5 25,2 25,2 25,9 26,0 91,2 

    z toho sádlo 6,9 5,2 4,8 4,9 4,7 68,1 

               máslo 8,7 4,5 4,1 4,8 4,9 56,3 

               rostlinné tuky a oleje 12,8 15,4 16,3 16,1 16,3 127,3 

Vepřové maso 50,0 46,2 40,9 41,5 41,6 83,2 

Hovězí maso 28,0 18,5 12,3 9,9 9,4 33,6 

Drůbež 13,6 13,0 22,3 26,1 24,5 180,1 

Ryby 5,4 4,9 5,4 5,8 5,6 103,7 

Alkoholické nápoje* (litry) 8,9 9,4 9,9 10,2 9,8 110,1 

Limonády (litry) 45,5 54,1 80,0 104,0 110,0 241,8 

Cukr 44,0 38,9 36,1 40,5 36,0 81,8 

Cukrovinky, cukrářské výrobky 11,9 12,7 12,5 14,2 15,9 133,6 

Ovoce 59,7 72,1 75,0 80,5 84,1 140,9 

Zelenina 66,6 78,1 82,9 77,8 79,7 119,7 

Sůl 6,2 6,1 6,0 6,0 6,2 100,0 

Poznámky: * v hodnotě čistého lihu 

Výpočet spotřeby potravin je založen na bilanční metodě. Z bilance jsou vyloučeny potraviny, které neslouží 

pro lidskou výživu. Při výpočtu jsou používána data ze zemědělské výroby, zpracovatelského průmyslu a data 

o zahraničním obchodě.  

Zdroj: ČSÚ, Spotřeba potravin 

Zejména v důsledku zmiňovaných změn ve stravovacích návycích v české populaci klesla 

průměrná hodnota hladiny celkového cholesterolu v krvi. Na základě dat studií MONICA  

a post-MONICA (populace ve věku 25–64 let) došlo za dvacet let k poklesu populační hodnoty 

cholesterolu zhruba o 1 mmol/l jak u mužů, tak u žen (Cífková a kol., 2010), blíže tab. 9. Tento 

pokles lze považovat za výrazný, jelikož na základě klinických studií bylo odhadnuto, že již 1% 

pokles průměrné hodnoty hladiny cholesterolu v krvi v populaci vede k poklesu rizika vzniku 

akutní formy ischemické choroby srdeční o 2 % (Vartiainen a kol., 1994) a pokles hladiny 

cholesterolu v krvi zároveň vede ke stabilizaci aterosklerotického plátu
33

. Dále například pokles 

hladiny cholesterolu o 10 % vede k poklesu kardiovaskulárního rizika u 40letých mužů 

k poklesu vzniku onemocnění srdce o 50 % a u 70letých mužů o 20 % v průběhu následujících 

pěti let (WHO, 2011b, p. 43). V české populaci došlo v posledních dvaceti letech (1988–2008) 

k poklesu populačního průměru hladiny cholesterolu v krvi o 16 % u mužů a o 15 % u žen. 

Přesto průměrná hodnota hladiny cholesterolu
34

 v krvi zůstává vyšší než doporučená limitní 

hodnota pro jedince (5 mmol/l). WHO dokonce odhaduje, že v české populaci starší 25 let je 

54 % mužů a 53 % žen se zvýšenou hladinou cholesterolu v krvi (Nichols a kol., 2012). 

                                                           
33

 Nestabilní aterosklerotický plát je náchylnější ruptuře (porucha, zlom), která je zodpovědná za většinu 

akutních koronárních příhod (80–90 %). Složení a geometrie plátu mají pro stabilitu plátu větší vliv než 

samotné zúžení koronární tepny (Bruthans, 2000). Stabilizaci aterosklerotického plátu lze dosáhnout 

modifikací rizikových faktorů (kouření, hypertenze, kompenzace diabetu, snížení lipidů v krvi) či léčbou 

(hyperlipidemika, ACE inhibitory a vitamíny skupiny B). 
34

 Průměrná hodnota hladiny cholesterolu v krvi se v Evropském regionu WHO pobybuje od 4,5–5,5 

mmol/l u mužů i žen (Nichols a kol., 2012). 
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Obrázek 34  Spotřeba ovoce a zeleniny ve vybraných zemích Evropy v roce 2009 

v kilogramech/osobu 

 

Poznámky:  

BG – Bulharsko, CZ – Česko, DE – Německo, DK – Dánsko, E – Španělsko, EL – Řecko, EU – Evropská unie,  

F – Francie, FIN – Finsko H – Maďarsko, I – Itálie, LV – Lotyšsko, NL – Nizozemsko, PL – Polsko, RU – Rusko, 

SLO – Slovinsko, SVK – Slovensko, SWE – Švédsko. 

Zdroj dat: WHO HFA-DB, 2013 

Obrázek 35  Spotřeba alkoholu na osobu (15+) ve vybraných zemích Evropy v roce 2009  

v hodnotě čistého lihu v litrech 

 

Poznámky:  

BG – Bulharsko, CZ – Česko, DE – Německo, DK – Dánsko, E – Španělsko, EL – Řecko, EU – Evropská unie,  

F – Francie, FIN – Finsko H – Maďarsko, I – Itálie, LV – Lotyšsko, NL – Nizozemsko, PL – Polsko, RU – Rusko, 

SLO – Slovinsko, SVK – Slovensko, SWE – Švédsko. 

Zdroj dat: WHO HFA-DB, 2013 

Dalším potvrzeným rizikovým faktorem pro vznik onemocnění srdce a cév je hodnota 

krevního tlaku (systolického, diastolického i pulsního, Lewington a kol., 2012; Rapsomaniki 

a kol., 2014), případně hypertenze. Opět na základě dat studie MONICA a post-MONICA 

klesla od konce 80. let průměrná hodnota v populaci systolického tlaku ze 134,9 mmHg 
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na 132,5 mmHg u mužů a ze 130,7 mmHg na 126,7 mmHg u žen
35

, blíže tabulka 9. Průměrná 

hodnota diastolického tlaku se však mezi lety 1988 a 2007/8 u mužů nezměnila a zůstala 

na hodnotě 84,4 mmHg, v případě žen nepatrně klesla z 81,4 mmHg na 80,6 mmHg. Podíl 

osob se zjištěnou hypertenzí (krevní tlak vyšší než 140/90 mmHg nebo léčba krevního tlaku 

pomocí hypertonik) byl v letech 2007/2008 u mužů nejvyšší v průběhu sledovaného období 

a u žen se pohyboval na úrovni let 1988–1992. Hodnocení vývoje prevalence hypertenze však 

není vhodným ukazatelem změn zdravotního stavu populace; nelze stanovit, jakým podílem 

odráží nárůst výskytu jevu v populaci a jakým lepší záchyt onemocnění v populaci. Důležitým 

faktorem z hlediska zátěže hypertenze je kontrola hypertenze. Účinná kontrola hypertenze, která 

je definována jako snížení hodnot krevního tlaku pod 140/90 mmHg pomocí medikace, byla 

v Česku dlouhodobě velmi nízká, až v posledních letech se daří alespoň u části hypertoniků toto 

onemocnění kontrolovat.  

Tabulka 9  Průměrné hodnoty metabolických rizikových faktorů české populaci ve věku 25–64 let 

v období 1988–2008, muži, ženy 

Muži   1988 1992 1997/8 2000/1 2007/8 

Krevní tlak* Systolický 134,9 134,2 132,3 131,9 132,5 

(mmHg) Diastolický 84,4 86,1 84,5 83,7 84,4 

Prevalence hypertenze (%) 47,1 44,8 42,1 45,6 50,2 

Kontrola hypertenze (%) – 2,8 12,3 13,1 24,4 

Cholesterol (mmol/l) * 6,29 5,98 5,65 5,88 5,29 

Ženy   1988 1992 1997/8 2000/1 2007/8 

Krevní tlak* Systolický 130,7 130,2 125,2 125,9 126,7 

(mmHg) Diastolický 81,4 82,5 79,3 79,3 80,6 

Prevalence hypertenze (%) 39,1 38,0 31,6 33,0 37,3 

Kontrola hypertenze (%) – 6,1 21,7 22,2 24,9 

Cholesterol (mmol/l) * 6,22 5,95 5,53 5,82 5,30 

Poznámka: *Krevní tlak a cholesterol představují průměrnou hodnotu v populaci. 

Zdroj: převzato z Cífková a kol. 2010, str. 679. 

Dalším potvrzeným a neméně závažným rizikovým faktorem pro rozvoj onemocnění oběhové 

soustavy úzce související též se strukturou konzumace potravin je onemocnění diabetes. 

Diabetes kromě samotného zvýšeného kardiovaskulárního rizika, zvyšuje negativní působení 

ostatních rizikových faktorů. Zejména za velmi závažnou skutečnost lze považovat, že od roku 

1990 se počet diabetiků v české populaci téměř zdvojnásobil. V roce 2012 bylo v Česku 

evidováno 840 tisíc diabetiků, z toho téměř 92 % představovalo onemocnění diabetu mellitu  

2. typu (ÚZIS, Péče o nemocné cukrovkou, 2012), který přímo souvisí s životním stylem 

jedince. Nediagnostikovaný diabetes se potom odhaduje u dalších 250 tisíc osob. Daří se sice 

snižovat počet pacientů s komplikacemi diabetu, pokles prevalence však nelze očekávat, 

do roku 2025 se odhaduje nárůst prevalence diabetu o 20 % (Zdravotnictví a medicína 2014a). 

Bohužel data o prevalenci diabetu nejsou sbírána v dostatečném třídění podle věkových skupin, 

neumožňují tedy odhalit vliv věkové strukturu a vliv vyšší intenzity vzniku tohoto onemocnění 

                                                           
35

 Průměrná hodnota systolického krevního tlaku se v Evropském regionu WHO pohybuje v rozmezí 

118–133 mmHg u žen a 124–138 mmHg u mužů (Nichols a kol., 2012). 
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v populaci. Výskyt diabetu u 8 % české populace však patří k nejvyšším v Evropě (blíže 

obr. 36). 

Obrázek 36  Prevalence diabetu ve vybraných zemích Evropy, 2009, (v %) 

 
Poznámky:  

CZ – Česko, DE – Německo, DK – Dánsko, E – Španělsko, EU – Evropská unie, F – Francie, FIN – Finsko, I – 

Itálie, LV – Lotyšsko, RU – Rusko, SLO – Slovinsko, SVK – Slovensko. Data za ostatní země srovnávané v této 

práci na základě dat WHO HFA-DB nebyla pro výskyt diabetu dostupná. 

Zdroj dat: WHO HFA-DB, leden 2013 

Dalším závažným a ovlivnitelným rizikovým faktorem je kouření tabákových výrobků. 

Prevalence kuřáků v populaci zůstává v posledních dvaceti letech neměnná, 30 % kuřáků 

v populaci mužů a 20 % v populaci žen.  Přesto, že podíl kuřáků v populaci se u nás od roku 

1993 nezměnil, může se tento podíl v rámci Evropy řadit k podprůměrným u mužů 

a k průměrným u žen (vyšší prevalence kouření je v jižní a západní Evropě, nižší v severní 

Evropě). Negativním trendem je zejména nárůst podílu kuřáků v mladších věkových skupinách, 

v roce 2011 bylo např. ve věkové skupin 15–24 let zjištěno 35 % kuřáků (Sovinová a kol., 

2012). Nelze tedy do budoucna počítat s poklesem podílu kuřáků v populaci. Navíc 2/3 kuřáků 

představují silní kuřáci a 40 % kuřáků  ani neuvažuje o tom, že by někdy přestali kouřit 

(Sovinová a kol., 2012). 

Stejně jako ve většině vyspělých zemích i v Česku dochází v důsledku nevhodného životního 

stylu nárůstu podílu obézních osob. V roce 2008 bylo studií EHIS (European Health 

Interview Survey) zjištěno v české populaci kolem 17 % obézních osob a tento podíl patří 

k jednomu z nejvyšších v Evropě (Nichols a kol., 2012; studie SHARE). Do budoucna navíc 

nelze očekávat změnu tohoto trendu, jelikož nadváha a obezita jsou velkým problémem již 

v dětské populaci, kde jsou velmi rozšířeny. V Česku dle Evropské statistiky nemocí oběhové 

soustavy (Nichols a kol., 2012) bylo v roce 2005 kolem 25 % chlapců a 17 % dívek ve věku  

6–17 let s nadváhou a obezitou. Jak ukazuje následující tab. 10, neroste jenom podíl obézních 

osob v populaci, roste i průměrná (populační) hodnota BMI; u mužů v roce 2008 byla průměrná 

hodnota BMI
36

 26,5 kg/m
2
 a u žen 25,4 kg/m

2
 a spadala tak v obou případech do kategorie 

                                                           
36

 BMI – Body mass index, index tělesné hmotnosti – jednoduchý ukazatel hodnotící nadváhu a obezitu 

pomocí vztahu váha (v kg) dělena tělesnou výškou v metrech na druhou (kg/m
2
). 
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nadváha. Zatímco pro jedince je hodnota v rozmezí 18,5–24,9 kg/m
2
 v normě, cílová optimální 

populační hodnota BMI se pohybuje v rozpětí 21–23 kg/m
2
 (WHO, 2011b).  

Tabulka 10  Vybrané rizikové faktory v české populaci v období 1993–2008, muži, ženy, (%) 

Muži 1993 1996 1999 2002 2008 

Podíl kuřáků (%) 31,9 32,3 29,6 30,9 30,0 

Průměrná hodnota BMI (kg/m
2
) 25,5 25,4 25,9 26,0 26,5 

Podíl obézních osob (%), BMI>=30 kg/m
2
 10,4 10,5 15,0 13,4 17,3 

Podíl osob s nízkou fyzickou aktivitou (%) – – – 7,5 6,9 

Ženy 1993 1996 1999 2002 2008 

Podíl kuřáků (%) 21,0 20,2 17,4 18,1 19,3 

Průměrná hodnota BMI (kg/m
2
) 24,8 24,7 24,8 25,2 25,4 

Podíl obézních osob (%), BMI>=30 kg/m
2
 11,3 12,1 13,5 16,1 17,5 

Podíl osob s nízkou fyzickou aktivitou (%) – – – 11,9 12,0 

Poznámky: Výpočet kategorií fyzické aktivity (FA) byl proveden podle evropské metodiky skrze MET minuty. 

MET je jednotka, která vyjadřuje metabolický ekvivalent spotřebované energie během činnosti. Celková FA je 

počítána jako suma vážených dílčích aktivit (podle náročnosti činnosti) během týdne a následně rozdělena do tří 

kategorií (nízká, střední a vysoká FA). Hranice typu aktivity jsou v mezinárodně používaném rozdělení poměrně 

nízká; většina osob tak spadá do kategorie vysoká FA. Blíže ÚZIS (2011), str. 143–145. 

Zdroj dat: ÚZIS, šetření HIS a EHIS (1995, 1998, 2001, 2003 a 2011). 

Negativní situaci podílu osob s nadváhou či obézních dokumentuje pro vybrané země 

obrázek 37. V české populaci ve věku nad 50 let bylo zjištěno více jak 70 % osob s nadváhou a 

obezitou, konkrétně 24 % osob obézních a 47 % osob s nadváhou. Nadváha a obezita 

nepředstavuje pouze riziko vzniku problémů s mobilitou, riziko vzniku řady chronických 

onemocnění (včetně NOS), či jejich komplikací, ale nadváha ve středním věku např. také 

výrazně zvyšuje riziko těžkých kognitivních ztrát ve stáří (Holsboer, Schoeler, 2009). Negativní 

efekty přibývající tělesné váhy a ubývající tělesné námahy se pak vzájemně posilují a velmi 

často vedou ke vzniku metabolického syndromu – nejvýznamnějšího rizikového faktoru pro 

vznik NOS a diabetu 2. typu. 

Obrázek 37  Podíl osob s nadváhou a obezitou ve věk;u 50 a více let ve vybraných zemích Evropy, 

2006 

 
Zdroj dat: studie SHARE  
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Kapitola 3  

Kardiovaskulární zdraví 

Následující kapitola stručně popisuje koncept zdraví a jeho vývoj, současný pohled na 

kardiovakulární zdraví a jeho definici (kap. 3.1). Dále upozorňuje na rozdíl v pojetí zdraví 

jedince a zdraví populace (kap. 3.2) a neposlední řadě představuje dvě studie jednak sledující 

multiplikativní působení rizikových faktorů na kardiovaskulární zdraví a jednak sledující dopad 

neoptimálních hodnot na zdraví (kap. 3.3). 

3.1 Koncept zdraví a kardiovaskulárního zdraví 

Zdraví lze z dnešního pohledu chápat jako prostředek, kterým je jedinec schopen realizovat své 

touhy a uspokojovat své potřeby. Je to prostředek každodenního života, nikoliv pouze podmínka 

pro život, který má jak fyzický, psychický tak sociální aspekt. Jedná se o dynamický proces 

vzájemného působení potenciálu zdraví a determinant zdraví v širším kontextu, jehož 

důsledkem je porucha zdraví (funkčně měřitelná) či subjektivně vnímaný handicap. 

Z hlediska vývoje pohledu na zdraví jsou vymezovány v odborné literatuře tři období. První 

období (vymezené přibližně roky 1890–1950) lze stručně charakterizovat jako vnímání zdraví 

jako absence nemoci s cílem zdravotní péče redukovat, eliminovat úmrtí (Breslow, 2004; 

Breslow, 2006; Halfon, 2008). Biomedicínského modely typické pro tento přístup ke zdraví jsou 

postaveny na fyziologických procesech a nemoc je vysvětlována biologicky jako dysfunkce 

orgánu, tkáně či jiného biologického systému. K hodnocení zdraví jsou v případě těchto modelů 

postačující data charakterizující úmrtnostní poměry a nemocnost obyvatelstva. Zdravotní péče 

je zaměřená na léčbu akutních projevů nemoci. 

V druhém období (přibližně vymezeném lety 1950–1990) bylo přistupováno ke zdraví 

především z pohledu absence nemoci, omezení či dysfunkce, a cíl zdravotní péče byl zaměřen 

na prodlužování lidského života jako takového a bez omezení (Breslow, 2006). Pojetí zdraví 

vycházelo z předpokladu, že onemocnění nevznikají samovolně, ale na základě řady faktorů 

životního stylu – tzv. behaviorální pojetí/modely. Sledovány jsou především rizikové faktory 

životního stylu včetně jejich multiplikativní/multifaktoriální působení na jedince.  Zdravotní 

péče se rozšiřuje o prevenci se snahou redukovat výskyt zdravotního rizika u jedince 

i v populaci. 
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Současné nejmodernější pojetí zdraví vnímá zdraví jako pozitivum k dosažení životních cílů, 

cílem zdravotní péče je posilování individuálního i populačního zdraví a dosažení optimálního 

zdraví pro všechny (Donald a kol., 2011; Breslov, 2006; Breslow, 2006; Halfon, 2008; Halfon, 

2014). Přístup by se dal charakterizovat jako celoživotní rozvoj zdravotního potenciálu jedince 

i populace. Modely popisující zdraví jsou představovány jako komplexní systémy 

s provázaností na sociální sítě a životní prostředí, jedná se o tzv. environmentální modely. Tyto 

modely zahrnují kromě biologických principů a individuálního chování (negativní i pozitivní) 

také vnější podmínky a faktory (např. socioekonomický status, životní prostředí v širším slova 

smyslu, systém zdravotní péče, materiální deprivaci atd.). 

*** 

Podobně jako se měnil pohled na zdraví, vyvíjel se i pohled kardiovaskulární epidemiologie 

na kardiovaskulární zdraví. V kardiovaskulární epidemiologii tak došlo k posunu 

od zdravotní péče zaměřené pouze na redukci onemocnění a úmrtí na pozdní chronická stádia 

(1. etapa) k etapě, kdy byla zdravotní péče doplněna o aspekty preventivní péče rizikových 

faktorů (2. etapa). Dnes koncept kardiovaskulárního zdraví vychází ze širšího pojetí, které není 

definováno pouze jako nepřítomnost klinického projevu nemoci, či nepřítomnost rizikových 

faktorů, ale nově zařazuje element posilování kardiovaskulárního zdraví (Donald a kol., 2010). 

Vzhledem k tomu, že intervence zaměřené pouze na rizikové osoby se dnes ukazují 

v populačním zdraví jako nedostatečné (Rose, 1985; Capewell, 2008), lze do budoucna 

očekávat přesun od rizikových faktorů k pozitivním, zdraví prospěšným faktorům 

a na nezbytnost aktivního posilování kardiovaskulárního zdraví jedince v průběhu celého života 

(3. etapa).  

Donald a kol. (2010) z tohoto důvodu definovali kardiovaskulární zdraví pozitivní terminologií 

a i rizikové faktory a rizikové chování nahradili termíny zdraví prospěšné faktory a zdravé 

chování. Kardiovaskulární zdraví následně zjednodušeně rozdělili na tři kategorie, ideální, 

průměrné a špatné kardiovaskulární zdraví (Donald a kol;  2010, str. 598). Špatné 

kardiovaskulární zdraví odpovídá klasickému přístupu rizikových hodnot daných faktorů. 

Průměrné populační zdraví potom představuje prostor mezi hodnotami optimálními (ideálními) 

a rizikovými hodnotami sledovaných faktorů. Ideální kardiovaskulární zdraví je potom 

pomocí ukazatelů definováno následovně: 

 společná přítomnost čtyř způsobů zdravého chování (absence kouření v posledním roce, 

BMI v normě, dostatečná fyzická aktivita a konzumace potravin prospěšných 

pro kardiovaskulární systém), 

 společná přítomnost čtyř zdraví prospěšných faktorů (absence kouření v posledním 

roce, cholesterol nižší než 5,2 mmol/l, hodnota krevního tlaku nižší než 120/80 mmHg 

a nepřítomnost diabetu) a 

 absence klinického projevu onemocnění oběhové soustavy (ischemická choroba 

srdeční, cévní mozková příhoda, srdeční selhání apod.) 

Celkem Donald a kol. (2010) definovali sedm zdraví prospěšných faktorů a způsobů chování. 

Jejich jednotlivý (samostatně hodnocený) pozitivní vliv na kardiovaskulární zdraví je řadou 

studií kvantifikován a potvrzen. Pro dosažení ideálního kardiovaskulárního zdraví je však 
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nezbytné spolupůsobení optimálních hodnot všech sedmi komponent u jedince (Donald a kol., 

2010, str. 591).  
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3.2 Populační přístup v kardiovaskulární epidemiologii 

Multifaktoriální přístup sledování rizikových faktorů v hodnocení kardiovaskulárního zdraví 

zůstává dnes stále nejčastějším přístupem kardiovaskulární epidemiologie. Z populačního 

hlediska je však největší pozornost věnována faktorům výrazně ovlivňujícím riziko vzniku 

nemocí oběhové soustavy, s vysokou mírou prevalence v populaci a faktorům, které jsou 

preventabilní a tudíž jejichž redukce/snížení vede k výraznému poklesu rizika vzniku 

onemocnění srdce a cév (Mackay, 2004, Stamler, 2005a).  

Za hlavní/klasické rizikové faktory jsou v populaci všeobecně považovány: konzumace 

tabákových výrobků, nezdravý způsob stravování včetně nadměrné konzumace alkoholu, 

nedostatečná fyzická aktivita z faktorů životního stylu a dále vysoký krevní tlak, vysoká hladina 

cholesterolu v krvi, nadváha a obezita a diabetes mellitus z metabolických rizikových faktorů, 

které jsou však také výrazně ovlivněny životním stylem jedince (Stamler, 2005a). Tři z těchto 

faktorů, nevhodná strava, kouření a nedostatek pohybové aktivity jsou aspekty životního stylu, 

který se ve vyspělých regionech světa masově rozšířil v průběhu 20. století. Zbylé čtyři faktory 

jsou potom důsledkem spolupůsobení nevhodného stravování a sedavého způsobu života.  

Při sledování výskytu rizikových faktorů v populaci je důležité si uvědomit často opomíjený 

fakt, že riziko vzniku nemocí srdce a cév se neobjevuje až při dosažení tzv. rizikových hodnot 

faktorů (např. krevní tlak diagnostikovaný jako hypertenze, tj. nad 140/90 mmHg), ale zvyšuje 

se napříč hodnotami ukazatele. Například u hodnot systolického krevního (STK) tlaku narůstá 

riziko signifikantně od hodnoty 115 mmHg až 120 mmHg, u celkového cholesterolu od 3,8 

až 4,2 mmol/l apod. (WHO, 2002; Stamler a kol., 2005b; Lewington a kol., 2002).  

Mnohem více onemocnění srdce a cév tedy vzniká v početné populaci osob s průměrným 

rizikem (Rose, 1981; Tyroler, 2000) či průměrným kardiovaskulárním zdravím než v populaci 

osob s výskytem nejvyšších hodnot rizikových faktorů nemocí srdce a cév. V epidemiologii 

bývá tento jev označován jako preventivní paradox (z anglického „prevention paradox“) 

a poukazuje na rozdíl mezi absolutním a relativním rizikem vzniku nemoci neboli poukazuje 

na působení různé výše rizika v různě početných skupinách populace. Zatímco rozložení 

metabolického rizikového faktoru (krevní tlak, cholesterol, BMI) v populaci má normální nebo 

log-normální rozložení, působení rizikového faktoru roste lineárně nebo exponenciálně 

s narůstající hodnotou. To ve výsledku vede ke vzniku mnohem více onemocnění (absolutního 

počtu) v populaci s průměrným rizikem, než v populaci s nejvyšším rizikem vniku onemocnění.  

Vysoké riziko vzniku fatální i nefatální koronární a cévní příhody má kolem 20–30 % populace 

ve středním věku, ale v riziku je téměř celá populace. Před rizikem vzniku nemocí srdce a cév 

jsou „chráněni“ pouze jedinci s minimálními/optimálními hodnotami všech rizikových faktorů 

těchto onemocnění, tzv. protektivním vlivem nízkého rizika. V americké populaci středního 

věku mají optimální hodnoty rizikových faktorů (stanoveno jako nekuřák, systolický krevní tlak 

nižší než 120 mmHg a celkový cholesterol pod 4,6 mmol/l) zhruba 3 % jedinců  

(Stamler a kol., 2005b), ideální kardiovaskulární zdraví je pak odhadováno u 5% celé americké 

dospělé populace (Donald a kol., 2010).  
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V české populaci středního a vyššího věku (dle dat studie HAPIEE, 45–69 let, 2002–2005) lze 

pak označit jen nepatrný zlomek populace, kolem 0,5 %, za nerizikový. Pacienti 

s diagnostikovaným onemocněním srdce a cév tak představují pouze špičku ledovce epidemie 

tohoto onemocnění v populaci, zbylou a velmi početnou neviditelnou část ledovce tvoří 

populace se zvýšenými či vysokými hodnotami řady rizikových faktorů vedoucích ke vzniku 

těchto onemocnění. 

V prevenci nemocí oběhové soustavy existují dva základní koncepty – koncept hlavních 

rizikových faktorů (concept of main risk factors) a koncept minimálního rizika (concept of low 

risk) nebo také populační přístup prevence. Zatímco koncept hlavních rizikových faktorů se 

uplatňuje zejména v sekundární prevenci na individuální úrovni (např. aktivní vyhledávání 

a léčba osob s hypertenzí, hypercholesterolémií, diabetem), koncept minimálního rizika a snaha 

o změnu distribuce rizikového faktoru v populaci je pak stěžejní v případě primární prevence 

veřejného zdravotnictví (Rose, 1981). Z populačního hlediska je tak důležité nejenom snižovat 

podíl osob s vysokým rizikem, ale i nepříznivými (tzv. neoptimálními) hodnotami rizikového 

faktoru v populaci. Pro zlepšení úrovně zdravotního stavu populace je nutné ovlivňovat snížení 

hodnot rizikového faktoru v celé populaci (posunout distribuci rizikového faktoru doleva), 

v optimálním případě se přiblížit teoretickému minimu rozložení faktoru v populaci a zvýšit 

a maximalizovat podíl osob v populaci s nízkým rizikem vzniku nemoci oběhové soustavy 

(blíže obr. 38). Nejenom snížení prevalence, ale i tíže rizikových faktorů snižuje počet nových 

onemocnění a také zmírňuje závažnost nových a stávajících onemocnění a v konečném 

důsledku i počet úmrtí (Bruthans, Bruthansová, 2009, str. 184).  

Obrázek 38  Příklad změny distribuce systolického krevního tlaku v populaci 

 

Zdroj: převzato z WHO The World Health Report 2002 – Reducing Health, Promoting Healty Life, p. 12. 

Distribuční křivka kardiovaskulárního zdraví v populaci je ovlivňována zejména faktory 

životního stylu a na základě těchto faktorů vznikají rozdíly v incidenci a prevalenci nemocí 

oběhové soustavy mezi různými populacemi. Osoby v populaci se vzájemně liší výší rizika, 

nelze je rozdělit na osoby bez rizika a osoby v riziku. Přístup, kdy populaci rozdělíme 

na exponovanou a neexponovanou část, podhodnocuje kontinuálnost vztahu riziko – incidence 

onemocnění. 
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3.3 Multifaktoriální přístup v hodnocení kardiovaskulárního zdraví 

V následující kapitole jsou představeny dvě studie, které použily multifaktoriální přístup 

v hodnocení kardiovaskulárního zdraví. Studie INTERHEART
37

  (Yusuf a kol., 2004), jejímž 

cílem bylo stanovit rizikové faktory zodpovědné za vznik akutního infarktu myokardu (AIM) 

v různých regionech světa, hodnotila kardiovaskulární zdraví na základě hlavních rizikových 

faktorů. Druhá studie/analýza WHO (WHO The World Health Report 2002 – Reducing Health, 

Promoting Healty Life) potom hodnotila kardiovaskulární zdraví na základě optimálních hodnot 

faktorů.  

Výsledky studie ukázaly INTERHEART, že devět rizikových faktorů významně souvisí 

se vznikem AIM a tyto faktory jsou shodné pro všechny sledované regiony i etnické skupiny. 

Těmito rizikovými faktory jsou – kouření, krevní tuky, hypertenze, diabetes, abdominální 

obezita, nedostatečná konzumace ovoce a zeleniny, nedostatečná fyzická aktivita, konzumace 

alkoholu
38

 (abstinence jako negativní faktor) a psychosociální faktory/stres. Síla asociace mezi 

rizikovými faktory a AIM byla odhadovaná pomocí binární logistické regrese (vyjádřeno 

poměrem šancí – OR, odds ratio). Nejsilnějšími prediktory vzniku AIM byly u sledovaných 

populací zvýšená hladina krevních tuků, měřená poměrem Apo B/Apo A1
39

 a kouření. Zvýšená 

hodnota poměru Apo B/Apo A1 představovala 3,2krát vyšší riziko vzniku AIM (horní vs. dolní 

kvintil), kouření potom téměř 3krát (kuřák vs. nekuřák). Vliv ostatních faktorů (OR) je uveden 

v tabulce 11. 

Na základě výpočtu populačního atributivního rizika (v %)
40

, které bere v potaz jak výši rizika 

pro vznik kardiovaskulární události, tak prevalenci daného faktoru v populaci, a zjednodušeně 

                                                           
37 

Studie INTERHEART byla rozsáhlá, mezinárodní, standardizovaná studie případů a kontrol zahrnující 

populace 52 zemí celého světa včetně Česka, s hlavním cílem stanovit důležitost rizikových faktorů 

pro vznik akutního infarktu myokardu. Studie zahrnovala kolem 15000 případů a stejný počet kontrol.  
38 Vliv alkoholu na zdraví a kardiovaskulární zdraví lze vyjádřit U-křivkou. Vyšší riziko kardiovaskulární 

úmrtnosti bylo zjištěno u těžkých pijanů než u osob s průměrnou konzumací alkoholu, ale také vyšší 

riziko bylo zjištěno u abstinentů v porovnání s osobami s průměrnou konzumací alkoholu. (Marmot, 

Brunner, 1991). 
39

 Tuky (cholesterol) jsou v krvi přenášeny pomocí vazby na bílkoviny, tzv. apolipoproteiny a vytváří 

s nimi lipoproteiny. Rozlišujeme lipoproteiny o nízké hustotě tzv. LDL cholesterol (low density 

lipoproteins = „zlý cholesterol”) a vysoké hustotě tzv. HDL cholesterol (high density lipoproteins = 

„hodný cholesterol”). Lipoproteiny o vysoké hustotě (HDL) odebírají nadbytečný cholesterol ve tkáních 

a přenáší jej do jater prostřednictvím apolipoproteinu A (Apo A). Toto je jediná cesta, jak se buňky 

mohou zbavit přebytečných tuků. V játrech se cholesterol využije pro tvorbu jiných potřebných látek či se 

vyloučí do žluče. Vyšší hladiny HDL cholesterolu a Apo A mají ochranný účinek proti rozvoji nemocí 

srdce a cév na základě aterosklerózy. Naopak nedostatek Apo A, stejně jako HDL cholesterolu, je spojen 

se zvýšeným rizikem rozvoje těchto onemocnění. Existují dva typy apolipoproteinu A, Apo A1 a Apo A2. 

Apo A1 je třikrát častěji zastoupen v organismu a měření jsou proto specifikována na něj. Společné 

stanovení apolipoproteinů A1, B (Apo B je součástí LDL lipoproteinu a podílí se na přenosu cholesterolu 

z jater do tkání) a výpočet jejich poměru Apo B/Apo A1 může odrážet poruchu metabolismu tuků a 

určovat riziko vzniku aterosklerózy a ischemické choroby srdeční. V podstatě toto stanovení naznačuje 

poměr „špatného“ (LDL) a „hodného“ (HDL) cholesterolu a považuje se za lepší ukazatel rizika cévních 

a srdečních onemocnění, než určení hladin HDL a LDL cholesterolu (např. Šimon a kol., 2001, str. 89; 

McQueeen a kol., 2008; Silbernagl, Lang, 2001, str. 246). 
40

 Populační atributivní riziko (PAR) je ukazatelem působení rizikového faktoru v populaci, zahrnuje jak 

efekt působení daného faktoru na vznik zdravotního problému, tak prevalenci rizikového faktoru 



Michala Lustigová: Determinanty vzniku nemocí oběhové soustavy v české populaci 82 

říká jaký podíl onemocnění v populaci je výsledkem působení konkrétního rizikového faktoru, 

studie ukázala, že 50 % AIM je způsobeno vysokou hladinou krevních tuků a 36 % kouřením. 

Pět rizikových faktorů (kouření, krevní tuky, hypertenze, diabetes a obezita) pak zodpovídá 

za 80 % případů AIM. A konečně, že 9 rizikových faktorů zmíněných výše je zodpovědných 

za 90 % rizika vzniku akutního infarktu myokardu. Působení rizikových faktorů bylo 

potvrzeno ve všech vymezených regionech světa, jejich síla a následné působení v populaci se 

nepatrně lišilo. Například populace střední a východní Evropy vykazovala nejnižší PAR% 

v případě sledovaných devíti rizikových faktorů; ty způsobovaly „pouze“ 73 % AIM. 

U populací střední a východní Evropy bylo zjištěné OR pro porovnávané skupiny (viz tab. 11) 

u kouření, krevních tuků, hypertenze, diabetu a abdominální obezity nižší než u populací celé 

studie a u psychosociálních faktorů nebylo zjištěné OR u populací střední a východní Evropy 

statisticky významné. 

Studie INTERHEART každopádně vyvrátila dlouho přijímané tvrzení, že „pouze 50 % případů 

ischemické choroby srdeční je vysvětleno klasickými rizikovými faktory“. Dále studie 

poukázala na fakt, že riziko vzniku ICHS roste na celé škále hodnot rizikového faktoru, 

a jakékoliv snížení rizikového faktoru vede ke snížení rizika ICHS (Yusuf a kol., 2004). 

Tabulka 11  Vliv rizikových faktorů na vznik akutního infarktu myokardu, výsledky studie 

INTERHEART, model kontrolován pro věk, pohlaví a ostatní rizikové faktory 

Rizikový faktor 

Poměr šancí OR  

(99% CI) * 

Populační atributivní 

riziko (v %) ** 

(99% CI) 

Kuřák vs. nekuřák 2,87 (2,58–3,19) 35,7 % (32,5–39,1) 

Diabetes (ano vs. ne) 2,37 (2,07–2,71) 9,9 % (8,5–11,5) 

Hypertenze (ano vs. ne) 1,91 (1,74–2,10) 17,9 % (15,7–20,4) 

Poměr ApoB/ApoA1 (horní kvintil vs. dolní kvintil) 3,25 (2,8–3,76) 49,2 % (43,8–54,5) 

Abdominální obezita (horní tercil vs. dolní tercil) 1,62 (1,45–1,80) 20,1 % (15,3–26,0) 

Psychosociální faktory (5 RF vs. 0) 2,67 (2,21–3,22) 32,5 % (25,1–40,8) 

Denní konzumace ovoce a zeleniny (ano vs. ne) 0,70 (0,62–0,79) 13,7 % (9,9–18,9) 

Fyzická aktivita (alespoň střední vs. žádná) 0,86 (0,76–0,97) 12,2 % (5,5–25,1) 

Protektivní konzumace alkoholu (3krát týdně a více 

vs. žádná) 0,91 (0,82–1,02) 6,7 % (2,0–20,2) 

Výše uvedené rizikové faktory*** 129,20 (90,2–185,0) 90,4 % (88,1–92,4) 

Poznámky:  

*99% CI – 99% interval spolehlivosti pro PAR 

**PAR% bylo počítáno následovně: kuřáci a bývalý kuřáci vs. celoživotní nekuřáci, 2 horní tercily vs. dolní tercil 

u abdominální obezity, horní 4 kvintily vs. dolní kvintil u poměru Apo B/Apo A1. U protektivních faktorů 

(konzumace ovoce a zeleniny, fyzická aktivita a konzumace alkoholu) bylo PAR% počítáno pro skupiny bez 

přítomnosti faktoru. 

***OR případě působení všech faktorů současně. 

Zdroj: Převzato z Yusuf a kol., 2004, p. 941. 

                                                                                                                                                                          
v populaci. Pomocí PAR lze tedy odhadnout, který z faktorů má větší vliv na kardiovaskulární riziko 

v populaci. PAR lze vyjádřit jednak jako počet případů (onemocnění, úmrtí) vzniklých v důsledku 

působení rizikového faktoru na 1000, popř. 100 000 obyvatel a jednak lze PAR vyjádřit v procentech, 

která jsou odhadem podílu onemocnění způsobených vlivem daného rizikového faktoru v populaci.  
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Vliv dopadu jednotlivých rizikových faktorů, respektive jiných než optimálních hodnot faktoru, 

na nemoci nejenom srdce a cév, pomocí ukazatele populační atributivní riziko (v %), hodnotila 

také studie WHO The World Health Report 2002 – Reducing Health, Promoting Healty Life. 

Podle odhadů této studie vysoký krevní tlak (konkrétně hodnota systolického tlaku 

nad 115 mmHg) působí ve vyspělých regionech světa až 72 % cévních onemocnění mozku 

a 57 % ischemických chorob srdečních. V této studii WHO je dále odhadováno, 

že ve zmíněných regionech 40 % mozkových infarktů a 63 % ICHS je zapříčiněno vyšší než 

optimální hladinou cholesterolu v krvi. Dalšímu rizikovému faktoru nadváze a obezitě, resp. 

BMI nad 21kg/m
2
, je např. přisuzováno 34 % ICHS a 79 % diabetu 2. typu. Nízký/nedostatečný 

příjem ovoce a zeleniny pak způsobuje vznik přibližně 28 % ICHS a 18 % mozkových infarktů 

a nedostatečná pohybová aktivita 23 % ICHS a 12 % mozkových infarktů. Dopady dalších 

rizikových faktorů v populacích vyspělých zemí je možno nalézt v následující tabulce 12.  

Tabulka 12  Vybrané hodnoty populačního atributivního rizika v % podle rizikových  

faktorů a pohlaví ve vyspělých regionech světa 

Rizikový faktor/nemoc Muži Ženy 

Krevní tlak (systolický TK nad 115 mmHg)    

 Cévní onemocnění mozku 72 72 

 Ischemická choroba srdeční 59 55 

 ostatní nemoci oběhové soustavy 20 18 

Cholesterol (hladina vyšší než 3,8 mmol/l)    

 Ischemická choroba srdeční 63 63 

 Mozkový infarkt 39 41 

Nadváha a obezita (BMI > 21 kg/m
2
)    

 Diabetes 2. typu 75 83 

 Ischemická choroba srdeční 34 33 

 Mozkový infarkt 34 35 

 Hypertenzní nemoci 57 59 

Nízký příjem ovoce a zeleniny (nižší než 600 g denně)    

 Ischemická choroba srdeční 29 27 

 Mozkový infarkt 18 18 

Nedostatečná fyzická aktivita (nižší než 2,5 hodiny týdně)    

 Ischemická choroba srdeční 23 22 

 Mozkový infarkt 12 13 

Kouření (ano)    

 Onemocnění srdce a cév 32 10 

Konzumace alkoholu (ano)    

 Cévní onemocnění mozku způsobené krvácením 26 0 

 Ischemická choroba srdeční 2 -3 

  Mozkový infarkt 5 -16 

Zdroj: převzato z WHO The World Health Report 2002 – Reducing Health, Promoting Healty Life,  

p. 220-221. 

Rizikový faktor neovlivňuje pouze vznik samotného onemocnění u jedince, ale zároveň 

ovlivňuje/působí na úroveň dalších rizikových faktorů. Rizikové faktory se v populacích 
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zpravidla nacházejí jako kontinuum, řada z nich vzájemně souvisí, vzájemně se ovlivňuje 

a jejich společný vliv se ve výsledku sčítá nebo dokonce násobí (Bruthans, 2000). Některé 

studie dokonce uvádí, že působení hlavních rizikových faktorů je pouze multiplikativní 

(Stamler, 2005a; Kannel, 1990). Synergický efekt rizikových faktorů potvrdila již zmiňovaná 

studie INTERHEART, např. společné působení tří rizikových faktorů (kouření, diabetu 

a hypertenze) zvyšovalo riziko vzniku AIM 13krát v porovnání s osobami bez výskytu těchto 

rizikových faktorů, zatímco působení pouze jednoho faktoru samostatně zvyšovalo riziko pouze 

2krát. Společné působení všech sledovaných devíti rizikových faktorů potom vede k riziku 

vzniku AIM více jak 129krát vyššímu než u populace bez přítomnosti jediného rizikového 

faktoru (Yusuf, 2004, str. 941). 

Zjednodušený model působení rizikových faktorů na vznik kardiovaskulární příhody 

a vzájemné působení/ovlivňování faktorů mezi sebou je znázorněn na následujícím obrázku 39. 

Faktory jsou v tomto schématu rozděleny do dvou vrstev, spodní skupina představuje přímé 

faktory (krevní tuky, krevní tlak, kouření a diabetes), které působí bezprostředně/přímo 

na organismus a jejich ovlivnění organismu nastává v kratší době. Horní skupina faktorů 

(nevhodné stravovací návyky, fyzická inaktivita, obezita) potom působí zejména 

zprostředkovaně (jako determinanty přímých rizikových faktorů), tím že ovlivňuje přímé 

faktory a projevuje se v delším časovém horizontu. Horní skupina faktorů představuje faktory 

životního stylu, zatímco dolní skupina faktorů vyjma kouření představuje metabolické rizikové 

faktory. Zcela mimořádné postavení ve schématu má vliv socioekonomické pozice jako 

rizikového faktoru, který působí jak na všechny ostatní rizikové faktory, tak zvyšuje 

kardiovaskulární riziko přímo.  

Obrázek 39  Zjednodušený model působení základních rizikových faktorů na vznik onemocnění 

oběhové soustavy 

 

Poznámka: Nevhodné stravovaní včetně nadměrné konzumace alkoholu. 

Zdroj: Zpracováno na základě O`Flaherty, M., Capewell, S (2008). 
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Rizikový faktor tedy zvyšuje nejenom riziko vzniku samotné nemoci, ale zároveň působí, 

zvyšuje další rizikové faktory. Hlavní rizikové faktory nemocí oběhové soustavy jsou 

provázaným systémem, kdy jeden rizikový faktor ovlivňuje další rizikové faktory. Například 

obezita působí na nárůst hladiny cholesterolu v krvi, na růst krevního tlaku a na riziko vzniku 

diabetu mellitu typu 2. Naopak snížením tělesné hmotnosti lze redukovat vliv dalších tří 

významných rizikových faktorů vzniku nemocí oběhové soustavy. 

*** 

Světová zdravotnická organizace ve své zprávě o chronických onemocněních 2010 (WHO 

2011a) přisuzuje 80 % všech onemocnění srdce a cévních onemocnění mozku rizikovým 

faktorům plynoucím z chování/životního stylu jedince/populace. Podobně Stamler (2005a) 

považuje za klíčové faktory v etiologii nemocí srdce a cév stravovaní a pohyb. Nevhodné 

stravovací návyky
41

 společně s nedostatečnou fyzickou aktivitou ve výsledku vedou 

ke zvýšeným (vyšším než optimálním) hodnotám populačního průměru celkového cholesterolu 

v krvi a jeho pro zdraví nepříznivých komponent (např. LDL cholesterolu – lipoproteinu o nízké 

hustotě), ke zvýšeným hodnotám glykémie, krevního tlaku, tělesné hmotnosti a podprůměrným 

hodnotám HDL cholesterolu (lipoproteiny o vysoké hustotě). Faktory životního stylu tedy 

působí skrz tyto „zprostředkovatelské“ faktory, které jsou ale velmi jednoduše měřitelné 

a mohou indikovat zvýšené kardiovaskulární riziko u jedince. 

  

                                                           
41 Nevhodné stravovací návyky lze charakterizovat nadměrnou konzumací živočišných výrobků 

s vysokým obsahem tuků, ztužených tuků a odděleného (viditelného) tuku, a tím s vysokým obsahem 

cholesterolu, nasycených mastných a trans-mastných kyselin, nadměrnou konzumací rafinovaného cukru, 

vysokým příjmem soli, nadměrnou konzumací alkoholu, a na druhou stranu nízkým příjmem obilovin, 

ovoce, zeleniny a luštěnin. To v důsledku vede k nedostatečnému příjmu draslíku, hořčíku, fosforu, 

vlákniny a dalších esenciálních nutrietů. Celkově je tato strava velmi kalorická navíc s nízkou nutriční 

hodnotou a výrazně převyšuje energetický výdaj organizmu. Jedná se o stravovací návyky, na které není 

lidský organismus evolučně adaptován (Stamler, 2005a, s. 19). 
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Kapitola 4 

Data a metodologie 

Následující kapitola se věnuje jednak unikátímu datovému zdroji – studii HAPIEE – který byl 

použit k vlastní analýze dizertační práce a jednak statistickým metodám použitým pro tuto 

analýzu (analýza přeživání, Coxova regrese a populační atributivní riziko). V závěrečné části 

kapitoly je představen vlastní model analýzy s konkrétními proměnnými vstupujícími 

do modelu. 

4.1 Koncept studie HAPIEE 

Mezinárodní studie HAPIEE – Health, Alcohol and Psychosocial factors in Eastern Europe 

sleduje dopad životního stylu a psychosociálních faktorů na zdravotní stav 

populací ve vybraných státech střední a východní Evropy; konkrétně studie probíhá od roku 

2002 v šesti městech Česka (Hradec Králové, Jihlava, Karviná & Havířov
42

, Kroměříž, Liberec 

a Ústí nad Labem), v Polsku ve městě Krakov a v Rusku ve městě Novosibirsk a od roku 

2005 dále také v Litvě, a sice v Kaunasu. Celý projekt je organizován a koordinován Katedrou 

epidemiologie a veřejného zdraví (Department of Epidemiology and Public Health) University 

College London, tedy pracovištěm s bohatými zkušenosti s realizací kohortových zdravotních 

studií (např. Whitehall Study). 

4.1.1 Východisko studie 

Východiskem studie byla epidemiologická situace ve střední a východní Evropě v průběhu 90. 

let minulého století; jednak tento region na přelomu 80. a 90. let vykazoval jednu z nejvyšších 

intenzit úmrtnosti na neinfekční nemoci, zejména na nemoci oběhové soustavy, a jednak tyto 

země procházely celospolečenskými změnami v důsledku rozpadu socialistického bloku a vedly 

k výrazné diferenciaci, do té doby poměrně homogenního regionu z pohledu zdravotních 

ukazatelů, v dalším vývoji úrovně zdravotního stavu.  

Špatný zdravotní stav, souvislost mezi socio-ekonomickými faktory a zdravím a dramatické 

změny v zemích „východního bloku“ se jevily jako jedinečná příležitostí ke studiu determinant 

vzniku nemocí oběhové soustavy, ale i dalších neinfekčních onemocnění. Klasické rizikové 

faktory nemocí oběhové soustavy (NOS) jako kouření, vysoký krevní tlak navíc vysvětlovaly 

                                                           
42

 Karviná a Havířov představují ve studii jednu lokalitu – aglomeraci.  
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pouze část vysoké intenzity úmrtnosti v tomto regionu (Bobák, Marmot, 2005). Jedním z cílů 

studie HAPIEE tak bylo přispět k pochopení, resp. odhalení příčin negativního zdravotního 

stavu, objasnit vliv socioekonomických a psychosociálních faktorů, vliv stravovacích návyků 

(zejména těch souvisejících s konzumací čerstvého ovoce a zeleniny) včetně typu konzumace 

alkoholu (nárazové, excesové pití) na riziko vzniku chronických onemocnění založením kohorty 

osob, které budou dlouhodobě sledovány. 

*** 

Vývoj vybraných ukazatelů zdravotního stavu (e0, e65 a úmrtnost (SDR) na nemoci oběhové 

soustavy) v účastnických zemích studie HAPIEE dokumentují obr. 40–42. Tyto čtyři země 

studie HAPIEE představují tři různé typy vývoje úrovně zdravotního stavu v období 

transformace; Česko a Polsko, s příznivým vývojem zdravotního stavu populace, Litva 

s příznivým vývojem
43

 od druhé poloviny 90. let minulého století zdravotního stavu u ženské 

části populace, ale s dlouhodobou stagnací intenzity úmrtnosti v případě mužů a Rusko 

postižené úmrtnostní krizí. 

Obrázek 40  Naděje dožití při narození v zemích studie HAPIEE, 1950–2011, muži, ženy 

  
Zdroj dat: Human Mortality Database 

 

                                                           
43

 S nepatrným propadem kolem roku 2007. Litva byla pro vysoký růst HDP považována v letech 2000–

2007 za ekonomického tygra Evropy. Od roku 2007 je její ekonomický vývoj výrazně ovlivněn 

celosvětovou ekonomickou krizí. 
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Z ukazatelů byly vybrány naděje dožití při narození (e0) jakožto základní ukazatel nejenom 

úmrtnostních poměrů, ale i ukazatel socioekonomického vývoje a vyspělosti regionu, dále 

naděje dožití ve věku 65 let (e65), tj. ukazatel úmrtnosti ve vyšším věku
44

 a standardizovaná míra 

úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy jakožto ukazatel sledující nejčastější příčinu úmrtí 

ve střední a východní Evropě výrazně ovlivňující vývoj střední délky života. Epidemiologickou 

situaci ve sledovaných populacích dokumentuje také tabulka 13 na základě změn intenzity 

úmrtnosti na zhoubné novotvary a vnější příčiny mezi roky 1990 a 2009. Nárůst intenzity 

úmrtnosti na vnější příčiny mezi sledovanými roky v Rusku je jednou z komponent úmrtností 

krize.  

Obrázek 41  Naděje dožití ve věku 65 let v zemích studie HAPIEE, 1970–2011, muži, ženy 

 

Zdroj dat: Human Mortality Database 

                                                           
44  

Naděje dožití ve věku 65 let odráží pouze úmrtnostní poměry ve věku 65 a více let, není ovlivněna 

úmrtnostní situací v mladších věkových skupinách. 
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Obrázek 42  Intenzita úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy v zemích studie HAPIEE, 1970–2011, 

muži, ženy 

Standardizovaná míra úmrtnosti na 100 000 obyvatel (Evropský standard WHO) 

 

Zdroj dat: WHO HFA-DB, leden 2013 

Tabulka 13  Úmrtnost na zhoubné novotvary a vnější příčiny úmrtí v zemích studie HAPIEE v letech 

1990 a 2010, muži, ženy 

Standardizovaná míra úmrtnosti na 100 000 obyvatel (Evropský standard WHO) 

MUŽI Zhoubné novotvary (dg. C00–C97) Vnější příčiny (dg. V01–Y98) 

země 

1990 2010 

Index 

změny 

2010/1990 

1990 2010 

Index 

změny 

2010/1990 

Česko 358,7 263,4 73,4 117,5 74,8 63,6 

Litva 282,8 290,2 102,6 207,3 197,9 95,5 

Polsko 259,9 269,1 103,5 133,0 93,5 70,3 

Rusko 315,0 261,5 83,0 228,2 246,3 107,9 

ŽENY Zhoubné novotvary (dg. C00–C97) Vnější příčiny (dg. V01–Y98) 

země 

1990 2010 

Index 

změny 

2010/1990 

1990 2010 

Index 

změny 

1990/2010 

Česko 189,2 147,5 77,9 54,1 23,4 43,2 

Litva 138,3 128,4 92,8 50,1 42,9 85,6 

Polsko 154,0 146.6 95,2 35,6 20,7 58,3 

Rusko 140,6 131,6 93,6 55,8 57,3 102,8 

Poznámka: Index změny představuje vývojový index mezi roky 1990 a 2010, rok 1990=100 %. 

Zdroj dat: WHO HFA-DB, leden 2013 
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*** 

V Polsku, Rusku a Litvě byla do studie HAPIEE zařazena populace pouze jednoho města. 

V rámci města však bylo vybráno více lokalit, tak aby odpovídaly lokalitám 

s rozdílným  socioekonomickým profilem. V Česku byla metodika trochu odlišná; v rámci 

studii HAPIEE jsou sledovány kohorty obyvatel z šesti měst – Hradec Králové, Jihlava, Karviná 

& Havířov, Kroměříž, Liberec a Ústí nad Labem. Jedná se o velice různorodá města z hlediska 

úrovně zdravotní stavu populace, jak vypovídají i data rutinních zdravotních statistik. V souhrnu 

vytváří různorodou populaci z hlediska socioekonomického profilu stejně jako jednotlivá města 

ostatních zemí, navíc ale umožňují provést analýzu úrovně zdravotního stavu pro vybraná 

města.  

Nakolik jsou daná města rozdílná, dokumentují mimojiné i rozdíly v naději dožití ve věku 65 let 

ve správních obvodech obcí s rozšířenou pravomocí (dále SO ORP) a rozdíly v intenzitě 

úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy v okresech sledovaných měst (blíže obr. 43 a 44). Jedná 

se pouze o přibližnou charakteristiku zdravotního stavu populací sledovaných měst, jelikož jsou 

porovnávány regionálně vyšší celky. Z hlediska naděje dožití ve věku 65 let lze města rozdělit 

na ta s vyšší hodnotou daného ukazatele než je průměr Česka, a sice Liberec, Hradec Králové 

a Jihlava a na straně druhé s hodnotou nižší – Karviná, Havířov, Kroměříž a Ústí nad Labem. 

Obrázek 43  Naděje dožití ve věku 65 let 

ve vybraných správních obvodech obcí 

s rozšířenou působností, Česko,  

období 2008–2012, muži, ženy 

Obrázek 44  Intenzita úmrtnosti na nemoci 

oběhové soustavy ve vybraných okresech 

Česka, 2012, muži, ženy

 
Poznámka: HA – SO ORP Havířov, HK – SO ORP 

Hradec Králové, JI – SO ORP Jihlava, KI – SO ORP 

Karviná, KM – SO ORP Kroměříž, LB – SO ORP 

Liberec, UL – SO ORP Ústí nad Labem. 

Zdroj: ČSÚ  

Poznámka: Okresy - HA – Havířov, HK – Hradec 

Králové, JI – Jihlava, KI – Karviná, KM – Kroměříž, 

LB – Liberec, UL – Ústí nad Labem 

Zdroj: ÚZIS 
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Úroveň zdravotního stavu v jednotlivých městech se v průběhu sledování velmi lišila, to odráží 

např. absolutní počty zemřelých v kohortách měst v letech 2002–2012 a jejich podíl (viz 

kapitola 4.1.4). Podíl zemřelých mužů se pohyboval od 9 % v Hradci Králové po 18 % 

v Karviné & Havířově, u žen potom od 6 % v Hradci Králové po 8 % v Karviné & Havířově. 

Zatímco rozdíl v podílu zemřelých v jednotlivých městech byl v případě mužů statisticky 

významný (měřeno pomocí χ
2
-testu nezávislosti, χ

2
(5)=21,5, p-hodnota=0,000) případě žen 

nikoliv. Rozdíly byly způsobeny především kategoriemi Hradec Králové a Karviná & Havířov 

(měřeno pomocí adjustovaných reziduí
45

). Podobné rozdíly byly potom zjištěny i v případě 

úmrtí na nemoci oběhové soustavy. 

4.1.2 Metodika šetření a sběr dat 

4.1.2.1 Počáteční fáze studie HAPIEE „Zdraví a životní styl“ 

Studie HAPIEE je prospektivní kohortová studie sledující městkou populaci středního a vyššího 

věku. Na začátku studie v letech 2002 až 2005 bylo ve zvolených městech Česka, Polska 

a Ruska náhodným stratifikovaným výběrem osloveno zhruba 50 000 osob ve věku 45–69 let, 

kdy oporou výběru byly městské registry a registry obyvatel, a snahou bylo získat kohortu 

10 000 osob v každé participující zemi. Jako strata/vrstvy byly zvoleny 5leté věkové skupiny 

(45–49 let, …, 64–69 let) a to odděleně pro muže a ženy. Celkově bylo v této fázi do projektu 

získáno 28 982 osob. 

Osoby, které souhlasily s účastí ve studii (respondenti/probandi), se v  počáteční fázi studie
46

, 

nazvané „Zdraví a životní styl“, zúčastnily dotazníkového šetření a zároveň se podrobily 

lékařskému vyšetření, včetně odběru krve.  

V šetření bylo použito několik samostatných dotazníků. Strukturovaný osobní dotazník byl 

jednotný pro všechny respondenty, a kromě základních demografických údajů, obsahoval 

moduly týkající se: 

 zdravotního stavu jedince včetně osobní a rodinné anamnézy zaměřené na řadu 

chronických onemocnění,  

 fyzické zdatnosti a soběstačnosti, 

 životního stylu (fyzická aktivita, kuřácké zvyklosti, spotřeba a konzumace alkoholu, 

včetně výskytu problémů v důsledku nadměrné konzumace alkoholu), 

 názorů respondentů na faktory ovlivňující zdraví, 

 depresivních symptomů (měřeno nástrojem CES-D), 

 sociálních vazeb/sítí respondenta, 

 současných socio-ekonomických podmínek a životních podmínek v dětství. 

                                                           
45 χ2 

– test nezávislosti dokáže se zvolenou pravděpodobností určit, zda jsou sledované proměnné závislé 

nebo nezávislé, nedokáže ovšem v případě prokázání závislosti stanovit, které hodnoty znaků způsobily 

zamítnutí hypotézy. Ve většině případů je možné tyto hodnoty určit pouhým pohledem na rozdíl mezi 

teoretickými a pozorovanými četnostmi; z důvodu zachování statistické korektnosti lze tuto skutečnost 

posoudit pomocí tzv. adjustovaných reziduí, která měří statistickou významnost odchylek, mají 

normované normální rozdělení a jejich statistická významnost je tedy posuzována porovnáním 

s kritickými hodnotami rozdělení N (0,1). 
46 První vlna studie proběhla za podpory Wellcome Trust a McArthur Foundation.  
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 Všichni respondenti dále vyplnili velmi detailní výživový dotazník, zjišťující frekvenci 

konzumace jednotlivých komodit, pitný režim a zvyklosti při přípravě jídel. 

Ekonomicky aktivní osoby vyplnily dotazník pro zaměstnané osoby sledující postavení 

respondenta v zaměstnání, aspekty náročnosti zaměstnání a stupeň kontroly v pracovním 

prostředí. Osoby již ekonomicky neaktivní/důchodci či pracující důchodci vyplnily dotazník pro 

osoby v důchodu zaměřující se na ekonomickou situaci, psychickou pohodu či kvalitu života 

respondentů (měřenou pomocí nástroje CASP19). 

Respondenti dále podstoupili krátké lékařské vyšetření, kde  

 byly stanoveny základní antropometrické ukazatele (výška, váha, obvod pasu a boků 

a délka trupu),  

 byl změřen krevní tlak,  

 odebrána krev a stanoveny hladiny cholesterolu (celkového, HDL, LDL) a hodnota 

CRP
47

 

 vyšetřeny plicní funkce a  

 vyšetřeny kognitivní funkce (u osob starších 60 let). 

4.1.2.2 Druhá fáze studie HAPIEE „Kvalita života stárnoucí populace“ 

Další fáze studie
48

 proběhla v letech 2006–2008. Respondenti, kteří se zúčastnili počáteční fáze 

studie, byli znovu osloveni a požádání o aktualizaci informací o zdravotním stavu a o poskytnutí 

dalších informací týkající se zejména zdravého a aktivního stárnutí a ekonomické situace. 

Dotazník druhé fáze konkrétně obsahoval moduly zjišťující: 

 zdravotní stav jedince včetně podrobného modulu na výskyt a průběh nemocí oběhové 

soustavy, 

 soběstačnost starších osob, pomocí nástrojů omezení ADLs  (activities of daily living) 

odhadující omezení každodenních aktivit či IADLs (instrumental activities of daily 

living) odhadující zvládání chodu domácnosti, 

 kognitivní funkce, 

 životní styl, 

 sociální vazby respondenta, 

 kvalitu života, 

 fyzické funkce (vstávání ze židle, rychlost chůze a sílu stisku ruky), 

 ekonomickou situaci (výdaje domácnosti, současnou ekonomickou aktivitu, příjmy 

respondenta, domácnosti i partnera, majetek domácnosti) a 

 očekávání do budoucna. 

Druhá vlna studie byla koncipována tak, aby moduly a data týkající se stárnutí a ekonomické 

situace byla přímo srovnatelná se studiemi English Longitudinal Study of Ageing (ELSA), the 

                                                           
47

 CRP (C-reaktivní protein) je bílkovina tvořená v játrech. Koncentrace těchto bílkovin v krvi stoupá, 

objeví-li se v těle zánětlivý proces, ke zvýšení dochází u infekcí jakéhokoliv původu, nádorových 

onemocnění a autoimunitních onemocnění. 
48 Druhá vlna studie proběhla za podpory National Institute of Aging, USA.  
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Study of Healthy Ageing and Retirement in Europe (SHARE) a studií Health and Retirement 

Study (HRS) v USA. 

Z původního počtu necelých 30 000 respondentů rekrutovaných do studie, se druhé fáze 

zúčastnilo 18 249, tj. 63 % původní kohorty. Sledovaná kohorta byla dále rozšířena 

o respondenty z Litvy (necelých 7000 osob), kteří zodpověděli dotazníkové moduly první 

a druhé fáze najednou.  

4.1.2.3 Průběžné sledování kohorty studie HAPIEE 

Účastnící studie jsou dále přibližně každé dva roky sledováni poštovní formou, zatím byli 

osloveni čtyřikrát v letech 2005–2006, 2007–2008, 2009–2010 a v roce 2012. Korespondenční 

formou jsou aktualizovány informace o zdravotním stavu, dále je zjišťován výskyt srdečně 

cévních onemocnění a cévních mozkových příhod, včetně průběhu nemoci, hospitalizace 

či podstoupení léčebných zákroků (angioplastika – roztažení koronární tepny speciálním 

balónkem, CABG, bypass – přemostění koronární tepny). Součástí krátkého korespondenčního 

dotazníku je i Informovaný souhlas respondenta s nahlédnutím do zdravotní dokumentace 

u prodělaných určitých onemocnění (např. infarkt myokardu, cévní mozková příhoda). 

Z národních registrů jsou každoročně doplňovány informace o úmrtích mezi respondenty 

a jejich příčinách a o hospitalizacích respondentů, kdy příčinou hospitalizace bylo onemocnění 

srdce a cév, zhoubný novotvar, diabetes mellitus 2. typu, zlomenina krčku a artróza kyčelního 

kloubu. Objektivní údaje udávané respondenty jsou tak objektivizovány na základě registru 

o hospitalizacích. 

4.1.2.4 Databáze studie HAPIEE 

V průběhu jedenácti let studie (2002–2012) se podařilo získat enormní množství dat 

o respondentech, umožňující sledovat kauzalitu řady jevů související se zdravotním stavem; 

obr. 45 schematicky zobrazuje časový průběh sběru dat. Obrázek 46 potom velmi zjednodušeně 

charakterizuje data pomocí Lexisova diagramu. Kohorta byla založena v průběhu let 2002–2005 

(zelená barva), vybraným osobám bylo k 1. 8. 2003 (vyznačeno oranžově) mezi 45–69 lety, 

k událostem – změnám zdravotního stavu potom docházelo v rámci vymezeného  

zeleno-modrého obrazce. 

Obrázek 45  Průběh studie HAPIEE v letech 2002–2012, Česko 
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Obrázek 46  Znázornění dat studie HAPIEE v Lexisově diagramu 
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4.1.3 Charakteristika kohorty na počátku studie 

V Česku je sběr dat studie HAPIEE a práce v terénu organizován Statním zdravotním ústavem 

(SZÚ). Prvním krokem na začátku studie byl výběr měst, který proběhl na základě možností 

realizace časově i organizačně náročné a rozsáhlé studie. Výběr byl v prvé řadě ovlivněn 

kooperací Státního zdravotního ústavu v Praze a regionálních pracovišť veřejného zdraví. 

Kromě toho byla populace měst vybrána tak, aby měla rozdílný socio-ekonomický profil, 

od měst s nízkou mírou nezaměstnanosti a vyšší vzdělanostní úrovní obyvatelstva (např. Hradec 

Králové) po města s vysokou nezaměstnaností v bývalých průmyslových oblastech postižených 

restrukturalizací průmyslu (Karviná a Havířov, Ústí nad Labem). 

V dalším kroku mělo být náhodným stratifikovaným výběrem zaručujícím reprezentativnost 

vzorku osloveno 16 800 jedinců, kterým k 1. 8. 2003 bylo mezi 45–69 lety, tj. osoby narozené 

v letech 1933–1958. V každé pětileté věkové skupině (45–49 let, …, 65–69 let) 1680 mužů 

a 1680 žen z důvodu získání dostatečného počtu osob v daných věkových skupinách. V každém 

městě mělo být osloveno 2800 respondentů (280 v každé vymezené věkové skupině mužů 

a žen). Oporou výběru byly městské registry. Omezené možnosti pracovníků v terénu některých 

měst (Liberec, Jihlava) neumožnily oslovit všechny vybrané účastníky šetření a naopak v Ústí 

nad Labem bylo do studie zapojeno více účastníků (dalších 1300 respondentů).  

Celkem tak bylo k oslovení vybráno 17 584 respondentů, z nichž 1323 nemohlo být osloveno 

z důvodu úmrtí, odstěhování se z uvedené adresy či z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti v místě 

bydliště. Celková respondence  z 16 261 oslovených osob tak činila 54,4 %; vstupní kohorta 

byla v Česku tvořena 8855 jedinci, blíže tabulka 14. Míra respondence se v jednotlivých 

městech lišila od necelých 50 % v Ústí nad Labem po 60 % v Karviné&Havířově a Kroměříži. 

Podíl respondentů, kteří vyplnili dotazník, a následně se zúčastnili lékařského vyšetření, byl 

82 %.  Zatímco dotazník vyplňovaly osoby doma, kam jim byl doručen tazatelem a následně jím 

byl vyzvednut, k lékařskému vyšetření byly osoby pozvány do ordinace územního pracoviště 

veřejného zdraví (zdravotní ústav nebo krajská hygienická stanice). Rozdíl v účasti respondentů 

na lékařském vyšetření mezi městy byl statisticky významný (χ
2 
(5) = 722, p-hodnota < 0.001)

49
; 

nejnižší účast byla v Liberci (67 %), naopak nejvyšší v Kroměříži (95 %). Ze všech oslovených 

respondentů se však lékařského vyšetření zúčastnilo přibližně 45 % oslovených osob. 

  

                                                           
49

 Hypotéza o shodě procentuálního zastoupení hodnocených kategorií v kontingenční tabulce byla 

testována pomocí χ
2
-testu dobré shody (testu nezávislosti). Významnost testu byla posuzována 

na základě p-hodnoty, která odpovídá nejnižší hladině testu, na které je ještě možno zamítnout nulovou 

hypotézu. Testy byly prováděny na 5% hladině významnosti, hodnota p<0,05 tedy znamená statisticky 

významný rozdíl v rozložení/rozdělení sledovaného jevu mezi kategoriemi. 
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Tabulka 14  Respondence dotazníkového šetření a lékařského vyšetření v lokalitách studie 

HAPIEE, 2002–2005, Česko 

Město 

Počet 

kontaktovaných 

osob 

Respondenti Lékařské vyšetření 

Počet  
Míra 

respondence 

Počet 

účastníků  

Míra 

respondence 

Hradec Králové 2 594 1 298 50,0 977 37,7 

Jihlava 2 329 1 191 51,1 820 35,2 

Kroměříž 2 527 1 511 59,8 1 441 57,0 

Karviná & Havířov 2 634 1 573 59,7 1 345 51,1 

Liberec 2 393 1 402 58,6 932 38,9 

Ústí nad Labem 3 784 1 880 49,7 1 738 45,9 

Celkem 16 261 8 855 54,4 7 253 44,6 

 

Z celkového počtu respondentů, kteří vstoupili do studie, bylo 46,6 % mužů a 53,4 % žen. 

Všeobecně nižší ochota mužů účastnit se výzkumu se potvrdila i v případě této studie.  

Tabulka 15 dokumentuje strukturu respondentů podle generací narození. V případě stejné 

ochoty všech věkových skupin účastnit se šetření, by každá věková skupina mužů či žen tvořila 

20 % souboru daného pohlaví. V souboru je výrazně vyšší zastoupení starších osob a naopak 

výrazně nižší zastoupení osob nejmladších (necelých 16 %); tato skutečnost je více patrná 

u mužů. Z hlediska dalších charakteristik souboru je v následujících tabulkách (16–18) 

zachycena struktura respondentů z hlediska pohlaví a vzdělání, pohlaví a ekonomické aktivity 

a pohlaví a rodinného stavu. Struktura populace podle těchto základních demografických 

ukazatelů se mezi pohlavími statisticky výrazně lišila (viz hodnoty χ
2
-testu pod tabulkou). 
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Tabulka 15  Struktura respondentů podle pohlaví a roku narození 

Kohorta/rok 

narození 

Muži Ženy Celkem 

n (%) n (%) n (%) 

1933–1938 1049 25,4 1010 21,3 2059 23,3 

1939–1943 904 21,9 1111 23,5 2015 22,8 

1944–1948 806 19,6 880 18,6 1686 19,0 

1949–1953 767 18,6 943 19,9 1710 19,3 

1954–1958 597 14,5 788 16,7 1385 15,6 

Celkem 4123 100,0 4732 100,0 8855 100,0 

χ
2
 (4) =27,6, p-hodnota<0,001 

Tabulka 16  Struktura respondentů podle pohlaví a vzdělání 

Vzdělání 
Muži Ženy Celkem 

n (%) n (%) n (%) 

základní 250 6,1 861 18,2 1111 12,6 

učňovské/bez maturity 1806 43,8 1473 31,1 3279 37,0 

středoškolské 1292 31,3 1909 40,3 3201 36,2 

vysokoškolské 749 18,2 467 9,9 1216 13,7 

neuvedeno 26 0,6 22 0,5 48 0,5 

Celkem 4123 100,0 4732 100,0 8855 100,0 

χ
2
 (4) =515,0, p-hodnota<0,001 

Tabulka 17  Struktura respondentů podle pohlaví a ekonomické aktivity 

Ekonomická aktivita 
Muži Ženy Celkem 

n (%) n (%) n (%) 

zaměstnanec 1528 37,1 1639 34,6 3167 35,8 

podnikatel 495 12,0 209 4,4 704 8,0 

pracující důchodce 332 8,1 360 7,6 692 7,8 

důchodce 1584 38,4 2300 48,6 3884 43,9 

v domácnosti 1 0,0 51 1,1 52 0,6 

nezaměstnaný 129 3,1 123 2,6 252 2,8 

neuvedeno 54 1,3 50 1,1 104 1,2 

Celkem 4123 100,0 4732 100,0 8855 100,0 

χ
2
 (5) =265,4, p-hodnota<0,001 

Tabulka 18  Struktura respondentů podle pohlaví a rodinného stavu 

Rodinný stav 
Muži Ženy Celkem 

n (%) n (%) n (%) 

svobodný/á 174 4,2 155 3,3 329 3,7 

sezdaný/á 3402 82,5 3167 66,9 6569 74,2 

rozvedený/á 396 9,6 710 15,0 1106 12,5 

ovdovělý/á 132 3,2 681 14,4 813 9,2 

neuvedeno 19 0,5 19 0,4 38 0,4 

Celkem 4123 100,0 4732 100,0 8855 100,0 

χ
2
 (4) =429,4, p-hodnota<0,001 
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4.1.4 Charakteristika zemřelých v kohortě v průběhu let 2002–2012 

Ve sledovaném období 2002–2012 ze souboru 8855 osob zemřelo celkem 869 jedinců. 

Z původní kohorty tak zemřelo 9,8 % osob, z toho z mužské části populace to bylo 13,6 % 

a mezi ženami 6,6 %. Rozdíl ve výskytu úmrtí mezi pohlavími byl statisticky významný  

(χ
2
(1) = 122,2; p-hodnota < 0,001).  

Mezi zemřelými bylo 64 % mužů a 36 % žen.  Vzhledem k tomu, že ke sledovaným událostem 

(úmrtím) došlo v průběhu několika kalendářních let je v následujících tabulkách doložena 

jednak struktura zemřelých podle roku narození zemřelého (tabulka 19), a jednak podle věku 

při úmrtí (tabulka 20). Nízké počty zemřelých v nejstarší věkové skupině (75–79 let) jsou 

způsobeny přesunem zatím pouze malého počtu respondentů do této věkové skupiny, jak je 

patrné z obr. 46. Obdobně pak ve věkové skupině do 50 let již nebudou přibývat další události, 

jelikož všichni respondenti již tuto věkovou skupinu opustili.  

Tabulka 19  Struktura zemřelých respondentů v letech  

2002–2012 podle roku narození 

Absolutní počty 

 

 

Tabulka 20  Struktura zemřelých respondentů v letech  

2002–2012 podle věku při úmrtí 

Absolutní počty 

Věk při úmrtí Muži Ženy Celkem 

–49 1 1 2 

50–54 25 10 35 

55–59 62 32 94 

60–64 81 45 126 

65–69 142 83 225 

70–74 164 91 255 

75–79 84 48 132 

Celkem 559 310 869 

Z hlediska počtu úmrtí ve městech, lze pozorovat výraznou nadúmrtnost v Karviné & Havířově 

a Ústí nad Labem (tabulky 21–23). Podíl zemřelých mužů v Karviné & Havířově byl ke konci 

roku 2012 téměř dvojnásobný v porovnání s Hradcem Králové, kde byl podíl zemřelých vůbec 

nejnižší (10,7 % vs. 5,9 %). Tabulky 24–25 potom dokumentují charakteristiku zemřelých podle 

nejvyššího dokončeného vzdělaní v jednotlivých městech. Pozitivní dopad vyšší úrovně 

vzdělání na zdravotní stav jedince se potvrdil i v případě našeho souboru. 

Kohorta Muži Ženy Celkem 

1933–1938 262 138 400 

1939–1943 141 88 229 

1944–1948 76 45 121 

1949–1953 48 28 76 

1954–1958 32 11 43 

Celkem 559 310 869 



 

Tabulka 21  Počet respondentů a počet úmrtí ve vybraných městech, muži, ženy 

Město 

Muži Ženy Celkem 

Px, 1. 1. 2002 
Dx, 2002–

2012 

Podíl 

zemřelých 
Px, 1. 1. 2002 

Dx, 2002–

2012 

Podíl 

zemřelých 
Px, 1. 1. 2002 

Dx, 2002–

2012 

Podíl 

zemřelých 

Hradec Králové 601 56 9,3 697 37 5,3 1 298 93 7,2 

Jihlava 560 63 11,3 631 40 6,3 1 191 103 8,6 

Kroměříž 708 91 12,9 803 56 7,0 1 511 147 9,7 

Karviná & Havířov 775 138 17,8 798 63 7,9 1 573 201 12,8 

Liberec 641 84 13,1 761 49 6,4 1 402 133 9,5 

Ústí nad Labem 838 127 15,2 1 042 65 6,2 1 880 192 10,2 

Celkem 4 123 559 13,6 4 732 310 6,6 8 855 869 9,8 

Tabulka 22  Počet respondentů a počet úmrtí podle generací narození a místa bydliště, muži 

Px 2002, Dx 2002–2012 

město Hradec Králové Jihlava Kroměříž Karviná Liberec Ústí nad Labem 

kohorta Px Dx % Px Dx % Px Dx % Px Dx % Px Dx % Px Dx % 

1933–1938 143 24 16,8 148 32 21,6 174 40 23,0 207 64 30,9 156 41 26,3 221 61 27,6 

1939–1943 126 12 9,5 118 13 11,0 157 30 19,1 156 33 21,2 131 17 13,0 216 36 16,7 

1944–1948 113 10 8,8 97 9 9,3 142 11 7,7 152 18 11,8 143 12 8,4 159 16 10,1 

1949–1953 114 4 3,5 111 6 5,4 129 5 3,9 156 14 9,0 134 9 6,7 123 10 8,1 

1954–1958 105 6 5,7 86 3 3,5 106 5 4,7 104 9 8,7 77 5 6,5 119 4 3,4 

 

  



 

Tabulka 23  Počet respondentů a počet úmrtí podle generací narození a místa bydliště, ženy 

Px 2002, Dx 2002–2012 

město Hradec Králové Jihlava Kroměříž Karviná Liberec Ústí nad Labem 

kohorta  Px Dx % Px Dx % Px Dx % Px Dx % Px Dx % Px Dx % 

1933–1938 147 13 8,8 135 18 13,3 172 28 16,3 156 30 19,2 171 29 17,0 229 20 8,7 

1939–1943 160 13 8,1 123 10 8,1 173 14 8,1 165 13 7,9 145 9 6,2 345 29 8,4 

1944–1948 145 8 5,5 122 7 5,7 170 9 5,3 177 10 5,6 168 5 3,0 98 6 6,1 

1949–1953 123 2 1,6 140 3 2,1 153 3 2,0 179 7 3,9 152 5 3,3 196 8 4,1 

1954–1958 122 1 0,8 111 2 1,8 135 2 1,5 121 3 2,5 125 1 0,8 174 2 1,1 

Tabulka 24  Počet respondentů a počet úmrtí podle nejvyššího dokončeného vzdělání a místa bydliště, muži 

Px 2002, Dx 2002–2012 

město Hradec Králové Jihlava Kroměříž Karviná Liberec Ústí nad Labem 

vzdělání Px Dx % Px Dx % Px Dx % Px Dx % Px Dx % Px Dx % 

ZŠ 20 4 20,0 32 9 28,1 23 3 13,0 79 27 34,2 39 13 33,3 57 15 26,3 

SŠ bez maturity 200 19 9,5 260 30 11,5 282 35 12,4 445 74 16,6 250 31 12,4 369 61 16,5 

SŠ s maturitou 234 22 9,4 173 15 8,7 225 33 14,7 168 27 16,1 216 31 14,4 276 35 12,7 

VŠ 144 11 7,6 94 8 8,5 161 16 9,9 82 9 11,0 134 9 6,7 134 15 11,2 

neuvedeno 3 0 0,0 1 1 100,0 17 4 23,5 1 1 100,0 2 0 0,0 2 1 50,0 

Tabulka 25  Počet respondentů a počet úmrtí podle nejvyššího dokončeného vzdělání a místa bydliště, ženy 

Px 2002, Dx 2002–2012 

město Hradec Králové Jihlava Kroměříž Karviná Liberec Ústí nad Labem 

vzdělání Px Dx % Px Dx % Px Dx % Px Dx % Px Dx % Px Dx % 

ZŠ 83 9 10,8 111 7 6,3 119 14 11,8 247 28 11,3 106 13 12,3 195 20 10,3 

SŠ bez maturity 199 11 5,5 212 18 8,5 249 20 8,0 266 19 7,1 228 14 6,1 319 19 6,0 

SŠ s maturitou 323 15 4,6 254 13 5,1 335 18 5,4 238 14 5,9 333 19 5,7 426 23 5,4 

VŠ 89 2 2,2 49 2 4,1 91 3 3,3 46 1 2,2 91 3 3,3 101 3 3,0 

neuvedeno 3 0 0,0 5 0 0,0 9 1 11,1 1 1 100,0 3 0 0,0 1 0 0,0 
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Z hlediska příčin smrti nastala většina úmrtí v šetřeném souboru respondentů v důsledku 

onemocnění oběhové soustavy nebo na zhoubné novotvary. Tyto dvě skupiny příčin úmrtí 

představovaly 81 % všech úmrtí. V důsledku novotvaru zemřelo 43 % osob; největší část 

z těchto úmrtí (téměř ¼) byla klasifikována jako novotvar průdušky, průdušnice a plíce. Další 

početnou skupinu přestavovaly úmrtí v důsledku kolorektálního karcinomu (13 %). 

V tabulce 26 jsou dále uvedeny úmrtí v důsledku zhoubných novotvarů, které tvořily 5 a více 

procent z úmrtí na zhoubné novotvary. V důsledku onemocnění oběhové soustavy zemřelo 38 

% osob. Nejčastěji byla z těchto onemocnění za příčinu úmrtí stanovena ischemická choroba 

srdeční (43 % všech nemoci oběhové soustavy, konkrétně 19 % akutní infarkt myokardu a 24 % 

ICHS mimo AIM), cévní onemocnění mozku (15 %) a ateroskleróza (9 %). Ze zbylých diagnóz 

stojí za zmínku, že 73 % nemocí trávicí soustavy lze označit jako s alkoholem související úmrtí 

(podle metodiky WHO, zde dg. K70 – alkoholické onemocnění jater a K74 – fibróza a cirhóza 

jater).  

Tabulka 26  Struktura zemřelých podle příčiny úmrtí v kohortě HAPIEE v letech 2002–2012 

Příčina úmrtí 
Diagnózy 

MKN-10 

Počet 

zemřelých 

Podíl ze 

zemřelých 

Novotvary C00–D48 376 43,3 

z toho ZN kolorekta C18–C21 50 13,3 

ZN*: ZN slinivky břišní C25 22 5,9 

 

ZN průdušky, průdušnice a plíce C33–C34 91 24,2 

 

ZN prsu C50 18 4,8 

 

ZN ženských pohlavních orgánů C51–C58 21 5,6 

 

ZN prostaty C61 25 6,6 

 

ZN ledviny C64 18 4,8 

 

ZN mízní a krvetvorné C81–C96 24 6,4 

Nemoci oběhové soustavy (NOS) I00–I99 326 37,5 

z toho: Hypertenze I10–I15 15 4,6 

 

Infarkt myokardu (MI) I21–I23 62 19,0 

 

Ischemické choroby srdeční mimo MI I20, I24–I25 79 24,2 

 

Embólie I26 15 4,6 

 

Selhání srdce I50 28 8,6 

 

Cévní onemocnění mozku I60–I69 50 15,3 

 

Ateroskleróza I70 30 9,2 

 

ostatní nemoci oběhové soustavy 

 

47 14,4 

Nemoci trávicí soustavy K00–K93 44 5,1 

Nemoci dýchací soustavy J00–J99 34 3,9 

Vnější příčiny S00–T98 41 4,7 

Ostatní   

 

5,5 5,6 

Celkem     869 100,0 

Poznámka: *ZN – Zhoubný novotvar 

  



Michala Lustigová: Determinanty vzniku nemocí oběhové soustavy v české populaci  102 

4.1.5 Validita dat 

Při vyhodnocování výsledků z výběrových šetření je podstatnou otázkou, nakolik lze získané 

výsledky zobecnit pro celou populaci a co ovlivnilo proces výběru a sběr dat. Některé limitace 

dat jsou společné pro většinu výběrových šetření/studií. Problematika zdraví, zdravotního stavu 

a životního stylu je velice citlivým tématem. Je třeba brát v úvahu, že odpovědi získané 

od respondentů mohou být proto do jisté míry subjektivně zkreslené. Řada jedinců je velmi 

citlivá na sdělování a poskytování osobních údajů; tito lidé většinou rovnou odmítají účast 

v jakýchkoliv studiích. Navíc je velmi obtížné získat informace o některých 

minoritních/okrajových skupinách obyvatel (bezdomovci, osoby s dlouhodobým zdravotními 

obtížemi či osoby žijící ve zdravotnických či sociálních zařízeních). 

Osoby, které odmítly účast ve studii HAPIEE (non-respondenti), byly tazateli požádány 

o vyplnění non-respondentského dotazníku. Tento dotazník zjišťoval pouze nejvyšší dosažené 

vzdělání, subjektivním hodnocení zdraví a kuřácké zvyklosti non-respondenta. Srovnáním 

těchto základních charakteristik dvou souborů byla zjištěna u respondentů vyšší úroveň 

subjektivního zdraví a nižší prevalence kouření. Respondenti dále vykazovali vyšší úroveň 

vzdělání v porovnání s non-respondenty. Lze tedy předpokládat, že došlo k sebeselekci 

zdravějších jedinců do studie. V kohortě skutečně došlo k méně úmrtím, než by se očekávalo 

na základě úmrtnostních poměrů v české populaci, což zajisté odráží zmiňovaný efekt 

zdravějších účastníků studie, který je ještě patrnější u účastníků lékařského vyšetření. K další 

selekci tak dochází pří účasti na lékařském vyšetření, které se nekoná v místě bydliště 

respondenta. Zejména dochází ke ztrátě jedinců s vážnějšími zdravotními problémy a osobami 

pohybově handicapovanými.  

Tato skutečnost má vliv při hodnocení míry prevalence chronických onemocnění či výskytu 

rizikových faktorů ve sledované populaci. Lze předpokládat, že skutečný výskyt zdravotního 

problému či rizikového faktoru bude v populaci tedy vyšší. V případě analýzy přežívání nemají 

i takto zkreslená data vliv na výsledky, k analýze dochází uvnitř sledované kohorty, jsou 

porovnávány různě vymezené skupiny v rámci sledované kohorty.  

Dalším zkreslujícím prvkem dotazníkových šetření, týkajících se zdravotního stavu, je snaha 

respondentů „působit lépe, dělat se lepším“, tzn. odpovídat například podle nastavených norem 

společnosti nebo na základě znalostí o zdravém životním stylu. Lze tedy předpokládat, 

že respondenti některé skutečnosti záměrně, cíleně zamlčují či uvádějí údaje nepravdivé či 

vylepšené a to lze očekávat o to více, že respondent je výzkumným týmem opakovaně 

kontaktován.  V našem případě se to týká především otázek životního stylu, konkrétně otázek 

o konzumaci alkoholu a s tím spojených problémů, otázek o kuřáckých zvyklostech 

a stravovacích návycích, ale třeba i otázek o fyzické aktivitě.  
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4.2 Analýza historie událostí  

Vzhledem k charakteristice dat se jako ideální pro ověření stanovených hypotéz v úvodní části 

práce jeví použití analýzy historie událostí.  

Analýza historie událostí (Event history analysis) představuje oblast statistiky, která se zabývá 

studiem pohybu subjektů v čase mezi určitými stavy/událostmi. Jedná se třídu metod sledující 

výskyt a časování událostí (Allison, 1995:2). Obecně tato analýza sleduje přechody z jednoho 

stavu do druhého a to, jak dlouho každý ze stavů trvá, resp. jak dlouho trvá, než dojde k události 

(Hendl, 2006) nebo také lze říci, že sleduje intenzitu, s jakou události nastávají. Hlavním cílem 

je identifikovat zákonitosti předchozích stavů a událostí, které pak následně ovlivňují míru 

určitého chování (Giele, Elder, 1998: 21). 

V medicíně a epidemiologii, kde se sleduje působení řady faktorů – vliv terapie, rizikového 

faktoru životního stylu na rozvoj nemoci, znovu propuknutí nemoci, objevení symptomů, míru 

fatality, resp. na délku přežívání s určitou nemocí se spíše ujal název analýza přežívání 

(survival analysis). Termín analýza historie událostí je tak souhrnným názvem pro všechny 

statistické metody, kde hlavní sledovanou proměnou je čas, resp. doba do určité události. 

Jedním z cílů analýzy historie událostí je pak odhalit, které z možných faktorů připadajících 

v úvahu skutečně na dobu přežití působí a ovlivňují tak pravděpodobnost, že určitá událost 

nastane v konkrétním čase, za podmínky, že sledovaná událost do této doby nenastala. 

4.2.1 Základní terminologie a data 

K popisu a vysvětlení analýzy historie událostí a následně vlastního modelu, je nezbytné 

představit základní terminologii: 

Událost (event) může být definována jako kvantitativní změna, kterou můžeme situovat v čase, 

jedná se o přechod z jednoho diskrétního stavu do druhého. Musí být přesně rozeznatelné, co 

bylo před změnou a co následovalo (Allison, 1995). Události můžeme dále dělit na ty, které jsou 

nenávratné (úmrtí; absorbing event) a na ty, které se můžou v životě jedince opakovat (sňatek, 

nezaměstnanost, narození dítěte; recurrent event). 

Přechod (transition) je změna mezi stavy, které jsou více nebo méně náhlé. Přechod může být 

také vnímán jako změna stavu, která je sociologicky významným bodem v životě lidí (Dykstra, 

van Wiseen, 1999). Typickým příkladem přechodu v životním cyklu jedince je např. přechod 

ze stavu vdaná/ženatý do stavu rozvedená/ý.  

Populace v riziku (population at risk) je skupina osob, která je v riziku, že podstoupí událost. 

Svobodné osoby jsou v riziku, ž podstoupí sňatek, vdané a ženatí jsou v riziku, že ovdoví či se 

rozvedou a rozvedení jsou v riziku uzavření sňatku druhého a vyššího pořadí. 
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Doba sledování (process time) začíná v okamžiku, kdy může dojít k události (začátek 

procesu
50

), následuje trvání/doba přežívání/doba expozice, které může být zakončeno 

přechodem do jiné pozice/statusu (konec procesu/end of process) nebo cenzorováním. 

Důležitou roli v těchto přístupech, které jsou náročné vzhledem ke sledování subjektů po určité 

časové období, hraje cenzorování (censoring). Subjekty jsou totiž sledovány jenom po určitou 

dobu. Cenzorování zprava znamená, že událost u jedince nastane až po ukončení studie, tzn. 

po ukončení sledování. Naopak cenzorování zleva znamená, že skutečná doba bez události je 

kratší než ta, kterou je možno odhadnout (Hendl, 2006, s. 476). Většinou se však setkáváme 

pouze s cenzorováním zprava. Ve většině studií jsou respondenti/pacienti shromažďováni 

postupně. Respondent po zahrnutí do studované kohorty je sledován určitou dobu, než buď 

opustí studii (respondenta není možno z různých důvodů dále sledovat, např. se přestěhuje se 

nebo umře (jestliže úmrtí není sledovanou událostí) nebo již jedinec nespadá do populace 

v riziku (např. sterilizace v případě sledování porodnosti) nebo studie skončí. Jednotlivé 

okamžiky lze popsat kalendářním časem, z něhož lze vypočítat skutečný čas přežívání a určit, 

zda došlo k cenzorování. Existuje řada typů nezávislého cenzorování. Vzhledem 

k charakteristice dále použitých dat zde zmíníme jenom progresivní typ cenzorování, kdy jsou 

všichni jedinci cenzorováni ve stejný časový okamžik. Důležitým předpokladem pro většinu 

modelů historie událostí je, že cenzorování není informativní. Je předpokládáno, 

že pravděpodobnost cenzorování jakéhokoliv jedince ve sledované populaci v jakýkoliv čas t 

není závislé na individuální prognóze, že dojde k události v čase t (Kleibaum, Klein, 2005:404).  

Konkurující riziko (competing risk) pro vznik události znamená, že může nastat jiná událost, 

která znemožňuje/vylučuje vznik sledované události. V podstatě představuje alternativu 

sledované události. Typickým příkladem jsou studie analyzující úmrtnost v důsledku specifické 

příčiny úmrtí, např. akutního infarktu myokardu. Úmrtí na ostatní příčiny jsou pro tuto 

sledovanou událost konkurujícím rizikem. Existují dva základní postupy, jak přistupovat 

ke konkurujícím událostem; buď jsou brány jako cenzorování nebo jsou tyto události zvlášť 

kódovány a použijí se speciální techniky pro analýzy s konkurujícími událostmi. 

Vysvětlující proměnné v čase konstantní neboli fixní (time-constant covariates/fixed covariates) 

jsou již podle názvu proměnné, které po celou dobu sledování/procesu nemění svojí hodnotu 

a naopak v čase se měnící proměnné (time-varying covariates) mohou měnit hodnotu během 

doby sledování. Klasickým příkladem fixní proměnné může být pohlaví jedince nebo rok 

narození, častou v čase se měnící proměnou je pak úroveň dosaženého vzdělání nebo typ 

ekonomické aktivity. 

Data používána k analýze historie událostí jsou dvojího typu. Jednak to jsou individuální data 

získaná z prospektivních studií, ve které jsou životní události rekonstruovány na základě 

opakovaného dotazování/vyšetření respondentů po určité době a jednak data z retrospektivních 

studií, ve kterých jsou životní události rekonstruovány na základě osobních „vzpomínek“ 

předchozích událostí. Oba dva typy dat mají svoje výhody a nevýhody. V případě 

retrospektivních studií je hlavní nevýhodou informační zkreslení (recall bias), tj. zkreslení 

                                                           
50

 Řada procesů/sledovaní může nastat až od určitého věku (sňatek) nebo je podmíněna nějakou předchozí 

událostí. 
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způsobené vyšetřovanou osobou a zcela vyloučeno je sledování pocitů, postojů a okolních 

vlivů. V případě prospektivní studie je největší nevýhodou časová a finanční náročnost 

opakovaných šetření a dále tzv. zleva useknutá pozorování (left-truncation). Osobu/populaci 

začneme sledovat v určitý okamžik; přitom osoba mohla být vystavena riziku, které ovlivní 

vznik sledované události a o které chybí v datech informace. 

4.2.2 Coxův regresní model 

V regresních modelech časů událostí jde o zachycení vlivu nezávislých proměnných na průběh 

křivek přežití (Hendl, 2009, s. 486); např. srovnání času událostí mezi dvěma skupinami osob, 

kdy jsou jednotlivci charakterizováni řadou ukazatelů (nezávisle proměnných). Pro takovéto 

sledování existuje řada přístupů; základním modelem je Coxův regresní model (model 

proporcionálních rizik, Coxova regrese) z roku 1972 (in Allison, 1995). Tato vícenásobná 

regresní metoda může odhalit statisticky významné faktory a určí míru vlivu jednotlivých 

faktorů na přežívání.  

Vstupními údaji pro Coxovu regresy jsou: doba do výskytu sledovaného jevu, důvod ukončení 

sledování (událost nastala, cenzorování) a nezávisle proměnné prediktory (kategoriální i spojité 

veličiny). 

Coxův model vychází z funkce rizika. Funkce rizika )(th nám udává profil, jak se v čase mění 

pravděpodobnost, že k události dojde. Jedná se v podstatě o podmíněnou pravděpodobnost, že 

dojde k události ve velmi krátkém časovém intervalu (t, Δt) za předpokladu, že k ní nedošlo 

před tímto intervalem (Hendl, 2009, s. 486). Ke spojité křivce přežití S(t) můžeme najít funkci 

rizika jako limitu, kdy délka intervalu (t, t+Δt) se blíží nule. Existuje jednoznačný vztah mezi 

funkcí rizika )(th  a funkcí přežití )(tS  a je dán rovnicí 

ℎ(𝑡) =
𝑓(𝑡)

𝑆(𝑡)
= lim

∆𝑡→0

𝑃(𝑡 ≤ 𝑇 < 𝑡 + ∆𝑡|𝑇 ≤ 𝑡)

∆𝑡
 

kde )(tf je hustota pravděpodobnosti (hustota rozdělení časů přežití).  

 

Coxova regrese potom odhaduje rizikovou funkci dle následujícího vztahu: 

















 
j

jiji xthxth exp)(),( 0
 

Popřípadě v logaritmickém tvaru jako: 

ln  [ℎ(𝑡, 𝑥𝑖)] = ln[ℎ0(𝑡)] + ∑ 𝛽𝑗𝑥𝑖𝑗𝑗 . 

Kde h(t, xi) je funkce rizika v okamžiku t pro jedince i s charakteristikami nezávislých 

proměnných xij, )(0 th je základní riziková funkce společná pro všechny jedince, která není blíže 

specifikována (očekávané riziko bez vlivu uvažovaných faktorů) a βj jsou příslušné regresní 

koeficienty pro vliv proměnných na intenzitu procesu. Veličina h(t)/h0(t) se nazývá relativní 
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riziko, poměrové riziko nebo hazard (hazard ratio) a indikuje růst nebo pokles rizika způsobený 

vlivem faktorů X1, X2,…Xk. 

Jelikož je základní riziková funkce )(0 th , která představuje obecnou na čase závislou intenzitu 

výskytu události, libovolná, jedná se o semi-parametrický model. Parametry modelu βj se 

odhadují nezávisle na funkci rizika. Odhad koeficientů Coxovy regresní rovnice je odhadován 

pomocí parciální věrohodnostní funkce a pomocí Waldovy statistiky je testována významnost 

těchto koeficientů v modelu. 

Model předpokládá, že všechny skupiny jedinců s danými hodnotami nezávisle proměnných 

mají stejnou funkci rizika a že poměr funkcí rizika je konstantní pro všechny hodnoty 

nezávislých proměnných – funkce rizika se posune k vyšším nebo nižším hodnotám, nemění 

však tvar (Hendl, 2009, s. 487). Pro konkrétní aplikaci Coxova modelu, je nutné předpoklad 

proporcionality ověřit. 

 
 
 

4.3 Populační atributivní frakce 

Populační atributivní riziko (PAR) je ukazatelem působení rizikového faktoru v populaci, 

zahrnuje jak efekt působení daného faktoru na vznik zdravotního problému, tak prevalenci 

rizikového faktoru v populaci.  

PAR lze vyjádřit jednak jako počet případů (onemocnění, úmrtí) vzniklých v důsledku působení 

rizikového faktoru na 1000, popř. 100 000 obyvatel a jednak lze PAR vyjádřit v procentech 

(někdy označováno jako populační atributivní frakce   ̶  PAF), která jsou odhadem podílu 

onemocnění (úmrtí) způsobených vlivem daného rizikového faktoru v populaci, nebo jinak 

řečeno, PAF představuje podíl onemocnění (úmrtí), kterým by se dalo předejít, kdyby byla 

expozice danému faktoru v populaci eliminována (Levine, 2007). 

V naší analýze odhadované PAR (%) bylo definováno následovně: 

 

𝑃𝐴𝑅% (𝑃𝐴𝐹) =
∑ 𝑝𝑖(𝑅𝑅𝑖−1)𝑖

∑ 𝑝𝑖𝑅𝑅𝑖𝑖
, 

 

kde RRi relativní riziko vzniku sledovaného jevu (úmrtí, onemocnění apod.) pro populaci i a pi 

je váha populace i. 
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4.4 Vlastní model a data použitá k analýze 

Odhad síly vlivu nezávislých proměnných na úmrtnost v důsledku onemocnění srdce a cév byl 

proveden metodou analýzy přežívání (blíže kapitola 3.2), konkrétně metodou Coxovy regrese 

(regresní model proporcionálních rizik). Testování předpokladu proporcionality rizik bylo 

provedeno pomocí grafické metody založené na transformaci odhadů funkce přežití pomocí 

funkce log(-log S(t))
51

. Průběh křivek byl kontrolován pro věk a pohlaví. Riziko výskytu 

sledovaného jevu v čase, zde riziko úmrtí na onemocnění srdce a cév, je popsáno pomocí 

množiny vysvětlujících proměnných. Sledovanou událostí bylo úmrtí na nemoc oběhové 

soustavy (n=326), všechna ostatní úmrtí (n=543), představující tzv. konkurující riziko, byla 

pouze cenzorována ke dni úmrtí. Doba přežívání byla sledována v měsících a byla vymezena 

následně: začátek sledování byl okamžik vstupu do studie, konec sledování představoval 

okamžik, kdy došlo k úmrtí, popř. byli respondenti cenzorováni (k 31. 12. 2012). Populací 

v riziku byla kohorta 8855 osob. Doba sledování jedinců v kohortě se pohybovala 

od 1 do 131 měsíců, průměrná doba sledování byla 107,6 měsíců a celkem se jednalo  

o 952 984 osobo-měsíců. Vysvětlující socio-demografické proměnné a proměnné představující 

rizikové faktory pro kardiovaskulární zdraví byly uvažovány jako konstantní v čase. Výsledné 

poměrové riziko/efekt vyjadřuje kolikrát vyšší nebo nižší je riziko vzniku fatální 

kardiovaskulární příhody pro danou kategorii v porovnání s referenční kategorií, která má 

hodnotu rizika 1. Ostatní kategorie dané proměnné vyjadřují pouze vztah k této referenční 

kategorii. Kombinované efekty proměnných jsou potom multiplikativní. 

Určitou limitaci zjištění představoval nižší počet událostí v důsledku relativně krátké doby 

sledování kohorty, resp. sledování poměrně mladé kohorty osob z pohledu úmrtnosti na nemoci 

srdce a cév. Z tohoto důvodu byl volen i nižší počet kategorií u kategoriálních proměnných. 

V analýze byly též ponechány případy, u kterých chyběla některá hodnota u sledovaných 

proměnných a to z důvodu, aby nedocházelo k redukci případů zejména ve skupině zemřelých. 

Při modelování dochází automaticky k eliminaci případů s chybějícími hodnotami; chybějící 

hodnota byla překódována a představovala tak další kategorii u kategoriálních proměnných. 

Z tohoto důvodu také nevstupovaly spojité veličiny do modelu, jedinci s chybějícími hodnotami 

by byli vyloučeni, což v případě lékařského vyšetření představuje výraznou redukci souboru. 

Spojité proměnné tak byly překódovány na kategoriální. Počty jedinců s chybějící hodnotou 

u jednotlivých proměnných lze vyčíst z tabulky 27. Jisté subjektivní zkreslení lze také očekávat 

v případě proměnných vzniklých na základě odpovědí respondentů a to zejména u faktorů 

životního stylu jako jsou kuřácké zvyklosti či konzumace alkoholu. 

*** 

Při výběru proměnných (determinant vzniku fatálního onemocnění srdce a cév) vstupujících 

do modelu se vycházelo z poznatků kardiovaskulární epidemiologie a zejména ze závěrů studie 

INTERHEART. Z devíti rizikových faktorů, které zmiňovaná studie považuje za stěžejní 

determinanty pro kardiovaskulární zdraví populace, bylo pro účely disertační práce celkem 

                                                           
51

 Předpoklad proporcionality je splněn, jsou-li křivky paralelní a jejich rozdíl je konstatní v průběhu 

sledovaného času. 
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použito sedm. Nebyl testován vliv „stravování/výživy“ a vliv psychosociálních faktorů na úmrtí 

v důsledku onemocnění oběhové soustavy. Dále byla abdominální obezita
52

 nahrazena obezitou 

definovanou ukazatelem BMI a protektivní efekt konzumace alkoholu
53

 byl nahrazen 

ukazatelem nárazového pití jako rizikového faktoru. Testován byl tedy vliv kouření, prevalence 

vysokého krevního tlaku, vysoké hladiny cholesterolu, diabetu, obezity, fyzické aktivity, 

a nárazového pití. Dále byly do modelu zařazeny základní sociodemografické charakteristiky 

jednak vzdělání jako ukazatel socioekonomické pozice a jednak partner jako významná 

demografická charakteristika ovlivňující zdravotní stav jedince a tím i intenzitu úmrtnosti. 

Hodnoty krevního tlaku, celkového cholesterolu a BMI byly stanoveny na základě lékařského 

vyšetření. Zbylé proměnné byly stanoveny na základě subjektivních odpovědí respondenta 

v dotazníkovém šetření. Do modelu vstupovaly následující proměnné: 

 Věk – spojitá proměnná představující dokončený věk respondenta v době vstupu 

do studie.  

 Prevalence onemocnění srdce a cév – kategoriální dichotomická proměnná (ano, ne) 

sledující přítomnost/existenci srdečně-cévního onemocnění či prodělání srdečně-cévní 

příhody u respondenta; konkrétně infarktu myokardu, anginy pectoris, ischemické 

choroby srdeční a cévní mozkové příhody před vstupem do studie. Prevalence byla 

zjištěna na základě subjektivního hodnocení respondenta.  

 Pohlaví – kategoriální dichotomická proměnná (muž, žena) 

 Vzdělání – kategoriální proměnná vzdělání představuje nejvyšší stupeň dokončeného 

vzdělání respondenta a má 4 kategorie – základní (dále ZŠ), středoškolské bez maturity 

(dále SŠ bez maturity), středoškolské s maturitou (dále SŠ s maturitou) a vysokoškolské 

(dále VŠ). 

 Partner – kategoriální proměnná (ano, ne) sledující přítomnost partnera na základě 

rodinného stavu nikoliv na základě skutečného soužití s partnerem. Mezi osoby mající 

partnera byly zařazeny osoby, které uvedly, že jsou vdané, ženaté anebo mají 

druha/družku; mezi osoby bez partnera potom osoby svobodné, rozvedené a ovdovělé. 

Určitou limitací této proměnné je fakt, že osoby, které uvedly, že jsou vdané nebo ženaté 

nutně nemusí žít se svým manželem/manželkou a naopak. 

                                                           
52

 Abdominální (centrální) obezita představuje obezitu s ukládáním tukové tkáně v dutině břišní. Lze ji 

jednoduše měřit obvodem pasu. Hodnoty nad 80 cm u žen a 94 cm u mužů představují zvýšené 

kardiovaskulární riziko a hodnoty nad 88 cm u žen a 102 cm u mužů potom riziko vysoké (Suchara, 

2008).  
53

 V dřívějších studiích byl hodnocen především vliv průměrné denní konzumace alkoholu na výskyt 

kardiovaskulárních příhod. Většina těchto studií potvrzovala pozitivní vliv přiměřeného konzumace 

alkoholu na riziko výskytu srdečních onemocnění. Až výzkumy zahrnující i populace východní Evropy 

poukázaly na to, že tato teorie není platná pro všechny populace. Společné sledování jednak množství, 

a jednak způsobu konzumace alkoholu ukázalo na dva základní typy konzumace alkoholu s dvěma 

naprosto opačnými efekty na kardiovaskulární zdraví. Přiměřená konzumace nápojů s nízkým obsahem 

alkoholu působí proti vzniku cerebrovaskulárních onemocnění, ale také chrání před onemocněními srdce. 

Na druhou stranu, konzumace velkého množství nápojů s vysokým obsahem alkoholu může způsobit 

akutní srdeční selhání (Meslé, Vallin, 2002). Některé studie dále ukázaly, že protektivní efekt přiměřené 

konzumace alkoholu se nevyskytuje u populací, kde je strava chudá na mikronutrienty a zejména kyselinu 

listovou – foláty (Britton, McKee, 2000), kterými právě jsou populace střední a východní Evropy. 
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 Kuřácké zvyklosti – kategoriální proměnná tvořená třemi kategoriemi – kuřák (pravidelný 

a příležitostní kuřák), bývalý kuřák a nekuřák (celoživotní nekuřák). Kategorie byly 

stanoveny na základě odpovědí respondenta v osobním dotazníku.  

 Obezita – kategoriální proměnná (ano, ne) stanovující obezitu na základě klasifikace 

WHO a International Obesity Task Force jako hodnotu indexu tělesné hmotnosti BMI 

vyšší nebo rovna 30 kg/m
2
. Ukazatel BMI je definován jako podíl tělesné hmotnosti 

v kilogramech a druhé mocniny tělesné výšky v metrech (BMI=váha (kg) /výška
2
 (m)). 

Hodnoty BMI byly stanoveny na základě měření během lékařského vyšetření 

respondenta. 

 Vysoký krevní tlak – kategoriální proměnná (ano, ne) stanovující vysoký krevní tlak jako 

hodnotu vyšší nebo roven 140/90 mmHg. V případě, že pouze hodnota systolického či 

pouze hodnota diastolického tlaku přesahuje hraniční hodnoty 140, resp. 90 mmHg, je 

výsledně hodnocena jako vysoký krevní tlak. Hodnota krevního tlaku byla stanovena na 

základě měření během lékařského vyšetření. Měření krevního tlaku probíhalo celkem 

třikrát, hodnota systolického a diastolického tlaku byla stanovena jako průměr druhého 

a třetího měření. 

 Cholesterol – naměřené hodnoty celkového cholesterolu z analýzy žilní krve byly 

rozděleny do kategorií. Kategoriální proměnná Cholesterol nabývala tří hodnot, nízké 

riziko (resp. optimální hodnota) pro hodnoty nižší než 5 mmol/l, zvýšené riziko 

pro hodnoty 5,0–6,2 mmol/l a vysoké riziko pro hodnoty rovno nebo vyšší než 

6,2 mmol/l. Kategorie byly zvoleny na základě kombinace doporučení American Heart 

Association pro americkou společnost, která rozlišuje více kategorií rizika a evropských 

a českých doporučení, které za rizikovou hodnotu hladiny cholesterolu v krvi považují 

hranici 5 mmol/l (Brát a kol, 2012).  

 Diabetes mellitus 2. typu – kategoriální proměnná (ano, ne) sledující prevalenci 

onemocnění na základě subjektivního hodnocení respondenta. 

 Fyzická aktivita – kategoriální proměnná vychází z počtu hodin, které respondent uvedl, 

že tráví fyzickou aktivitou během týdne. Subjektivně sdělené hodnoty byly rozděleny 

do tří kategorií; nulová (0 hodin), nedostatečná (1–3 hodiny týdně) a dostatečná fyzická 

aktivita (4 a více hodin týdně). Kategorie byly stanoveny na základě doporučení AHA 

(American Heart Association), doporučující minimálně 30 minut fyzické aktivity denně.  

 Nárazové pití – kategoriální proměnná (ano, ne) stanovující nárazové pití jako konzumaci 

více než 100 g alkoholu
54

 během jedné příležitosti alespoň jedenkrát měsíčně. Proměnná 

vznikla na základě odpovědí respondentů. 

Proměnné vstupující do analýzy byly konstantní v čase, a sice vztahovaly se k okamžiku vstupu 

respondenta do studie (v období 2002–2005).  

*** 
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 18 g alkoholu je obsaženo v jednom 0,5 l 12° piva, ve 0,2 l vína a 0,05 l destilátu. 
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Tabulka 27  Charakteristika kohorty HAPIEE a charakteristika zemřelých na nemoci oběhové 

soustavy v kohortě HAPIEE z hlediska sociodemografických faktorů a rizikových faktorů, 45–69 let, 

Česko, 2002–2005 

    
Kohorta HAPIEE 

Zemřelí v kohortě 

HAPIEE na NOS* 

    n (8855) % n (326) % 

Sociodemografické faktory           

Průměrný věk (v letech)   58,2   63,4   

Prevalence onemocnění srdce a 

cév 

ne 7694 86,9 194 59,5 

ano 1161 13,1 129 39,6 

Pohlaví muž 4123 46,6 216 66,3 

 

žena 4732 53,4 110 33,7 

Vzdělání ZŠ 1111 12,5 69 21,2 

 

SŠ bez maturity 3279 37,0 130 39,9 

 

SŠ s maturitou 3201 36,1 101 31,0 

 

VŠ 1216 13,7 22 6,7 

 

neuvedeno 48 0,5 4 1,2 

Partner ano 6668 75,3 223 68,4 

 

ne 2149 24,3 100 30,7 

 

neuvedeno 38 0,4 3 0,9 

Faktory metabolické a faktory životního stylu         

Kuřácké zvyklosti kuřák 2311 26,1 92 28,2 

 

bývalý kuřák 2597 29,3 121 37,1 

 

nekuřák 3846 43,4 106 32,5 

  neuvedeno 119 1,3 7 2,1 

Obezita ano 2239 25,3 111 34,0 

 

ne 5025 56,7 129 39,6 

 

nezjištěno 1591 18,0 86 26,4 

Vysoký krevní tlak ano 3952 44,6 180 55,2 

 

ne 3298 37,2 57 17,5 

  nezjištěno 1605 18,1 89 27,3 

Cholesterol nízké riziko 1574 17,8 65 19,9 

 

zvýšené riziko 3014 34,0 99 30,4 

 

vysoké riziko 2031 22,9 61 18,7 

 

nezjištěno 2236 25,3 101 31,0 

Diabetes mellitus 2. typu ano 1037 11,7 103 31,6 

 

ne 7787 87,9 220 67,5 

  neuvedeno 31 0,4 3 0,9 

Fyzická aktivita nulová 2653 30,0 147 45,1 

 

nedostatečná 2269 25,6 56 17,2 

 

dostatečná  3619 40,9 94 28,8 

 

neuvedeno 314 3,5 29 8,9 

Nárazové pití ano 846 9,6 27 8,3 

 

ne 7688 86,8 285 87,4 

  neuvedeno 321 3,6 14 4,3 

Pozn.: *Charakteristika respondentů na začátku studie, kteří zemřeli v průběhu let 2002–2012. 

Zdroj dat: Studie HAPIEE, SZÚ 
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Rozložení proměnných jednak v kohortě HAPIEE a jednak mezi zemřelými na nemoci oběhové 

soustavy v této kohortě ve sledovaném období 2002–2012 je uvedeno v tabulce 27. V rozložení 

sledovaných proměnných u kohorty HAPIEE a u zemřelých v kohortě HAPIEE jsou již na první 

pohled patrné výrazné rozdíly.  

Mezi zemřelými je kromě vyššího podílu osob s diagnostikovaným onemocněním srdce a cév, 

např. vyšší podíl mužů, vyšší podíl osob se základním vzděláním, vyšší podíl osob žijících 

bez partnera než v celém souboru osob. V souboru zemřelých je také vyšší podíl osob, které se 

nezúčastnily lékařského vyšetření, tzn., nejsou u nich zjištěny hodnoty proměnných 

vycházejících z lékařského vyšetření. 

Tabulky 28 a 29 potom uvádí průměrnou hodnotu původně spojitých proměnných zjištěných 

v rámci lékařského vyšetření, které byly pro analýzu překódovány na kategoriální. Výrazně 

vyšší průměrné hodnoty byly naměřeny mezi zemřelými v případě systolického a diastolického 

krevního tlaku než v celé sledované populaci. Naopak v případě celkové hladiny cholesterolu 

nebyly výrazné rozdíly ve zjištěných průměrných hodnotách mezi zemřelými a celou populací. 

Tabulka 28  Průměrné hodnoty vybraných ukazatelů v kohortě HAPIEE, 45–69 let, Česko,  

2002–2005 

  Muži Ženy 

Systolický krevní tlak (mmHg) 144,4 134,8 

Diastolický krevní tlak (mmHg) 90,7 86,9 

Celkový cholesterol (mmol/l) 5,6 5,8 

Index tělesné hmotnosti – BMI (kg/m
2
) 28,3 28,2 

Zdroj dat: Studie HAPIEE, SZÚ  

Tabulka 29  Průměrné hodnoty vybraných ukazatelů mezi zemřelými na nemoci oběhové soustavy 

kohorty HAPIEE, Česko, 2002–2005 

  Muži Ženy 

Systolický krevní tlak (mmHg) 151,6 145,7 

Diastolický krevní tlak (mmHg) 92,1 90,6 

Celkový cholesterol (mmol/l) 5,5 5,9 

Index tělesné hmotnosti – BMI (kg/m
2
) 29,4 29,9 

Zdroj dat: Studie HAPIEE, SZÚ 

*** 

V první fázi analýzy byl nejprve testován vliv proměnných samostatně (metabolické faktory 

a faktory životního stylu) pouze s očištěním vlivu věku a pohlaví.  

V druhé fázi se pak přistoupilo k vlastnímu modelování. Jednotlivé proměnné byly přidávány 

do finálního modelu postupně, tak aby mohl být testován vliv těchto proměnných na model. 

Výběr modelu byl prováděn iterativně tak, že se porovnával model se svým nejblíže 

předcházejícím modelem (tím, který obsahoval o jeden iterační faktor méně) a sice pomocí testu 
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věrohodnostního poměru (Likelihood ratio test
55

). Přechod od modelu 1 (se základními 

proměnnými věk, pohlaví, vzdělání) přes základní model (model 1 rozšířený o proměnou 

partner) až k finálnímu modelu je zachycen v tab. 40. Ve finálním modelu byly samozřejmě 

ponechány proměnné, které byly statisticky významné, dále proměnné, které signifikantně 

vylepšily model, ale samy nebyly statisticky významné. Proměnně, které neměly vliv na model, 

a u kterých nebyl zjištěn statistický významný rozdíl mezi kategorie, byly z modelu vypuštěny. 

Pro jednotlivé proměnné byla na závěr odhadnuta populační atributivní frakce (%), která je 

ukazatelem působení rizikového faktoru v populaci, zahrnuje jak efekt působení daného faktoru 

na vznik zdravotního problému, tak prevalenci rizikového faktoru v populaci. Pomocí populační 

atributivní frakce lze tedy odhadnout, který z faktorů má větší vliv na kardiovaskulární zdraví 

v populaci. 

Zpracování a vyhodnocení dat bylo provedeno s využitím statistického programu STATA 

verze 12. 

                                                           
55

 Likelihood ratio test (LR) lze spočítat jako rozdíl Log likelihood modelu 1(LN1) a Log likelihood 

modelu 2 (LN2), vynásobeného (-2); LR=-2(LN1-LN2). LR má χ
2
 rozložení a stupně volnosti odpovídají 

rozdílu rozdílu počtu parametrů mezi modelm 1 a modelem 2.  
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Kapitola 5 

Studie HAPIEE – Determinanty vzniku nemocí oběhové 

soustavy v české populaci 

5.1 Rizikové faktory v kohortě HAPIEE 

Výskyt rizikových faktorů, dnes již klasických markerů kardiovaskulárního rizika, úzce souvisí 

s výskytem kardiovaskulárních příhod (infarktu myokardu, chronické ICHS, CMP) v populaci. 

Jak ukazuje kardiovaskulární epidemiologie, problematická je zejména kumulace více 

rizikových faktorů u jedince. Z tohoto důvodu je v této podkapitole krom samotné prevalence 

jednotlivých rizikových faktorů v populaci HAPIEE, stanoveno i kardiovaskulární riziko 

na základě multifaktoriálních modelů jako např. model SCORE či tzv. metabolického 

syndromu. V závěru podkapitoly je diskutován koncept optimálních hodnot a je poukázáno 

na alarmující skutečnost, že v české populaci středního věku neexistují osoby s minimálním 

kardiovaskulárním rizikem.  

Výskyt ovlivnitelných zdravotně rizikových faktorů v české populaci středního věku byl 

na začátku 21. století enormní. Tabulka 30 uvádí podíl osob se zjištěným rizikovým faktorem 

ve sledované kohortě HAPIEE při vstupu do studie (v letech 2002–2005). V šetřené populaci 

mužů (ve věku 45–69 let) bylo zjištěno téměř 65 % osob s vysokým krevním tlakem, 55 % 

mužů se nevěnovalo dostatečně fyzické aktivitě, téměř 30 % bylo obézních a kouřilo a 27 % 

mělo vysokou hladinu cholesterolu v krvi. U žen byl podíl většiny rizikových faktorů v populaci 

výrazně nižší než u mužů s výjimkou nedostatečné pohybové aktivity (56 %), vysoké hladiny 

cholesterolu (34 %) a obezity (32 %).  

Tabulka 30  Výskyt rizikových faktorů nemocí oběhové soustavy v kohortě HAPIEE, 45–69 let, Česko, 

2002–2005, muži, ženy, (v %) 

Rizikový faktor Muži (%) Ženy (%) 

Vysoký krevní tlak (nad 140/90 mmHg) 64,8 45,8 

Vysoká hladina cholesterolu (nad 6,2 mmol/l) 27,0 33,9 

Obezita (BMI nad 30 kg/m2) 29,7 31,7 

Kouření 29,5 23,8 

Diabetes mellitus 2. typu 13,6 10,2 

Nedostatečná fyzická aktivita (méně než 3,5 hodiny) 55,2 55,9 

Nárazové pití alkoholu (100 g/týden během jedné příležitosti) 17,6 3,1 

Zdroj dat: Studie HAPIEE, SZÚ 
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Vzhledem k výskytu většiny sledovaných rizikových faktorů u značné části kohorty, lze 

očekávat, že u řady osob se bude vyskytovat více rizikových faktorů najednou. Tabulka 31 

uvádí podíly osob dle nakumulovaného počtu rizikových faktorů.  Podíl osob bez přítomnosti 

rizikového faktoru představoval 8 % u mužů a 11 % u žen. Pouze jeden ze sledovaných 

rizikových faktorů byl zjištěn u 24 % mužů a 30 % žen. Osamocený rizikový faktor zdaleka 

nepředstavuje takové riziko pro vznik nemoci srdce a cév jako kumulace více byť jenom 

zvýšených (neoptimálních) hodnot ukazatele (WHO, 2007, p. 6); to například dokazuje 

i tzv. metabolický syndrom
56

, který je považován za jeden z nejvýznamnějších rizikových 

faktorů vzniku nejenom diabetu mellitu 2. typu, ale především onemocnění oběhové soustavy. 

Metabolický syndrom je považován za ideální souhrnnou charakteristiku pro posouzení 

kardiovaskulárního rizika jedince. 

Tabulka 31  Kumulace rizikových faktorů u jedince,   

45–69 let, Česko, 2002–2005, muži, ženy, (v %) 

Počet Muži (%) Ženy (%) 

0 7,5 11,1 

1 23,5 29,7 

2 31,6 32,0 

3 24,3 20,1 

4 10,4 6,1 

5 2,4 1,0 

6 a více 0,4 0,1 

Zdroj dat: Studie HAPIEE, SZÚ 

Současný životní styl většiny evropské populace (sedavý způsob života, nedostatečná pohybová 

aktivita a nadměrný příjem energie) vede stále k vyššímu výskytu tohoto zdravotního problému 

v populaci. Prevalence metabolického syndromu Evropě se pohybuje kolem 25 %, narůstá však 

s věkem a rostoucí prevalencí obezity. Mezi respondenty studie HAPIEE byl metabolický 

syndrom zjištěn u 55 % respondentů, kteří se zúčastnili lékařského vyšetření, což lze zajisté 

považovat za silně alarmující.  

V populaci mužů byl signifikantně vyšší podíl osob s metabolickým syndromem než v případě 

žen, 60 % vs. 50 % (χ
2
(1)=66,2, p-hodnota<0,001) Největší rozdíly byly v nejmladších 

(sledovaných) věkových skupinách. Do 55 let věku byl rozdíl mezi muži a ženami téměř 

15 procentních bodů; v nejstarší věkové skupině nepřesahoval rozdíl 3 procentní body 

(tabulka 32). Podíl osob s metabolickým syndromem narůstal s věkem jenom u žen; u mužů 

rostl pouze od věku 60 let, poté začal klesat. To může odrážet vyšší intenzitu úmrtnosti u mužů 

s metabolickým syndromem a nižší přežívání takovýchto osob do vyššího věku.  

                                                           
56

 Za patofyziologický podklad metabolického syndromu je považována inzulínová rezistence. Měření 

inzulínové rezistence je složité a proto se za jedince s metabolickým syndromem považují osoby 

s následujícími zvýšenými hodnotami rizikových faktorů: hypertenze nebo prehypertenze, tj. hodnoty 

systolického krevního tlaku ≥ 130 mm Hg nebo hodnoty diastolického krevního tlaku ≥ 85 mm Hg nebo 

léčba vysokého krevního tlaku, typická dyslipidémie (hladina triglyceridů > 1,7 mmol/l a snížená hladina 

HDL cholesterolu u mužů < 1 mmol/l a u žen < 1,3 mmol/l), zvýšená glykémie > 5,6 mmol/l nebo již 

diagnostikováný DM 2. typu, zvýšené riziko abdominální obezity, tj. obvod pasu u mužů > 94 cm a u žen 

> 80 cm. Již při výskytu tří z pěti faktorů lze konstatovat u jedince metabolický syndrom. 
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Tabulka 32  Prevalence metabolického syndromu podle 

věku, Česko, 2002–2005, muži, ženy, (v %) 

Věková skupina Muži (%) Ženy (%) 

45–50 49,2 36,4 

50–54 58,1 43,8 

55–59 65,1 54,8 

60–64 63,5 58,6 

65–72 62,3 59,7 

Celkem 60,0 50,3 

Zdroj dat: Studie HAPIEE, SZÚ 

Z hlediska vzdělání lze i v případě metabolického syndromu pozorovat sociální gradient 

výskytu rizikového faktoru vzniku NOS; nejvyšší výskyt byl v populaci se základním 

vzděláním, nejnižší u vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva (tabulka 33). Rozdíl mezi 

pohlavími byl minimální v případě osob se základním vzděláním (cca 3 procentní body), 

naopak u osob vzdělanějším byl rozdíl mezi muži a ženami kolem 15 procentních bodů. 

Tabulka 33  Prevalence metabolického syndromu podle 

vzdělání,  45–69 let, Česko, 2002–2005, muži, ženy, (v %) 

Vzdělání Muži (%) Ženy (%) 

základní 65,4 62,5 

středoškolské bez maturity 64,2 56,0 

středoškolské s maturitou 58,9 44,1 

vysokoškolské 50,1 35,4 

Celkem 60,0 50,3 

Zdroj dat: Studie HAPIEE, SZÚ 

 

*** 

Ja již bylo zmíněno výše, rizikové faktory způsobující vznik NOS mají tendenci se u jedince 

kumulovat a zřídka se vyskytují osamoceně (Poulter, 1999); tři a více rizikové faktory vzniku 

onemocnění srdce a cév mělo v populaci HAPIEE 40 % mužů a 30 % žen (blíže tab. 31). Tedy 

přibližně třetina osob se již na počátku studie nacházela ve vysokém riziku vzniku 

kardiovaskulární příhody.  

To mimojiné potvrzuje i rozdělení kohorty podle hodnot SCORE. Multifaktoriální model 

SCORE odhaduje riziko úmrtí v důsledku srdečně-cévního onemocnění v následujících deseti 

letech na základě 5 rizikových faktorů, kterými jsou věk, pohlaví, kouření, hodnota systolického 

tlaku a hodnota celkového cholesterolu (obr. 47). Tento model byl vypracován Evropskou 

kardiologickou společností a české odborné společnosti v čele s Českou kardiologickou 

společností (European Guidelines on CVD Prevention in Clinical Practice, 2012) a Českou 

společností pro aterosklerózu jej následně upravily pro českou populaci tak, že respektuje 

úmrtnostní poměry a výskyt rizikových faktorů v naší populaci (Cífková a kol., 2005). Přestože 

se jedná zejména o klinickou pomůcku pro prevenci a motivaci jedinců ke zvýšení úrovně 

kardiovaskulárního zdraví, lze metodu dobře uplatnit na populačních studiích a odhadnout tak 

riziko fatální kardiovaskulární příhody v populaci. Riziko pro jednotlivé respondenty bylo 

stanoveno na základě hodnot pěti rizikových faktorů; hodnota uvedená v tabulce byla brána jako 

střed intervalu hodnot zjištěných u respondentů. Zjištěné hodnoty vyšší než byla vymezena 

http://www.escardio.org/Pages/index.aspx
http://www.escardio.org/Pages/index.aspx
http://www.kardio-cz.cz/index.php?&desktop=clanky&action=view&id=261
http://www.kardio-cz.cz/index.php?&desktop=clanky&action=view&id=261
http://www.athero.cz/
http://www.athero.cz/
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poslední kategorii, byly zařazeny právě do této kategorie. Riziko nabývá hodnot od 0 % 

do 57 %; za vysoké riziko je považována hodnota vyšší nebo rovna 5 %.  

Výši kardiovaskulárního rizika stanoveného metodou SCORE dokumentuje obr. 48. Hodnoty 

SCORE byly rozděleny následovně: nízké riziko (0–1%), střední riziko (2–4%), vysoké riziko 

(5–9 %) a velmi vysoké riziko (10%). Ve vysokém riziku se automaticky, bez ohledu 

na hodnotu zjištěnou v tabulce a hodnot dalších rizikových faktorů, nacházejí osoby, které již 

prodělaly onemocnění srdce a cév a které mají diabetes. Pouze 2 % mužů spadla do kategorie 

nízkého rizika, u žen byl tento podíl vyšší, a sice 35 %. Na druhou stranu ve velmi vysokém 

riziku vzniku fatální kardiovaskulární příhody se nacházelo 51 % mužů a 24 % žen. V kohortě 

zemřelých na onemocnění srdce a cév potom bylo vysoké riziko stanoveno u 14 % a velmi 

vysoké riziko u 77 %, tzn. přes 90 % zemřelých v důsledku onemocnění srdce a cév spadalo 

do skupiny jedinců s počátečním vysokým rizikem vzniku fatální kardiovaskulární příhody. 

Obrázek 47  Schéma pro odhad rizika úmrtí v důsledku onemocnění oběhové soustavy v následujících 

10 letech (pro českou populaci) metodou SCORE. 

 

Zdroj: Převzato z Cífková a kol. (2005), str. 8. 
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Obrázek 48  Kardiovaskulární riziko podle metody SCORE – Riziko vzniku fatální kardiovaskulární 

příhody v příštích 10 letech, 45–69 let, Česko, 2002–2005, muži, ženy, (v %) 

 

Zdroj dat: Studie HAPIEE, SZÚ 

*** 

Skutečnost, že riziko vzniku nemocí oběhové soustavy se neobjevuje až při dosažení tzv. 

„rizikových hodnot“ determinant vzniku NOS, ale že riziko se zvyšuje napříč hodnotami, nabízí 

otázku, jaké je rozložení zbylé populace, která nedosahuje kritických hodnot rizikového faktoru. 

Jaká část populace se nachází již ve zvýšeném riziku a jaká v riziku minimálním? Podle 

konceptu optimálních hodnot je kardiovaskulární zdraví ohroženo již od hodnot vyšších, než 

jsou hodnoty optimální (blíže kapitola 3). Hranice minimálního rizika determinant představuje 

výrazně nižší hodnotu, než je faktor stanoven jako rizikový. Jednoduchým příkladem může být 

krevní tlak; za rizikové se považují hodnoty nad 140/90 mmHg a jsou dokonce hodnoceny jako 

onemocnění hypertenze. V populačních epidemiologických studiích se ale ukazuje, že riziko 

narůstá již od hodnot 120/80 mmHg či dokonce 115/75 mmHg (Stamler a kol., 2005b; 

Lewington a kol. 2002). Osoby s hodnotami krevního tlaku v  rozmezí 115/75–140/90 mmHg 

tedy již mají zvýšené riziko vzniku NOS, přestože u nich nebyl zjištěn rizikový faktor 

hypertenze. V kardiovaskulární epidemiologii se proto objevily a poměrně ustálily pojmy jako 

prehypertenze, prediabetes apod., které vymezují další skupinu osob jednak 

ve zvýšeném kardiovaskulárním riziku (např. Lee a kol., 2009) a jednak u nich lze v budoucnu 

předpokládat rozvoj samotných onemocnění hypertenze a diabetu. Osoby, které nedosahují 

optimálních hodnot ukazatele, jsou tak vnímány jako skupina, na kterou by měla být také 

zaměřena populační opatření veřejného zdravotnictví vedoucí ke zlepšení rizikového profilu 

populace.  

Distribuce spojitých proměnných v populaci HAPIEE, které byly v následném modelování 

překódovány na nové kategoriální proměnné a kde stanovení „kritické“ hranice redukuje 

informaci o situaci v populaci, je z tohoto důvodu uvedena na  obrázcích (obr. 49–52), a to 

zvlášť pro muže a ženy. Distribuce hodnot systolického a diastolického tlaku mužů i žen velmi 

podobná, pouze u mužů je celé distribuční spektrum posunuto doprava. Opačná situace, posun 

distribučního spektra doprava, tj. vyšší hodnoty u žen byly potom zjištěny u celkové hladiny 

cholesterolu v krvi. V případě hodnot BMI lze u žen pozorovat jak vyšší podíl osob s nižšími 

muži ženy 
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zároveň i vyššími hodnotami než u mužů. U žen je škála hodnot mnohem širší, u mužů je více 

koncentrovaná, průměrná hodnota BMI je u obou pohlaví ve výsledku velmi podobná. 

Stanovení hranice, kde začíná riziko je velmi zjednodušený přístup, který vyplynul z potřeb 

klinické lékařské praxe zaměřené na vysoce rizikové jedince. Například u systolického krevního 

tlaku můžeme pozorovat výrazný rozdíl mezi podílem populace v riziku podle klasického 

přístupu (SKT≥140 mmHg) a podle populačního přístupu (SKT≥115 mmHg) 46 % versus 91 %.  

Výskyt optimálních hodnot vybraných rizikových faktorů v kohortě HAPIEE, které 

nepředstavují pouze doplněk celku s rizikovým faktorem (tabulka 30, nepřítomnost diabetu, 

dostatečná fyzická aktivita, nepřítomnost nárazového pití alkoholu u jedince) shrnuje 

tabulka 34. Optimální hodnotu rizikového faktoru lze vnímat jako hodnotu, kdy je riziko vzniku 

onemocnění oběhové soustavy minimální; například optimální hodnota krevního tlaku (pod 

120/80 mmHg) byla naměřena pouze u 5 % mužů a 17 % žen. Hladinu cholesterolu nižší než 

4,6 mmol/l mělo necelých 16 % mužů a pouze 10 % žen. Poměrně malá část populace měla také 

normální váhu, tj. BMI nižší než 25 kg/m
2
 a sice 19 % mužů a 29 % žen.  Optimální hodnotu 

všech šesti sledovaných rizikových faktorů mělo pouze 0,1 % mužů a 0,4 % žen sledované 

kohorty. Výsledky uvedené v tab. 34 opět dokumentují alarmující situaci v rámci české 

populace středního věku, a to navzdory tomu, že sledovaný soubor respondentů je mimořádný 

z hlediska samovýběru a následné konzultace naměřených hodnot zdravotníky v průběhu studie. 

Tabulka 34  Podíl osob s optimálními hodnotami jednotlivých rizikových faktorů, 45–69 let, Česko, 

2002–2005 

Rizikový faktor Muži (%) Ženy (%) 

Krevní tlak pod 120/80 mmHg 4,9 16,6 

Cholesterol pod 4,6 mmol/l 15,8 10,3 

Normální váha (BMI pod 25kg/m
2
) 18,9 28,9 

Nekuřák (celoživotní) 31,5 53,8 

Zdroj dat: Studie HAPIEE, SZÚ  

*** 

Podíl osob v české popuaci středního věku s ideálním kardiovaskulárním zdravím je téměř 

nulový; v populaci je vysoká prevalence většiny klasických rizikových faktorů pro vznik 

nemocí srdce a cév. U značné části populace dochází ke kumulaci řady rizikových faktorů, např. 

metabolický syndrom, jakožto nejvýznamější multifaktoriální rizikový faktor, byl stanoven 

u 55 % sledované populace.  
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Obrázek 49  Distribuce hodnot systolického krevního tlaku v populaci HAPIEE, Česko, 2002–2005 

 

Zdroj dat: Studie HAPIEE, SZÚ 

 

Obrázek 50  Distribuce hodnot diastolického krevního tlaku v populaci HAPIEE, Česko, 2002–2005 

 

Zdroj dat: Studie HAPIEE, SZÚ 

  

0
2

4
6

8
1
0

1
2

P
o
p
u
la

c
e
 (

%
)

50 100 150 200 250
systolicky krevni tlak (mmHg)

Muzi Zeny

0
2

4
6

8
1
0

1
2

P
o
p
u
la

c
e
 (

%
)

40 60 80 100 120 140
diastolicky krevni tlak (mmHg)

Muzi Zeny



Michala Lustigová: Determinanty vzniku nemocí oběhové soustavy v české populaci  120 

Obrázek 51  Distribuce hodnot celkového cholesterolu v populaci HAPIEE, Česko, 2002–2005 

 

Zdroj dat: Studie HAPIEE, SZÚ 

 

Obrázek 52  Distribuce hodnot BMI v populaci HAPIEE, Česko, 2002–2005 

 

Zdroj dat: Studie HAPIEE, SZÚ 
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5.2 Odhad vlivu vybraných rizikových faktorů 

Odhad vlivu vybraných rizikových faktorů (blíže kapitola 4.4) na kardiovaskulární zdraví byl 

proveden pomocí Coxovy regrese výpočtem proporcionálních rizik. Poměrové riziko/efekt 

vyjadřuje kolikrát vyšší nebo nižší je riziko vzniku fatální kardiovaskulární příhody pro danou 

kategorii v porovnání s referenční kategorií, která má hodnotu rizika 1. Ostatní kategorie dané 

proměnné vyjadřují pouze vztah k této referenční kategorii. Kombinované efekty proměnných 

jsou potom multiplikativní.  

Nejprve byl odhadnut vliv jednotlivých faktorů/proměnných bez očištění vlivu ostatních 

proměnných. Následně byl postupným modelováním vytvořen základní (sociodemografický) 

a finální model. Proměnné byly přidávány do modelu postupně, tak aby byl testován vliv těchto 

proměnných na model. Ve finálním modelu (bez promenné město) byly samozřejmě ponechány 

proměnné, které byly statisticky významné, dále proměnné, které signifikantně vylepšily model 

(měřeno testem věrohodnostního poměru), ale samy nebyly statisticky významné. Proměnně, 

které neměly vliv na model, a u kterých nebyl zjištěn statistický významný rozdíl mezi 

kategoriemi, byly z finálního modelu vypuštěny. 

5.2.1 Působení rizikových faktorů (samostatně) 

Řada epidemiologických studíí sleduje vliv pouze jediného faktoru (s očištěním základních 

demografických charakteristik) na kardiovaskulární zdraví. Přesto, že cílem této práce je 

zejména odhadnout vliv multiplikativního působení hlavních rizikových faktorů 

na kardiovaskulární zdraví české populace, je zde z tohoto důvodu a pro možnou následnou 

komparaci a diskuzi otestováno i působení jednotlivých faktorů samostatně. 

Vliv jednotlivých rizikových faktorů (metabolických faktorů a faktorů životního stylu) na vznik 

fatální kardiovaskulární příhody prezentuje tabulka 35. Srovnány jsou vždy pouze dvě kategorie 

dané proměnné, např. kuřák versus nekuřák. Výpočet poměrového rizika je kontrolován pouze 

pro věk, pohlaví a prevalenci onemocnění srdce a cév při vstupu do studie, a to bez ohledu 

na působení dalších rizikových faktorů. Tabulka ukazuje vliv samotného rizikového faktoru 

ve sledované kohortě. Největší vliv na úmrtí na NOS měla prevalence diabetu (2,3krát vyšší 

riziko oproti osobám bez diabetu), fyzická inaktivita (2,1krát vyšší riziko v porovnání s populací 

s dostatečnou aktivitou) a hypertenze a kouření (shodně 1,9krát vyšší riziko). Jako statisticky 

významný faktor se ještě ukázala obezita (o 50 % vyšší riziko pro osoby obézní než osoby 

s BMI pod 30 kg/m
2
). Naopak jako faktory, bez prokazatelného vlivu na úmrtí na NOS 

v kohortě HAPIEE, se ukázaly hladina celkového cholesterolu krvi a nárazové pití; lze 

předpokládat, že tyto faktory nebudou mít vliv ani ve finálním modelu očistěném o vliv dalších 

faktorů. 

U faktorů, u kterých byl zjištěn signifikantní vliv na kardiovaskulární zdraví, bylo odhadnuto 

populační atributivní riziko v procentech (populační atributivní frakce), tj. odhad podílu 

vzniklých úmrtí v důsledku působení daného faktoru. Nejvyšší podíl fatálních onemocnění 

srdce a cév vzniklo v české populaci z důvodu nulové fyzické aktivity (32 %) a v důsledku 

vysokého krevního tlaku (32 %), 25 % vzniklo v důsledku kuřáctví, kolem 15 % zle přisuzovat 



Michala Lustigová: Determinanty vzniku nemocí oběhové soustavy v české populaci  122 

obezitě a více jak 13 % diabetu. U diabetu bylo sice zjištěno nejvyšší riziko vzniku NOS 

(HR=2,3), PAR%  je však nejnižší, jelikož diabetes není tak hojně rozšířen v populaci jako 

ostatní rizikové faktory. 

Tabulka 35  Poměrová rizika jednotlivých proměnných v úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy 

(Coxova regrese) a  populační atributivní rizika jednotlivých proměnných (PAF, %) 

Rizikový faktor 

Hazard ratio/ 

Poměrové riziko   (sign.) 

Populační 

atributivní 

riziko (%) 

Kuřák vs. nekuřák 1,886 *** 24,9 

Obezita (ano vs. ne) 1,580 *** 15,2 

Vysoký krevní tlak (ano vs. ne) 1,866 *** 32,1 

Celkový cholesterol (vysoké riziko vs. nízké riziko) 0,825   

Diabetes (ano vs. ne) 2,323 *** 13,4 

Fyzická aktivita (žádná vs. dostatečná) 2,097 *** 32,1 

Nárazové pití (ano vs. ne) 1,246   

Poznámka: Kontrolováno pro věk, pohlaví a prevalenci onemocnění srdce a cév. 

Signifikance: *=5%, **=1%, ***=0,1% 

Zdroj dat: Studie HAPIEE, SZÚ 

5.2.2 Finální model (bez proměnné město) 

Samotné modelování a vytvoření základního a finálního modelu je zachyceno v tabulce 40. 

První model obsahoval základní demografické proměnné (pohlaví, věk, vzdělání) a proměnnou 

prevalence onemocnění srdce a cév. Tento model rozšířený o proměnnou partner, která se 

ukázala jako signifikantní pro vznik fatálního onemocnění srdce a cév, byl stanoven jako 

základní sociodemografický model. 

Z vybraných sociodemografických charakteristik měly na intenzitu úmrtnosti na nemoci 

oběhové soustavy výrazný vliv všechny zvolené proměnné (blíže tab. 36). Největší rozdíly byly 

zjištěny mezi skupinami osob s různou úrovní dosaženého vzdělání. Osoby se základním 

vzděláním měly až 4krát vyšší riziko úmrtí na NOS než osoby s vysokoškolským vzděláním. 

Riziko bylo též vyšší pro osoby se středoškolským vzděláním a to více jak 2krát. U mužů bylo 

riziko 2,8krát vyšší než u žen. Osoby, které žily bez partnera, měly riziko vzniku NOS o 65 % 

vyšší než osoby žijící s partnerem. Riziko samozřejmě signifikatně rostlo s věkem, s každým 

dalším rokem o 11 %. 

Vyšší riziko vzniku fatálního kardiovaskulární příhody bylo potvrzeno u osob, které již 

prodělaly kardiovaskulární příhodu (infarkt, cévní mozková příhoda) nebo trpí závažným 

chronickým onemocněním srdce (např. angina pectoris, ischemická choroba srdeční apod.), 

a sice bylo 2,7krát vyšší než u osob bez zjištěnoho či prodělaného onemocnění. 

*** 

V následném modelování byly do základního sociodemografického modelu postupně přidávány 

další proměnné představující rizikové faktory vzniku onemocnění srdce a cév plynoucí zejména 

ze životního stylu. Ve finálním modelu byly ponechány jednak proměnné, mezi jejichž 

kategoriemi byly statisticky významné rozdíly v riziku a dále proměnné, které signifikantně 
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vylepšily model (měřeno testem věrohodnostního poměru), ale rozdíly mezi kategoriemi vlastní 

proměnné nebyly statisticky významné. Proměnně, které neměly vliv na model, a u kterých 

nebyl zjištěn statistický významný rozdíl mezi kategorie, byly z modelu vypuštěny.  

Výsledky finálního modelu dokumentuje tabulka 36; riziko úmrtí signifikantně rostlo s věkem; 

od dokončeného věku 45 let se každým rokem života výrazně zvyšovalo o 11 %. Výrazně vyšší 

intenzita úmrtnosti na nemoci srdce a cév byla zjištěna u mužů, a sice 2,3krát vyšší než u žen. 

Prokazatelný vliv na kardiovaskulární zdraví mělo vzdělání. Osoby pouze se základním 

vzděláním měly 2,9krát vyšší riziko úmrtí na NOS než osoby s vysokoškolským vzděláním. 

Riziko úmrtí na onemocnění srdce a cév bylo statisticky významně vyšší i pro osoby 

se středoškolským vzděláním, a sice zhruba 2krát. O 60 % vyšší riziko bylo také zjištěno u osob 

žijících bez partnera než u osob žijících s partnerem. Model byl dále kontrolován pro již dřívější 

výskyt nějaké kardiovaskulární příhody; osoby, které již před vstupem do studie trpěly některou 

závažnější nemocí srdce a cév nebo prodělaly infarkt myokardu či cévní mozkovou příhodu, 

měly riziko 2,3krát vyšší než osoby nezatížené těmito onemocněními.  

Z rizikových faktorů pro vznik onemocnění srdce a cév byl v české populaci potvrzen negativní 

vliv kouření, prevalence vysokého krevního tlaku, prevalence diabetu a vliv nedostatečné 

pohybové aktivity na kardiovaskulární zdraví. U kuřáků byla o 72 % signifikantně vyšší úroveň 

úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy než u nekuřáků, u bývalých kuřáků potom toto riziko 

kleslo na hodnotu 1,24 a navíc nebylo signifikantně rozdílné oproti celoživotním nekuřákům. 

Zanechání kouření tedy výrazně snižuje riziko úmrtí na nemoci srdce a cév a to dokonce 

na úroveň celoživotních nekuřáků.  

Vysoký krevní tlak zvyšoval riziko vzniku fatální NOS o 71 %. Osoby s diagnostikovaným 

diabetem měly 2,1krát vyšší riziko než osoby bez diabetu. Dále bylo zjištěno statisticky 

významně vyšší kardiovaskulární riziko pro osoby nevěnující se žádné fyzické aktivitě, a sice 

o 72 % vyšší než u osob s dostatečnou pohybovou aktivitou. Zajímavým zjištěním bylo, že 

nedostatečná fyzická aktivita (1–3 hodiny týdně) nepředstavovala již vyšší riziko vzniku NOS 

než aktivita dostatečná (4 a více hodin/týden). Alespoň nějaká, byť nedostatečná, fyzická 

aktivita již tedy působí protektivně na kardiovaskulární zdraví. 

Na základě našich dat se ve finálním modelu nepotvrdil vliv obezity na vznik fatálního 

onemocnění srdce a cév
57

. Když byla přidána pouze proměnná obezita do základního 

sociodemografického modelu, bylo zjištěno riziko úmrtní na onemocnění oběhové soustavy 

u obézních o 45 % vyšší než u osob neobézních (model 4, tabulka 40). Přidáváním dalších 

proměnných (konkrétně prevalence vysokého krevního tlaku) se tento efekt snižoval a přidáním 

proměnné diabetes do modelu tento efekt zcela zmizel. To je způsobeno vzájemnou 

provázaností rizikových faktorů pro vznik onemocnění srdce a cév; obezita je také hlavním 

rizikovým faktorem pro vznik diabetu. Proměnná obezita však byla ve finálním modelu 

ponechána, jelikož zlepšovala vypovídací schopnost modelu.  

                                                           
57

 Byl testován i vliv abdominální obezity (stanovené na základě obvodu pasu) na riziko vzniku NOS. 

Stejně jako u obezity stanovené ukazatelem BMI nebyl ani v tomto případě zjištěn vliv na fatální NOS. 
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Tabulka 36  Poměrová rizika sledovaných proměnných v úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy, 

základní a finální model (Coxova regrese) 

    Základní model   Finální model   

Vysvětlující proměnné   

Hazard ratio/ 

poměrové riziko sign. 

Hazard ratio/ 

poměrové riziko sign. 

Sociodemografické faktory 

    Věk (dokončený) 

 

1,111 *** 1,109 *** 

Prevalence onemocnění srdce a 

cév 

ne 1   1  

ano 2,651 *** 2,288 *** 

Pohlaví žena 1 

 

1  

 

muž 2,771 *** 2,312 *** 

Vzdělání VŠ 1   1  

 

ZŠ 3,937 *** 2,915 *** 

 

SŠ bez maturity 2,248 *** 1,891 ** 

  SŠ s maturitou 2,107 ** 2,091 ** 

Partner ano 1   1  

 

ne 1,652 *** 1,595 *** 

Faktory metabolické a faktory životního stylu 

Kuřácké zvyklosti nekuřák     1   

 

kuřák 

  

1,723 *** 

  bývalý kuřák     1,240   

Obezita  ne 

  

1   

 

ano 

  

1,248   

Vysoký krevní tlak ne     1   

 

ano     1,709 *** 

Diabetes mellitus 2. typu ne     1   

  ano     2,050 *** 

Fyzická aktivita dostatečná      1   

 

nulová 

  

1,723 *** 

  nedostatečná      1,060   

    

 

 Log Likelihood   -2719 

 

-2665   

Likelihood ratio test, p-hodnota       ***   

Signifikance: *=5% p-hodnota<0,05 

   

 

**=1% p-hodnota<0,01 

   

 

***=0,1% p-hodnota<0,001 

   Zdroj dat: Studie HAPIEE, SZÚ 

Dalšími proměnnými bez prokázaného vlivu na úmrtí v důsledku NOS ve sledované kohortě, 

byly vysoká hladina cholesterolu v krvi a nárazové pití. Tyto proměnné byly z finálního modelu 

vypuštěny, jejich působení v populaci pro představu zachycuje model 6 a model 9 v tabulce 40. 

Stejně jako u rizikových faktorů působících samostatně (tab. 35) bylo odhadnuto populační 

atributivní riziko i pro poměrová rizika finálního modelu (tab. 37). Hodnoty lze vnímat jako 

podíl úmrtí, kterým by se dalo předejít, kdyby měla celá sledovaná populace riziko úmrtí stejné 

jako referenční skupina. Největší podíl úmrtí na NOS lze přisuzovat rozdílné intenzitě úmrtnosti 

mezi skupinami osob podle dosažené úrovně vzdělání. Kdyby celá sledovaná populace měla 
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stejně vysoké riziko kardiovaskulární příhody jako vysokoškolsky vzdělaná část populace, 

předešlo by se téměř polovině úmrtí na NOS. Dalším významným rizikovým faktorem 

z populačního hlediska je vysoký krevní tlak, jeho eliminací by se dalo předejít 28 % úmrtí 

na NOS. Kolem 20 % úmrtí vzniká v důsledku kouření a také v důsledku nedostatečné fyzické 

aktivity. Kolem 18 % úmrtí by se dalo hypoteticky předejít, kdyby osoby žijící bez partnera 

měly stejné riziko vzniku fatální NOS jako osoby žijící s partnerem. Nejnižší podíl potom 

připadá na obezitu – 7 % (malý a nesignifikantní rozdíl v riziku mezi osobami obézními 

a nikoliv) a diabetes – 8 % („malé“ zastoupení osob s diabetem v populaci). Skutečný vliv 

diabetu na kardiovaskulární zdraví však může být vyšší, v analýze byla k výpočtu použita 

prevalence na základě sebedeklarace respondenta. 

Tabulka 37  Populační atributivní rizika jednotlivých proměnných finálního modelu v úmrtnosti 

na nemoci oběhové soustavy (PAF, %) 

Rizikový faktor Populační atributivní 

riziko (%) 

Vzdělání (vysokoškolské vs. ostatní) 47,7 

Partner (ne vs. ano) 17,8 

Kuřák a bývalý kuřák vs. nekuřák  20,6 

Obezita (ano vs. ne) 7,1 

Vysoký krevní tlak (ano vs. ne) 27,9 

Diabetes (ano vs. ne) 7,7 

Fyzická aktivita (žádná a nedostatečná vs. dostatečná) 19,4 

Zdroj dat: Studie HAPIEE, SZÚ 

*** 

Dále byl vytvořen model sledující vzájemné/multiplikativní působení rizikových faktorů  

(tab. 38). Základní sociodemografický model byl rozšířen o proměnnou kumulativní počet 

rizikových faktorů, která byla vytvořena až na základě finálního modelu. Determinanty, 

u kterých nebyl zjištěn statisticky významný vliv na kardiovaskulární zdraví (finální model), 

nebyly do následující proměnné a tím i analýzy zahrnuty. U respondentů byl stanoven celkový 

počet přítomných rizikových faktorů (hodnoty 0–4). Následně bylo sledováno, jak se mění 

riziko úmrtí na nemoc oběhové soustavy s narůstajícím počtem přítomnosti rizikových faktorů. 

U osob, u kterých byla zjištěna přítomnost pouze jednoho rizikového faktoru, nebylo zjištěno 

statisticky významně vyšší riziko než u osob s bez jakéhokoliv rizikového faktoru. Pro osoby 

se dvěma rizikovými faktory již bylo riziko o 74 % vyšší než u osob bez přítomnosti rizikových 

faktorů (dále RF). Osoby, u kterých byly stanoveny všechny čtyři sledované RF, pak měly 

riziko vzniku fatální kardiovaskulární příhody 4,6krát vyšší než osoby bez jediného RF. 
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Tabulka 38  Poměrová rizika multiplikativního působení vybraných faktorů 

v úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy (Coxova regrese) 

Vysvětlující proměnné 
  

Hazard ratio/ 

poměrové riziko sign. 

Počet rizikových faktorů 

 

(Kouření, vysoký krevní tlak, diabetes, 

fyzická inaktivita)  

  

0 1 

 1 1,229 

 2 1,739 ** 

3 3,042 *** 

4 4,579 *** 

Poznámka: model kontrolován pro věk, pohlaví, vzdělání, partnerství a prevalenci 

onemocnění srdce a cév, 

signifikance: *=5%, **=1%, ***=0,1%  

Zdroj dat: Studie HAPIEE, SZÚ 

Podobně byl potom spočítán model sledující pozitivní dopad optimálních hodnot determinant 

kardiovaskulárního zdraví. Riziko vzniku fatální kardiovaskulární příhody bylo více jak 7krát 

vyšší pro osoby bez jediné optimální hodnoty faktoru než pro osoby, které měly alespoň 

4 hodnoty sledovaných determinant (ze šesti
58

) optimální (blíže tab. 39). 

Tabulka 39  Poměrová rizika počtu optimálních hodnot vybraných faktorů 

v úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy (Coxova regrese) 

Vysvětlující proměnné 
  

Hazard ratio/ 

poměrové riziko sign. 

 

Počet optimálních hodnot u faktorů 

vzniku nemocí oběhové soustavy 

 

 (Krevní tlak pod 120/80 mmHg, 

cholesterol pod 4,6 mmol/l, celoživotní 

nekuřák, bez diabetu, normální váha, 

dostatečná fyzická aktivita) 

4–6 1   

3 1,385 

 2 1,983 * 

1 4,097 *** 

0 7,249 *** 

Poznámka: model kontrolován pro věk, pohlaví, vzdělání, partnerství a onemocnění srdce  

a cév 

signifikance: *=5%, **=1%, ***=0,1% 

Zdroj dat: Studie HAPIEE, SZÚ 

Populační atributivní frakce (%) v případě kumulace rizikových faktorů byla odhadnuta 

na 36 %; tzn., kdyby v populaci nedocházelo ke kumulaci či vzájemnému působení rizikových 

faktorů dalo by se předejít 36 % úmrtí. Na druhou stranu PAR% v případě optimálních hodnot 

tvořila 55 %. Dosažení optimálních hodnot rizikových faktorů celou populací by dalo předejít 

více jak polovině úmrtí na NOS. Jako důležitá se tedy ukazuje nejenom eliminace rizikového 

faktoru, ale samotné dosažení optimálních hodnot faktoru.  

 

                                                           
58

 Konzumace alkoholu byla z tohoto modelu vyřazena. Osoby, u kterých nebylo zjištěno nárazové pití 

nelze automaticky vnímat jako osoby v minimálním riziku z pohledu konzumace alkoholu. Vliv alkoholu 

na lidské zdraví má rozložení U-křivky, tzn. negativní vliv na zdraví má i abstinence (Marmot, Brunner, 

1991). 
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Tabulka 40  Poměrová rizika sledovaných proměnných v úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy, 9 modelů (Coxova regrese) 

  

  

Vysvětlující proměnné 

  

MODEL 1   

MODEL 2 

– základní 

model   MODEL 3   MODEL 4   MODEL 5   MODEL 6   MODEL 7   

MODEL 8 

– finální 

model   

MODEL 

9   

HR sign. HR sign. HR sign. HR sign. HR sign. HR sign. HR sign. HR sign. HR sign. 

Sociodemografické faktory                                     

Věk (dokončený)   1,111 *** 1,111 *** 1,119 *** 1,119 *** 1,115 *** 1,116 *** 1,111 *** 1,109 *** 1,107 *** 

Prevalence onemocnění 

srdce a cév 

ne 1   1   1   1   1   1   1   1   1   

ano 2,671 *** 2,651 *** 2,642 *** 2,521 *** 2,530 *** 2,487 *** 2,354 *** 2,288 *** 2,293 *** 

Pohlaví žena 1   1   1   1   1   1   1   1   1 

 

 

muž 2,466 *** 2,771 *** 2,493 *** 2,487 *** 2,335 *** 2,291 *** 2,270 *** 2,312 *** 2,352 *** 

Vzdělání VŠ 1   1   1   1   1   1   1   1   1   

 

ZŠ 4,156 *** 3,937 *** 3,750 *** 3,510 *** 3,404 *** 3,400 *** 3,277 *** 2,915 *** 2,953 *** 

 

SŠ bez maturity 2,262 *** 2,248 *** 2,150 ** 2,097 ** 2,043 ** 2,040 ** 2,062 ** 1,891 ** 1,911 ** 

  SŠ s maturitou 2,102 ** 2,107 ** 2,037 ** 2,061 ** 2,032 ** 2,030 ** 2,059 ** 2,091 ** 2,028 ** 

Partner ano     1   1   1   1   1   1   1   1   

 

ne     1,652 *** 1,599 *** 1,552 ** 1,582 *** 1,590 *** 1,595 *** 1,595 *** 1,613 *** 

Faktory metabolické a faktory životního stylu                                     

Kuřácké zvyklosti nekuřák         1   1   1   1   1   1   1   

 

kuřák     

  

1,733 *** 1,727 *** 1,727 *** 1,731 *** 1,805 *** 1,723 *** 1,741 *** 

  bývalý kuřák         1,264   1,239   1,244   1,243   1,225   1,240   1,240   

Obezita ne     

  

    1   1   1   1   1   1 

 

 

ano     

  

    1,467 ** 1,361 * 1,357 * 1,286 

 

1,248   1,245 

 Vysoký krevní tlak ne                 1   1   1   1   1   

  ano                 1,800 *** 1,807 *** 1,744 *** 1,709 *** 1,716 *** 

Cholesterol nízké riziko     

  

        

  

1   

  

      

 

 

zvýšené riziko      

  

        

  

0,825   

  

      

 

 

vysoké riziko      

  

        

  

0,786   

  

      

 Diabetes mellitus 2. typu ne                         1   1   1   

  ano                         2,130 *** 2,050 *** 2,050 *** 

Fyzická aktivita dostatečná 

 

                          1   1   

 

nulová 

 

  

  

        

  

    

  

1,723 *** 1,721 *** 

 

nedostatečná  

 

  

  

        

  

    

  

1,060   1,060 

 Nárazové pití ne                                 1   

  ano                                 0,985   

                    Log Likelihood   -2728   -2719   -2712   -2703   -2694   -2693   -2677   -2665   -2665   

Likelihood ratio test*, p-hodnota 

  

*** 

 

** 

 

*** 

 

*** 

   

*** 

 

*** 

   
Signifikance: *=5% p-hodnota<0,05 

   

 

**=1% p-hodnota<0,01 

   

 

***=0,1% p-hodnota<0,001 

   
Poznámka: * Test věrohodnostního poměru (likelihood ratio test): model 7 byl porovnáván s modelem 5 

Zdroj dat: Studie HAPIEE, SZÚ 
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5.2.3 Finální model (s proměnnou město) 

V závěru analýzy byla do finálního modelu zařazena proměnná město. V Česku studie HAPIEE 

probíhá v šesti lokalitách s rozdílnou úrovní zdravotního stavu. Vstupním předpokladem bylo, 

že tyto rozdíly jsou způsobené rozdílnou sociodemografickou strukturou obyvatelstva těchto 

lokalit a tím i rozdílným životním stylem a prevalencí rizikových faktorů. Očištěním modelu 

o vliv těchto faktorů byla předpokládána výrazná redukce rozdílů v úrovni kardiovaskulárního 

rizika mezi lokalitami. 

*** 

Regionální rozdíly v úrovni zdravotního stavu populací lze v rámci České republiky pozorovat 

dlouhodobě již na úrovni okresů. Naděje dožití při narození v okresech se mezi muži 

pohybovala v letech 2008–2012 od 71,5 let v Teplicích po 76,5 let v Praze. U žen se hodnoty 

naděje dožití při narození pohybovaly od 77,8 let v Teplicích po 81,8 let v Brně-městě. Rozdíly 

v naději dožití při narození u menších územních jednotek (správních oblastí obcí s rozšířenou 

působností, dále SO ORP) byly ještě vyšší, variační rozpětí se v období v období 2008–2012 

pohybovalo kolem 7 let u mužů a 8 let u žen. Regionální rozdíly v úrovni zdravotního stavu 

jsou nejčastěji vysvětlovány rozdílnou socioekonomickou strukturou obyvatelstva, a s tím 

souvisejícím životním stylem obyvatelstva a výskytem rizikových faktorů v populaci, úrovní 

vzdělanosti, dále socioekonomickou situací v regionu, tj. mírou nezaměstnanosti, strukturou 

zaměstnanosti v daném regionu či dostupností rychlé lékařské péče a stavem životního prostředí 

oblasti apod. (např. Bobák a kol., 1996). 

Rozdíl v intenzitě úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy mezi jednotlivými kohortami obyvatel 

měst byl opět kvantifikován pomocí Coxovy regrese. Riziko fatálního onemocnění srdce a cév 

bylo hodnoceno nejprve mezi městy pouze s očištěním vlivu věku a pohlaví (tabulka 41). Vyšší 

kardiovaskulární riziko než v populaci Hradce Králové bylo zjištěno v Karviné a Havířově 

(2,4krát), v Kroměříži a Ústí nad Labem o více jak 70 % vyšší a Jihlavě o 60 % vyšší. 

Srovnatelná výše rizika s úrovní Hradce Králové byla potvrzena u obyvatel Liberce.  

Tabulka 41  Poměrová rizika proměnné město v úmrtnosti na nemoci 

oběhové soustavy (Coxova regrese) 

Proměnná 

Město/lokalita 

Hazard ratio/ 

poměrové riziko sign. 

Hradec Králové 1 

 Jihlava 1,613 * 

Kroměříž 1,780 ** 

Karviná & Havířov 2,353 *** 

Liberec 1,167 

 Ústí nad Labem 1,731 ** 

Poznámka: model kontrolován pro věk, pohlaví. 

signifikance: *=5%, **=1%, ***=0,1% 

Zdroj dat: Studie HAPIEE, SZÚ 

Proměnná město byla následně vložena do základního (socioedemografického) modelu, aby byl 

eliminován vliv vybraných v tomto modelu obsažených proměnných (tabulka 42). Riziko úmrtí 
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na onemocnění srdce a cév zůstalo statisticky významně vyšší o 60 – 80 % v Kroměříži, 

Karviné & Havířově a v Ústí nad Labem než v Hradci Králové.  

Nakonec byla proměnná město zařazena do finálního modelu. Poměrová rizika mezi 

jednotlivými městy jsou tak očištěna o vliv hlavních rizikových faktorů (metabolických a 

faktorů životního stylu) pro vznik nemocí srdce a cév. Přes toto očištění zůstaly rozdíly mezi 

městy zachovány. Rozdílná prevalence sledovaných rizikových faktorů tedy nevysvětlila 

rozdíly v úrovni kardiovaskulárního rizika obyvatel sledovaných měst.  

Lze tedy předpokládat, že rozdíly ve zdravotním stavu populací zároveň vznikají na vyšší než 

individuální úrovni, tj. na kontextuální úrovni, jak například dokazuje Bobák a kol. (2007) 

využívající víceúrovňový přístup hodnocení socioekonomických charakteristik a zdravotního 

stavu populací střední a východní Evropy. Přestože hlavními determinantami zdraví jsou 

individuální faktory jedince, nelze opomíjet vliv vnějších faktorů působících nezávisle 

na individuálních faktorech na zdraví jedince a společnosti; například obyvatelstvo sociálně 

deprivované oblasti často vykazuje horší zdravotní stav nejenom díky individuální 

socioekonomické pozici, ale nadto působením samotného prostředí (Reijneveld, 2002).  
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Tabulka 42  Poměrová rizika sledovaných proměnných v úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy, 

základní a finální model se zařazením proměnné město (Coxova regrese) 

    
Základní 

model   Finální model   

Vysvětlující proměnné 

  

Hazard ratio/ 

poměrové 

riziko sign. 

Hazard ratio/ 

poměrové 

riziko sign. 

Sociodemografické faktory      

Věk (dokončený) 

 

1,112 *** 1,110 *** 

Prevalence onemocnění srdce 

a cév 

ne 1   1   

ano 2,573 *** 2,214 *** 

Pohlaví žena 1   1 

 

 

muž 2,727   2,259 *** 

Vzdělání VŠ 1   1   

 

ZŠ 3,608 *** 2,724 *** 

 

SŠ bez maturity 2,148 ** 1,854 ** 

  SŠ s maturitou 2,101 ** 2,057 ** 

Partner ano 1   1   

 

ne 1,657 *** 1,580 *** 

Město Hradec Králové 1   1   

 

Jihlava 1,460 

 

1,543 

 

 

Kroměříž 1,587 * 1,796 * 

 

Karviná, Havířov 1,765 ** 1,901 ** 

 

Liberec 1,084 

 

1,106 

   Ústí nad Labem 1,562 * 1,770 * 

Faktory metabolické a faktory životního stylu  
 

Kuřácké zvyklosti nekuřák   1   

 

kuřák   1,756 *** 

  bývalý kuřák   1,233   

Obezita ne   1 

 

 

ano   1,247 

 Vysoký krevní tlak ne   1 *** 

  ano   1,733   

Diabetes mellitus 2. typu ne   1   

  ano   1,991 *** 

Fyzická aktivita dostatečná (4 a více)   1   

hodiny /týden nulová (0)   1,672 *** 

  nedostatečná (1-3)   1,044   

      Log Likelihood   -2713   -2658   

Likelihood ratio test, p-hodnota     ***   

Signifikance: *=5% p-hodnota<0,05 

   

 

**=1% p-hodnota<0,01 

   

 

***=0,1% p-hodnota<0,001 

   
Zdroj dat: Studie HAPIEE, SZÚ 
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5.3 Diskuze výsledků a pracovních hypotéz  

V části diskuze výsledků a pracovních hypotéz jsou shrnuty závěry kapitol 5.1 a 5.2. Je 

provedeno srovnání s výsledky významných epidemiologických studií (zejména meta-analýz 

mnohem početnějších kohort), jsou diskutovány překvapivé nepotvrzené vlivy některých 

klasických rizikových faktorů NOS na kardiovakulární zdraví české populace. V této kapitole 

jsou také diskutovány předpoklady úvodní partie předložené práce (kap. 1.1), kde bylo také 

stanoveno šest následujícíh pracovních hypotéz:  

Hypotéza 1: Vliv rizikových faktorů na kardiovaskulární zdraví v české populaci se nebude 

výrazně lišit od vlivu faktorů odhadnutých ve studii INTERHEART (Yusuf a kol., 2004). 

Zajímalo nás, jaké konkrétní faktory mají největší vliv na kardiovaskulární zdraví v české 

populaci a jak se podílí na vzniku nemocí oběhové soustavy? 

Hypotéza 2: Prevalence některých rizikových faktorů patří k nejvyšším v Evropě (prevalence 

diabetu, prevalence obezity, konzumace alkoholu, nízká spotřeba ovoce a zeleniny). Jsou to 

tedy tyto faktory, které výrazně negativně ovlivňují kardiovaskulární zdraví české populace? 

Hypotéza 3: Výrazný vliv socioekonomických faktorů na úroveň kardiovaskulárního zdraví lze 

očekávat i v české populaci. 

Hypotéza 4: Vzhledem k vysoké úrovni kardiovaskulárního rizika v české populaci lze očekávat 

nízký podíl osob s optimálními hodnotami ukazatelů. Jaký je podíl osob s optimálními 

hodnotami rizikových faktorů v české populaci (tzn. jaký je podíl osob s ideálním 

kardiovaskulárním zdravím) a jak působí výskyt optimálních hodnot v populaci 

na kardiovaskulární zdraví?  

Hypotéza 5: Lze očekávat vysoký podíl osob s více jak jedním rizikovým faktorem a výrazný 

efekt spolupůsobení více rizikových faktorů na kardiovaskulární zdraví. Jaké je rozložení české 

populace podle přítomnosti rizikových faktorů a jaký je kumulativní efekt rizikových faktorů 

v české populaci? 

Hypotéza 6: Lze očekávat rozdílnou intenzitu úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy 

ve sledovaných lokalitách. Očištěním vlivu sociodemografických charakteristik a charakteristik 

životního stylu by mělo dojít k redukci až k eliminaci těchto rozdílů. 

*** 

Otestování stanovených hypotéz vlivu rizikových faktorů na kardiovaskulární zdraví české 

populace bylo provedeno metodou Coxovy regrese a odhadem populační atributivní frakce. 

Počet sledovaných událostí, tj. úmrtí na nemoci oběhové soustavy ve sledované kohortě studii 

HAPIEE nebyl sice vysoký (n=326), v analýze přežívání však umožnil odhad vlivu rizikových 

faktorů na kardiovaskulární zdraví české populace, dále odhad vlivu multiplikativního působení 

rizikových faktorů či odhad působení protektivních optimálních hodnot.  

V současnosti jsou ve vyspělých zemích považovány za nejvýznamnější determinantu zdraví 

socioekonomické faktory (Marmot, Wilkinson, 2003), což se potvrdilo pro stanovenou hypotézu 

o české populaci. Nejvyšší dosažené vzdělání jako proměnná charakterizující 

socioekonomickou pozici opravdu ukázala, že vzdělání je významným faktorem ovlivňujícím 
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kardiovaskulární zdraví i v české populaci (hypotéza 3). Osoby pouze se základním vzděláním 

měly 2,9krát vyšší riziko úmrtí na nemoci srdce a cév než osoby s vysokoškolským vzděláním. 

Riziko bylo statisticky významně vyšší i pro osoby se středoškolským vzděláním, a sice zhruba 

2krát. Populační atributivní riziko (%), které lze vnímat jako podíl úmrtí, kterým by se dalo 

předejít, kdyby měla celá sledovaná populace riziko úmrtí jako referenční skupina 

(vysokoškolské vzdělání), bylo v případě vzdělání odhadnuto téměř na 50 % úmrtí.  

Socioekonomické faktory působí na životní styl jednak prostřednictvím hmotného zabezpečení, 

psychosociálních ukazatelů, a jednak působí přímo. Materiální deprivace může jednak vést 

k psychickému napětí a následně k rizikovému chování jedince, a jednak snižuje dostupnost 

zdraví podporujících produktů, služeb a aktivit. Osoby nižších socioekonomických skupin jsou 

častěji vystaveni stresu plynoucímu z negativních životních situací, každodenních konfliktů 

s okolím, pracovního stresu (zejména nepoměr mezi vynaloženým úsilím a odměnou, vysoké 

požadavky bez možnosti rozhodování). Stresové faktory pak mohou vést ke zhoršení 

zdravotního stavu přímo (biologickou cestou) nebo tzv. behaviorální cestou, která opět může 

vést k rizikovému chování. Zdraví poškozující životní styl se, nejenom ze zmiňovaných důvodů, 

častěji vyskytuje mezi socioekonomicky znevýhodněnými skupinami (Mackenbach, 2006). 

Osoby s vyšším vzděláním jsou obecně vnímavější k informacím týkajících se zdraví a jsou také 

častěji nositeli zdravějšího životního stylu než osoby s nižším vzděláním. Osoby žijící 

v chudobě jsou naopak často nuceny k takovému životnímu stylu, který negativně ovlivňuje 

jejich zdraví (Mackenbach, 2006).  

V kohortě HAPIEE byl také potvrzen protektivní vliv partnerství na kardiovaskulární zdraví. 

Ve sledované věkové skupině (45–69 let) lze tuto skutečnost vysvětlit zejména tzv. protektivní 

hypotézou, která předpokládá, že přítomnost partnera poskytuje určitou psychickou a sociální 

podporu, pomoc v nemoci, napomáhá lépe se vyrovnat se stresovými situacemi, zajišťuje lepší 

a stabilnější ekonomickou situaci, vede ke zdravějšímu a zodpovědnějšímu životnímu stylu 

a také podporuje snadnější přístup k informacím o zdraví a zdravotní péči (Goldman, 2001,  

p. 10 069). Sloučení kategorií na osoby s partnerem a osoby bez partnera nám neumožnilo 

sledovat negativní efekt ztráty partnera ovdověním (tzv. widowhood efect). Negativní efekt 

ztráty partnera se projevuje zejména v prvních třech měsících po ztrátě, kdy riziko úmrtí 

pro pozůstalého vzroste o 30–90 %, dále pak zůstává zhruba o 15 % vyšší než osob 

neovdovělých. Elwert a Christakis (2008) ve své studii analyzovaly dopad efektu ovdovění 

na úmrtnost podle příčin úmrtí. Riziko úmrtí na ischemickou chorobu srdeční, srdeční selhání, 

cévní mozkovou příhodu se u pozůstalých mužů i žen zvyšovalo o 10–20 %. 

Při výběru proměnných (determinant vzniku fatálního onemocnění srdce a cév) vstupujících 

do modelu se vycházelo z poznatků kardiovaskulární epidemiologie a zejména ze závěrů studie 

INTERHEART. Z devíti rizikových faktorů, které zmiňovaná studie považuje za stěžejní 

determinanty pro kardiovaskulární zdraví populace, bylo celkem použito sedm. Nebyl testován 

vliv „stravování/výživy“ a vliv psychosociálních faktorů na úmrtí v důsledku onemocnění 

oběhové soustavy. Dále byla abdominální obezita nahrazena obezitou definovanou ukazatelem 

BMI a protektivní efekt konzumace alkoholu byl nahrazen ukazatelem nárazového pití jako 
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rizikového faktoru. Testován byl tedy vliv kouření, prevalence vysokého krevního tlaku, vysoké 

hladiny cholesterolu, diabetu, obezity, fyzické aktivity a nárazového pití. 

Negativní vliv kouření byl jednoznačně potvrzen i z výsledků studie HAPIEE, kde bylo 

zjištěno riziko o 72 % vyšší pro kuřáky než pro celoživotní nekuřáky. Řada studií jednoznačně 

potvrdila, že kuřáci mají minimálně o 50 % vyšší úmrtnost na nemoci oběhové soustavy než 

nekuřáci (např. Šimon a kol., 2001). Zpráva U. S. HHS, The Health Consequences of Smoking – 

50 Years of Progress (2014) dokonce uvádí riziko vzniku ischemické choroby srdeční pro 

kuřáky muže v rozpětí 1,78–2,50 v porovnání s nekuřáky a 2,00–2,86 pro ženy kuřačky
59

. 

V případě cévní mozkové příhody je riziko vzniku pro kuřáky o 92 % vyšší a pro kuřačky 

2,1krát vyšší. Riziko narůstá s počtem vykouřených cigaret v průběhu dne, a to od jedné 

cigarety až po 40 cigaret denně.  

U bývalých kuřáků nebylo v analýze dat studie HAPIEE zjištěno vyšší riziko vzniku 

onemocnění srdce a cév, což bylo také prokázáno řadou studií sledujících vliv zanechání 

kouření na kardiovaskulární riziko. V současnosti je odhadováno, že zanechání kouření 

redukuje kardiovaskulární riziko velmi rychle (CDC, 2010). Riziko vzniku akutního infarktu 

myokardu klesá velmi rapidně již rok po zanechání kouření. Zanechání kouření až po srdeční 

příhodě snižuje riziko recidivy o třetinu a dále riziko vzniku cévního mozkové příhody klesá na 

úroveň celoživotních nekuřáků po 2–5 letech po zanechání kouření (CDC, 2010). V kohortě 

HAPIEE bylo mezi bývalými kuřáky pouze 12 % těch, kteří přestali kouřit v kratší době než 5 

let před vstupem do studie. 

Vliv krevního tlaku byl v kohortě HAPIEE analyzován klasickým přístupem, kdy byla 

populace rozdělena pouze na osoby s vysokým krevním tlakem (hodnoty nad 140/90 mmHg) 

a osoby s hodnotami nižšími. Vysoký krevní tlak se potvrdil jako významný rizikový faktor 

přispívající k úmrtí na nemoci oběhové soustavy, ve finálním modelu kontrolovaném pro vliv 

ostatních rizikových faktorů zvyšoval riziko o více jak 70 %. V meta-analýze (data z 61 

prospektivní kohortových studií), kde krevní tlak představoval spojitou proměnnou, však bylo 

prokázáno, že hodnota tlaku od které narůstá riziko úmrtí na nemoci oběhové soustavy lze 

stanovit na 115/75 mmHg pro všechny věkové kategorie (Lewington a kol., 2002). Od této 

hodnoty s každými dalšími 20 mmHg systolického krevního tlaku a ekvivalentně k tomu 

10 mmHg diastolického krevního tlaku roste riziko zhruba dvojnásobně a to jak pro cévní 

onemocnění mozku, tak pro ischemickou chorobu srdeční a ostatní cévní onemocnění. Limitace 

našich dat však podobnou analýzu neumožnila.  

V modelu byl vliv obezity na kardiovaskulární zdraví sledován pomocí indexu tělesné 

hmotnosti (BMI), který stále zůstává výrazným prediktorem celkové i specifické úmrtnosti. 

Například Whitloc a kol. (2009) na základě analýzy dat 57 prospektivních studií (více jak 

900 000 respondentů) potvrdily vztah mezi BMI a úmrtností podle příčin úmrtí. Nejnižší 

úmrtnost byla zjištěna na základě této analýzy u osob s BMI v rozmezí 22,5–25,0 kg/m
2
; 

s každými dalšími 5 kg/m
2
 celková intenzita úmrtnosti rostla o 30 %, u úmrtnosti na ICHS 

a mozkovou mrtvici to bylo o 40 % a u ostatních vaskulárních onemocnění dokonce o 50 % 

                                                           
59

 Riziko je vyjádřeno poměrovým rizikem (hazard ratio) u populace ve věku 55 a více let.   
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(model byl kontrolován pro věk, pohlaví a kuřácké zvyklosti). V našem modelu byl sledován 

pouze vliv obezity (tj. osoby s BMI 30 kg/m
2
  a vyšším byly porovnávány s osobami, jejichž 

BMI bylo nižší než 30 kg/m
2
) na úmrtnost na nemoci oběhové soustavy. Jako samostatně 

sledovaný faktor obezita zvyšovala riziko fatálního onemocnění srdce a cév o 60 %. Proměnná 

obezita v modelu kontrolovaném pro sociodemografické faktory a kouření (model 4, tabulka 40) 

podobně jako ve studii Whitloc a kol. (2009), zvyšovala sledované riziko o 47 %. Ve finálním 

modelu vliv tohoto faktoru zmizel a to především po přidání proměnné prevalence diabetu.  

Zcela překvapivě nebyl v modelu zjištěn vliv celkové hladiny cholesterolu na kardiovaskulární 

zdraví české populace. Tato skutečnost mohla být způsobena řadou faktů. Vysoký podíl osob 

bez zjištěné hodnoty tohoto ukazatele byl jak v celkové populaci, tak zejména v populaci 

zemřelých na NOS. Dále přesnějších výsledků by bylo zajisté dosaženo, kdyby byla proměnná 

zařazena do modelu jako spojitá (popř. rozdělená na stejně početné kategorie z hlediska počtu 

respondentů, např. kvartily, kvintily) od toho však bylo upuštěno z důvodu chybějících hodnot 

u části populace (viz Limitace dat, kapitola 4.4). Další skutečností, která mohla vést 

k neprokázání hladiny cholesterolu v krvi jako rizikového faktoru NOS v české populaci je 

vysoká prevalence tohoto faktoru v populaci. Prokázání vlivu faktoru, když je zasažena velká 

část populace, bývá totiž velmi obtížné (Rose, 1981). V populaci HAPIEE bylo zjištěno 76 % 

osob se zvýšenou hladinou cholesterolu (nad 5 mmol/l).  

Meta-analýza provedená na datech 61 prospektivních studií (Lewington a kol., 2007) sledující 

vliv hladin cholesterolu na úmrtnost na nemoci oběhové soustavy potvrdila vliv hladiny 

celkového cholesterolu na ischemickou chorobu srdeční. S každým snížením o 1 mmol/l klesalo 

riziko u obou pohlaví na polovinu, o třetinu a o pětinu v závislosti na věku 40–49, 50–69, 70–89 

let. Zcela neočekávané však byly výsledky vztahu hladin cholesterolu a úmrtí na cévní 

onemocnění mozku, kde nebyl zjištěn žádný vztah. Autoři studie se domnívají, že statiny 

(léčivo ke snížení hladiny cholesterolu) kromě redukce hladin cholesterolu a tím koronárního 

rizika, redukují i riziko vzniku cévní mozkové příhody. Toto tvrzení však potřebuje další 

důkazy. Sledování vlivu hladiny cholesterolu na úmrtnost na všechny nemoci oběhové soustavy 

v naší studii tak možná bylo ovlivněno tím, že některá onemocnění srdce a cév nejsou výrazně 

ovlivněna vysokou hladinou celkového cholesterolu v krvi.  

V posledních letech se objevují studie upozorňující také na problematiku nízké hladiny 

celkového cholesterolu v krvi (tzv. hypocholesterolémie). Cholesterol je tak další z determinant 

zdravotního stavu, kde riziko vzniku zdravotních problémů má pravděpodobně rozložení  

U-křivky, tzn. negativní vliv na lidské zdraví má i nízká hladina cholesterolu. Nízká hladina 

cholesterolu je nejčastěji spojována s vyšším výskytem depresí, rakoviny, respiračních 

onemocnění, zejména chronické obstrukční plicní nemoci, ale také hemoragické cévní mozkové 

příhody (Jacobs a kol., 1992). Tato problematika je však v porovnání s vlivem vysokých hladin 

cholesterolu v krvi opomíjena a výzkum této problematiky je okrajový a doposud provedené 

studie mají své limity a nejsou všeobecně přijímány. Opomíjení této skutečnosti a zahrnutí osob 

s nízkou hladinou cholesterolu do skupiny osob s optimální hodnotou cholesterolu v naší 

analýze může být také jedním z důvodů nepotvrzení rizika zvýšených hladin cholesterolu 

na kardiovaskulární zdraví v populaci HAPIEE. 
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Vztah diabetu a nemocí oběhové soustavy je dlouhodobě známý, již například Framinghamská 

studie odhadla riziko vzniku klinického projevu aterosklerotického onemocnění na 2krát až 

3krát vyšší u diabetiků než u osob bez diabetu (Kannel, McGee, 1979). Negativní efekt diabetu 

na úmrtnost v důsledku NOS potvrdila i data ze studie HAPIEE; riziko bylo 2krát vyšší 

pro osoby s diabetem, a to i po kontrole pro sledované sociodemografické faktory a ostatní 

faktory životního stylu. 

U proměnné fyzická aktivita je nutné zvažovat nejenom protektivní efekt fyzické aktivity, ale 

i negativní působení fyzické inaktivity na lidské zdraví. Zpráva Ministerstva zdraví Spojených 

států amerických z roku 1996 (U. S. HHS, 1996) dokonce tvrdí, že protektivní dopad pravidelné 

fyzické aktivity na předcházení vzniku koronární příhody je nejen srovnatelný s jinými faktory 

životního stylu, jako třeba celoživotním nekuřáctvím, ale především, že fyzická inaktivita je 

srovnatelná s kardiovaskulárním rizikem plynoucím z kouření. Riziko plynoucí z kouření 

a riziko z nulové fyzické aktivity na kardiovaskulární zdraví bylo ve finálním modelu naší 

analýzy srovnatelné. Zdravotní benefity pravidelné fyzické aktivity se s věkem zvyšují; starší 

osoby mají vyšší riziko vzniku řady zdravotních problémů či chronických onemocnění, navíc 

fyzická aktivita pomáhá kontrolovat již vzniklé zdravotní problémy (např. diabetes, vysoký 

krevní tlak či zvýšenou hladinu cholesterolu). Kromě kontroly optimální tělesné váhy, zlepšuje 

fyzická aktivita funkci vnitřní stěny cév, a tím zabraňuje usazování aterosklerotických plátů. 

Další proměnnou, u které nebyl zjištěn vliv na kardiovaskulární zdraví, resp. úmrtnost 

ve sledované kohortě byla nadměrná konzumace alkoholu během jedné příležitosti. Tato 

proměnná je zřejmě nejvíce ovlivněná subjektivními odpověďmi respondentů, 

resp. podhodnocováním vlastní spotřeby. Na druhou stranu podobné výsledky prezentovali 

i Malyutina a kol. (2002) na datech studie MONICA v ruské populaci. Riziko úmrtí 

na onemocnění oběhové soustavy narůstá u osob, které spadají do kategorie těžkých 

konzumentů alkoholu, tzv. „pijanů“, ale sporadické nárazové pití (160 g čistého alkoholu a více) 

nemusí nutně zvyšovat kardiovaskulární riziko. Malyutina a kol. (2002) zvolili jako kritérium 

160 g čistého alkoholu a více jako nárazové pití, v analýze dat studie HAPIEE bylo navíc 

zvoleno ještě mírnější kritérium 100 g. 

Z rizikových faktorů, které potvrdila studie INTERHEART se překvapivě v české populaci 

neprokázal vliv klasických rizikových faktorů na kardiovaskulární zdraví jako je zvýšená 

a vysoká hladina cholesterolu, vliv obezity a vliv nadměrné konzumace alkoholu (hypotéza 1).  

Z významných determinant kardiovaskulárního zdraví nebyl testován vliv stravování. Strava 

jako rozhodující faktor pro vznik onemocnění srdce a cév má zajisté výrazný vliv na zdraví 

i české populaci. V české populaci lze stravu charakterizovat jako bohatou na živočišné tuky, 

chudou na vlákninu a ovoce a zeleninu a vyznačující se vysokým energetickým příjmem, což se 

mimo jiné odráží i v jedné z nejvyšších prevalencí obezity a diabetu v Evropě.  

Z populačního hlediska byl významným rizikovým faktorem v české populaci zejména vysoký 

krevní tlak, jeho eliminací by se dalo předejít 28 % úmrtí na NOS. Kolem 20 % úmrtí 

v populaci nastalo v důsledku kouření a také v důsledku nedostatečné fyzické aktivity. 

Nedostatečná fyzická aktivita má stejný vliv na kardiovaskulární zdraví jako kouření. Celkem 

18 % úmrtí by se dalo hypoteticky předejít, kdyby osoby žijící bez partnera měli stejné riziko 
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vzniku fatální NOS jako osoby žijící s partnerem. Nejnižší podíl úmrtí v populaci potom připadá 

na obezitu (7 %; malý a nesignifikantní rozdíl v riziku mezi osobami obézními a nikoliv) 

a diabetes (8 %; „nízké“ zastoupení osob s diabetem v populaci v porovnání s ostatními 

rizikovými faktory). Předpoklad, že za špatným kardiovaskulárním zdravím české populace 

stojí zejména vysoká prevalence diabetu a obezity (hypotéza 2) se nepotvrdil. 

Výskyt ovlivnitelných zdravotně rizikových faktorů v české populaci středního věku byl 

na začátku 21. století enormní. Vzhledem k výskytu většiny sledovaných rizikových faktorů 

u značné části kohorty, docházelo ke kumulaci řady rizikových faktorů u jedince najednou. 

Podíl osob bez přítomnosti rizikového faktoru představoval 8 % u mužů a 11 % u žen. Naopak 

tři a více rizikové faktory vzniku onemocnění srdce a cév mělo v populaci HAPIEE 40 % mužů 

a 30 % žen. Tedy přibližně třetina osob se na počátku studie nacházela ve vysokém riziku 

vzniku kardiovaskulární příhody. To potvrzuje i vysoký výskyt metabolického syndromu 

v populaci HAPIEE, který byl kolem 55 %, což lze považovat za silně alarmující.  

U osob, u kterých byla zjištěna přítomnost pouze jednoho rizikového faktoru, nebylo zjištěno 

statisticky významně vyšší riziko než u osob s bez jakéhokoliv rizikového faktoru. Pro osoby 

se dvěma rizikovými faktory již bylo riziko o 74 % vyšší než u osob bez přítomnosti rizikových 

faktorů. Osoby, u kterých byly stanoveny všechny čtyři sledované RF, pak měly riziko vzniku 

fatální kardiovaskulární příhody 4,6krát vyšší než osoby bez jediného RF. Populační atributivní 

frakce (PAF) v případě kumulace rizikových faktorů byla odhadnuta na 36 %; tzn., kdyby 

u jedinců nedocházelo ke kumulaci či vzájemnému působení rizikových faktorů dalo by se 

předejít 36 % úmrtí. Předpoklad kumulace více rizikových faktorů u značné části české 

populace se potvrdil, stejně tak jako negativní efekt tohoto spolupůsobení 

na kardiovaskulární zdraví (hypotéza 5). 

Optimální hodnoty rizikového faktoru se v populaci kohorty HAPIEE naopak vyskytovaly 

s nižší frekvencí; optimální hodnota krevního tlaku (pod 120/80 mmHg) byla naměřena pouze 

u 5 % mužů a 17 % žen. Hladinu cholesterolu nižší než 4,6 mmol/l mělo necelých 16 % mužů 

a pouze 10 % žen. Poměrně malá část populace měla také normální váhu, tj. BMI nižší než 25 

kg/m
2
 a sice 19 % mužů a 29 % žen.  Optimální hodnotu všech šesti sledovaných rizikových 

faktorů, tj. ideální kardiovaskulární zdraví mělo pouze 0,1 % mužů a 0,4 % žen sledované 

kohorty. 

Riziko vzniku fatální kardiovaskulární příhody bylo více jak 7krát vyšší pro osoby bez jediné 

optimální hodnoty faktoru než pro osoby, které měly alespoň 4 hodnoty sledovaných 

determinant (ze šesti) optimální. Populační atributivní frakce v případě optimálních hodnot 

tvořila 55 %. Dosažením optimálních hodnot rizikových faktorů celou populací by dalo předejít 

více jak polovině úmrtí na NOS. Jako důležitá se tedy ukazuje nejenom eliminace rizikového 

faktoru, ale samotné dosažení optimálních hodnot faktoru. Předpoklad protektivního působení 

optimálních hodnot faktorů na kardiovaskulární zdraví se potvrdil (hypotéza 4). 

Rozdíly v intenzitě úmrtnosti mezi městy zařazenými do studie HAPIEE zůstaly zachovány i po 

očistění vlivu rozdílné prevalence sledovaných rizikových faktorů a rozdílné socioekonomické 

úrovně obyvatel měst. Předpoklad, že rozdíly jsou způsobeny rozdílným životním stylem 
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a rozdílnou socioekonomickou strukturou obyvatel sledovaných měst (hypotéza 6) se 

nepotvrdil. Lze tedy předpokládat, že rozdíly ve zdravotním stavu populací vznikají i na vyšší 

než individuální úrovni, tj. na kontextuální úrovni. Přestože hlavními determinantami zdraví 

jsou individuální faktory jedince, nelze opomíjet vliv vnějších faktorů působících nezávisle 

na individuálních faktorech na zdraví jedince a společnosti; obyvatelstvo sociálně deprivované 

oblasti často vykazuje horší zdravotní stav nejenom díky individuální socioekonomické pozici, 

ale nadto působením samotného prostředí (Reijneveld, 2002). 

*** 
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Kapitola 6 

Možnosti snižování rizika nemocí oběhové soustavy a posilování 

kardiovaskulárního zdraví populace  

Chronická onemocní – novotvary, onemocnění srdce a cév, poruchy metabolismu a chronická 

onemocnění dýchací soustavy jsou celosvětově hlavními příčinami úmrtí i hlavními příčinami 

nemocnosti. Přitom lze těmto onemocnění z velké části předcházet a to zejména efektními 

preventivními intervencemi zaměřenými na společné rizikové faktory těchto onemocnění jako 

jsou nevhodné stravovací návyky, nadměrná (zdraví poškozující) konzumace alkoholu, kouření 

tabákových výrobků a nedostatečná fyzická aktivita. Tyto rizikové faktory životního stylu jsou 

také odpovědné za více jak 80 % předčasných úmrtí na nemoci oběhové soustavy (Carlos a kol., 

2014). 

K posilování kardiovaskulárního zdraví populace již nedochází pouze v důsledku intervencí 

zdravotní péče zaměřené na jednotlivce z rizikové části populace, ale důsledku vzájemného 

působení aktivit primární prevence zaměřené na celou populaci a aktivit lékařské péče 

zaměřených na rizikové jedince.  

Distribuce kardiovaskulárního rizika v populaci je dnes ovlivněna zejména zdravotními 

politikami/strategiemi cílenými na celou populaci. I malý posun celého distribučního spektra má 

mnohem větší vliv na populační zdraví
60

 než strategie zaměřené na vysoce-rizikové jedince 

v populaci (Rose, 1985; Capewell, 2008).  Vysoký podíl osob exponovaný malému riziku může 

generovat více případů zhoršeného zdraví, než malý podíl exponovaný velkému riziku (Rose, 

1992). 

Výsledky individuálních intervencí zaměřenými na vysoce-rizikové jedince v populaci se 

v populačním zdraví projeví jen nepatrně (Rose, 1985; Rose, 1981). Úsilí předcházet 

chronickým onemocněním v populaci strategiemi zaměřenými na vysoce-rizikové jedince dnes 

selhává; zejména má velmi nepřesvědčivé výsledky u rizikových faktorů životního stylu jako je 

                                                           
60 Například Lewington a kol. (2002) ve své studii založené na meta-analýze dat více jak milionu osob 

dokázali, že snížení průměrné populační hodnoty systolického krevního tlaku o 10 mmHg a diastolického 

krevního tlaku o 5 mmHg může redukovat riziko úmrtí v důsledku cévní mozkové příhody o 40 %, 

v důsledku ischemickou choroby srdeční a ostatní cévní onemocnění o 30 % u populace středního věku 

(u starší populace je tato redukce trochu nižší). Dokonce i mnohem nižší redukce, o 2 mmHg v případě 

systolického TK, může přinést redukci o 10 % u úmrtí na CMP a o 7 % u ICHS a ostatních cévních 

onemocnění. Pokles průměrné hodnoty krevního tlaku tak může vést k redukci předčasných úmrtí 

a trvalých postižení způsobených cévní mozkovou příhodou. 
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nadváha, obezita a diabetes (Franco a kol. 2014; Capewell, 2008, Carlos a kol., 2014). Funguje 

a je nezbytná u včasného záchytu hypertenze, hypercholesterolémie, prediabetu, diabetu, ale 

nepředchází vzniku těchto onemocnění či zdravotních problému. Strategie lékařského modelu 

prevence zaměřené na vysoce-rizikové osoby je odůvodněna logicky i vědecky, nelze však od ní 

očekávat snížení incidence o více jak 10–15 % (Šimon a kol. 2001, str. 15).  

Předností populačního přístupu v posilování kardiovaskulárního zdraví je celá řada. 

Kardiovaskulární události nastávají u nízkorizikových osob s nižší pravděpodobností, neexistuje 

však bezpečná úroveň rizika. Prevence cílená na celou populaci, tedy i na populaci v nízkém 

a středním kardiovaskulárním riziku omezuje další rozrůstání vysoce-rizikové populace. 

Populační přístup může zpomalit rozvoj aterosklerózy u mladších osob a tím zamezit 

pravděpodobnost epidemie nemocí srdce a cév jak tomu bylo v letech 1960–1990 ve většině 

vyspělých zemí (WHO, 2011b). Prevence zaměřená na celou populaci může zároveň posílit 

i zdraví osob s vysokým kardiovaskulárním rizikem; modifikuje rizikové faktory u populací jak 

s  nediagnostikovaným tak diagnostikovaným onemocněním srdce a cév; avšak pro osoby 

ve vysokém kardiovaskulárním riziku je nedostatečná. Čím vyšší riziko je u jedince zjištěno, 

tím více intenzivní a zejména více individuálně zaměřené by měly intervence být. Populačně 

cílené intervence také nejsou schopny odhalit/detekovat skryté rizikové faktory (hypertenze, 

cholesterol, hladina cukru v krvi) u jedinců. Snižování populace s neznalostí rizikového profilu 

je potom cílem sekundární prevence zaměřené na jedince s aktivním vyhledáváním osob 

s rizikovými faktory pro vznik NOS.  

Oba výše zmíněné přístupy v prevenci nemocí mají své výhody a nevýhody. Mezi výhody 

přístupu zaměřeného na vysoce-rizikovou populaci (léčebný přístup) patří zejména skutečnost, 

že se jedná o intervenci šitou na míru jedinci, léčený jedinec i odborník/lékař jsou motivováni, 

vidí změny v úrovni zdravotního stavu. Tato strategie je tak považována i za efektivní 

z hlediska využití zdrojů. Osoby spadající pod tuto strategii prevence mají výrazné zdravotní 

benefity plynoucí s léčby.  

Výhodu populačního přístupu naopak představuje velký potenciál pro celou populaci. Jedná se 

o nejlevnější intervenci působící na celou populaci, vede ke zdravějšímu životnímu stylu celé 

populace. Aktivity populačního přístupu jsou adresovány na příčiny vzniku nemoci nikoliv 

na metabolické projevy životního stylu. Populační přístup je určen pro všechny (mimo jiné 

snižuje nerovnosti ve zdraví), je efektivní a levný.  

K nevýhodám strategií zaměřených pouze na rizikovou populaci patří vynaložení velkého úsilí, 

které je potřeba při identifikaci jedince ve vysokém riziku (screening
61

) a následné selhávání 

sreeningu, kdy se nedaří dobře podchytit celou populaci v riziku
62

. Riziko se daří snížit, nikoliv 

však eliminovat, nehledá se příčina vzniku rizikových faktorů, neovlivňuje se životní styl 

populace. Populace spadající do této prevence je zatížena přílišnou medikací, lze hovořit až 

                                                           
61

 Individuální strategie rozšířené na celou populaci nejsou populačním přístupem (Rose, 1981). 
62

  Například Česká společnost pro aterosklerózu letos v rámci Světového dne srdce upozornila, že až 

polovina české populace starší 40 let nezná svou hladinu cholesterolu v krvi (Zdravotnictví a medicína 

2014b). Na preventivní prohlídku má pojištěnec nárok jednou za dva roky, vyšetření na hladinu 

cholesterolu se však provádí pouze v desetiletých intervalach do 60 let věku. Preventivní prohlídky 

v pozdějším věku zákon nestanovuje. 
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o medikalizace. Léčba navíc často selhává (např. nízká kontrola hypertenze). Zvyšuje se 

sociální nerovnost ve zdraví, vyhledávání rizikových jedinců je minimální v populaci s nízkou 

zdravotní gramotností. Prevence zaměřené na rizikovou populaci a následnou medikalizace 

navíc přesvědčují pacienta, že doktor „vše vyřeší“, snižují pocit zodpovědnosti za vlastní zdraví 

a rozhodně nevedou ke změně životního stylu (Capewell, 2008). Capewell (2008) vidí také 

riziko léčebného přístupu v mylné představě profesionálů i politiků domnívat se, že tento 

přístup je dostatečný pro prevenci nemocí oběhové soustavy. Ovlivňování hodnot rizikových 

faktorů pouze u malé části populace nevede k výrazným změnám populačních hodnot 

sledovaných faktorů (Capewell, 2007). 

Nevýhody populačního přístupu jsou zejména minimální motivace pro jedince i lékaře, malý 

zisk/zdravotní benefit pro jedince a žádné výhody pro farmaceutické firmy (Rose, 1985; 

Capewell, 2007). Populační intervence se navíc těžko prosazují, představují jistá omezení 

pro určitou část společnosti/výrobce/podnikatelské subjekty. Většinou se jedná o intervence 

zaměřené na stravovací návyky (omezení, podpora, dostupnost, značení potravin, daně, regulace 

reklamy, limity pro výrobu potravin), fyzickou aktivitu (dopravní politiky) a kouření a alkohol 

(daně, ceny cigaret, protikuřácký zákon).  

Populační přístup vychází z faktorů životního stylu (horní skupina faktorů, blíže obr. 39, str. 

84), které jsou kontextuální a ovlivnitelné celospolečenskými politikami/strategiemi. Geoffrey 

Rose již před 30 lety (Rose, 1985) zdůrazňoval nutnost sledovat, hodnotit a porozumět rozdílům 

ve výskytu rizikových faktorů mezi populacemi (tzn. sociální aspekt problematiky, sledování 

sociálních a environmentálních determinant) namísto zaměření se na faktory způsobující rozdíly 

mezi jednotlivci v rámci jedné populace (klasický přístup rizikových faktorů a genetická 

predispozice). Nejhůře se prokazují/identifikují determinanty, které jsou ve sledované populaci 

hojně rozšířeny a je jimi v podstatě zasažená celá populace. Rose tak doporučil 

transformovat základní výzkumnou otázku epidemiologie z „Z jakého důvodu se rozvinulo 

kardiovaskulární onemocnění u těchto osob?“ na „Proč se liší míry úmrtnosti či míry incidence 

na kardiovaskulární onemocnění mezi jednotlivými populacemi?“.  

Franco a kol. (2014) potom poukazují na přímý vliv čtyř domén prostředí na zdraví populace 

z pohledu chronických onemocnění, kterými jsou kouření tabáku, fyzická inaktivita, zdraví 

poškozující konzumace alkoholu a nevhodné stravovací návyky (obr. 53). V prvé řadě je to 

bezprostřední okolí, které ovlivňují individuální chování jedince. Pro realizace populačních 

přístupů, populačních strategií je nezbytné detailní pochopení jak fungují sociální vzorce vzniku 

nemoci vytvořené sociálními, ekonomickými a kulturními rozhodnutími.  
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Obrázek 53  Model působení kontextuálních a individuálních faktorů na vznik chronických 

onemocnění 

 

Poznámka: NCDs – noncommunicable diseases – chronická onemocnění 

Zdroj: Převzato z Franco a kol., 2014, p. 2 

K ovlivnění chování celé populace je nezbytné působit především na široce rozšířené 

determinanty, které jsou sociálního či ekonomického původu. Je nezbytný multidisciplinární 

přístup a strukturálních změn při vytváření prostředí pozitivně ovlivňující životní styl jedinců; 

přístup zdravotní péče a přístup lékaře je v prevenci populačního zdraví velmi zjednodušený 

a v podstatě je jenom koncovým článkem prevence chronických onemocnění. Dnes již není 

pochyb o tom, že podpora veřejného zdraví je efektivní a klíčová pro zpomalení rozvoje 

aterosklerózy a zamezení či alespoň omezení šíření epidemie nemocí oběhové soustavy. Bez 

podpory veřejného zdraví nelze očekávat výraznější pokles výskytu onemocnění oběhové 

soustavy v celé populaci (Rose, 1985; Capewell, 2007; Franco a kol., 2014). 
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ZÁVĚR 

Nemoci oběhové soustavy jsou hlavní příčinou úmrtí nejen ve vyspělých zemích Evropy;  

komplikace aterosklerózy představují prudký nárůst prevalence a intenzity úmrtnosti také 

v rozvojových zemích. Prevence a léčba nemocí oběhové soustavy jsou jedním 

z nejdůležitějších epidemiologických celosvětových výzev a kardiovaskulární zdraví je 

klíčovou komponentou zlepšování úrovně zdravotního stavu populací. 

Po více jak 60. letech intenzivního epidemiologického výzkumu věnovaného nemocem srdce 

a cév lze konstatovat, že hlavní roli v úrovni kardiovaskulárního zdraví populace hraje 

vnější prostředí. Světová zdravotnická organizace ve své zprávě o chronických onemocněních 

2010 (WHO, 2011a) přisuzuje dokonce 80 % všech onemocnění srdce a cévních onemocnění 

mozku rizikovým faktorům plynoucím z chování/životního stylu jedince/populace. Těmto 

onemocnění lze z velké části předcházet a to zejména efektními preventivními intervencemi 

zaměřenými na rizikové faktory jako jsou nevhodné stravovací návyky, nadměrná (zdraví 

poškozující) konzumace alkoholu, kouření tabákových výrobků a nedostatečná fyzická aktivita. 

Tyto rizikové faktory životního stylu jsou také odpovědné za více jak 80 % předčasných úmrtí 

na nemoci oběhové soustavy (Carlos a kol., 2014).  

V kardiovaskulární epidemiologii je stále větší důraz kladen na dosažení tzv. ideálního 

kardiovaskulárního zdraví, což znamená nejenom eliminaci rizikových faktorů u jedince 

a v populaci, ale především aktivní posilování zdraví v průběhu celého života a dosažení 

optimálních hodnot zdraví prospěšných faktorů (Donald a kol, 2010).  

Vysoké riziko vzniku fatální i nefatální koronární a cévní příhody má kolem 20–30 % populace 

ve středním věku, ale v riziku je téměř celá populace. Před rizikem vzniku nemocí srdce a cév 

jsou „chráněni“ pouze jedinci s minimálními/optimálními hodnotami všech rizikových 

faktorů těchto onemocnění, tzv. protektivním vlivem nízkého rizika. V americké populaci 

středního věku mají optimální hodnoty rizikových faktorů zhruba 3 % jedinců (stanoveno jako 

nekuřák, systolický krevní tlak nižší než 120 mmHg a celkový cholesterol pod 4,6 mmol/l),  

(Stamler a kol., 2005b). V české populaci středního a vyššího věku (dle dat studie HAPIEE, 

45–69 let, 2002–2005) lze pak označit jen nepatrný zlomek populace, kolem 0,5 %, 

za nerizikový.  

Ideální kardiovaskulární zdraví ve středním věku snižuje intenzitu úmrtnosti nejenom na nemoci 

srdce a cév, ale i v důsledku dalších chronických onemocnění (např. diabetu, zhoubných 

novotvarů, chronické obstrukční plicní nemoci, onemocnění ledvin), zlepšuje kvalitu života 

ve vyšším věku a prodlužuje délku života bez nemoci. Pacienti s diagnostikovaným 
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onemocněním srdce a cév tak představují pouze špičku ledovce epidemie tohoto onemocnění 

v populaci, zbylou a velmi početnou neviditelnou část ledovce tvoří populace se zvýšenými či 

vysokými hodnotami řady rizikových faktorů vedoucích ke vzniku těchto onemocnění. 

*** 

Česko vstoupilo počátkem 90. let do fáze zdravotního přechodu charakteristického redukcí 

onemocnění srdce a cév, tzv. „kardiovaskulární revoluce“. V posledních více jak dvaceti letech 

docházelo ke stálému snižování intenzity úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy. Přes výrazný 

pokles zůstává úroveň úmrtnosti na tato onemocnění stále 2krát vyšší než v zemích bývalé 

EU15 a za celkovým poklesem lze vypozorovat určité problematické zóny. 

Pokles intenzity úmrtnosti lze pozorovat u akutních forem nemoci v důsledku zlepšení lékařské 

péče a nových léčebných postupů při akutním projevu nemoci. Nedaří se však redukovat 

prevalenci a následnou úmrtnost na chronické formy kardiovaskulárních onemocnění, jako 

je chronická ischemická choroba srdeční. Řadu úmrtí lze považovat za předčasná či 

odvratitelná; úmrtí do 75 let věku značný podíl na celkové úmrtnosti na nemoci oběhové 

soustavy, a sice 44 % u mužů a 18 % u žen. Současný vývoj úmrtnosti na nemoci oběhové 

soustavy odráží jak aktuální změny v podmínkách života lidí, tak v nezanedbatelné míře také 

historický vývoj úmrtnosti, nemocnosti a působení rizikových faktorů v populaci v celé druhé 

polovině minulého století a respektive v průběhu celého života jedinců. 

Výrazné rezervy v kardiovaskulárním zdraví v české populaci jsou dnes zejména 

v životním stylu obyvatelstva. Státy tzv. západní Evropy překonaly „kardiovaskulární krizi“ 

nejenom díky vývoji v medicíně, ale z nadpoloviční části i díky změnám životního stylu 

populace. Naše populace zůstává daleko od tzv. zdravého životního stylu, zejména z pohledu 

dietních zvyklostí, pohybové aktivity a s tím do značné míry související nadváhy a obezity 

a prevalence diabetu. Změny v životním stylu české populace jsou velmi pozvolné na rozdíl 

od mimořádného zlepšení zdravotní péče v průběhu 90. let. Nedaří se redukovat podíl kuřáků 

v populaci, narůstá počet a podíl osob trpících diabetem a roste podíl obézních osob v populaci. 

Roste také podíl hypertoniků v populaci, průměrné populační hodnoty krevního tlaku však 

v posledních deseti letech stagnují. Na druhou stranu pozitivním trendem je výrazný pokles 

průměrné hodnoty celkového cholesterolu v populaci a vyšší podíl osob majících hypertenzi 

pod kontrolou. 

 

*** 

Podobné závěry vyplynuly i z výsledků předložené práce. Bylo prokázáno, že výskyt 

ovlivnitelných zdravotně rizikových faktorů v české populaci středního věku byl na začátku 

21. století enormní. V populaci mužů ve věku 45–69 let bylo zjištěno 65 % osob s vysokým 

krevním tlakem, 55 % mužů se nevěnovalo dostatečně fyzické aktivitě, téměř 30 % bylo 

obézních a kouřilo a 27 % mělo vysokou hladinu cholesterolu v krvi. U žen byl podíl většiny 

rizikových faktorů v populaci výrazně nižší než u mužů s výjimkou nedostatečné pohybové 

aktivity (56 %), vysoké hladiny cholesterolu (34 %) a obezity (32 %). Další část populace byla 

ve zvýšeném kardiovaskulárním riziku, optimální hodnoty sledovaných faktorů (ideální 
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kardiovaskulární zdraví) byly zjištěny jen u malé části populace. Tři a více rizikové faktory 

vzniku onemocnění srdce a cév mělo v populaci HAPIEE 40 % mužů a 30 % žen. Tyto osoby se 

tedy již na počátku studie nacházely ve vysokém riziku vzniku kardiovaskulární příhody, což 

potvrdilo i rozložení respondentů podle hodnoty SCORE. Pouze 2 % mužů spadla do kategorie 

nízkého rizika, u žen byl tento podíl vyšší, a sice 35 %. Na druhou stranu ve velmi vysokém 

riziku vzniku fatální kardiovaskulární příhody se nacházelo 51 % mužů a 24 % žen. Podobně 

alarmující byl i podíl respondentů studie HAPIEE, u kterých byl zjištěn metabolický syndrom, 

a sice u 55 % respondentů. Vysoký výskyt rizikových faktorů v populaci odráží přetrvávající 

nízkou odpovědnost za vlastní zdraví u značné části populace a podceňování zdraví 

prospěšného chování v mladším věku. 

Na základě dat studie HAPIEE byl v předložené práci proveden odhad síly vlivu rizikových 

faktorů (nezávislých proměnných) na úmrtnost v důsledku onemocnění srdce a cév, a sice 

metodou analýzy přežívání (Coxova regrese). Populací v riziku byla kohorta 8855 osob. 

Doba sledování jedinců v kohortě se pohybovala od 1 do 131 měsíců, průměrná doba 

sledování byla 107,6 měsíců a celkem se jednalo o 952 984 osobo-měsíců. Při výběru 

proměnných vstupujících do modelu se vycházelo z poznatků kardiovaskulární epidemiologie 

a zejména ze závěrů studie INTERHEART; z devíti rizikových faktorů, které zmiňovaná studie 

považuje za stěžejní determinanty pro kardiovaskulární zdraví populace, bylo použito sedm. 

Testován byl vliv kouření, prevalence vysokého krevního tlaku, vysoké hladiny cholesterolu, 

diabetu, obezity, fyzické aktivity, a nárazového pití. Dále byly do analýzy zařazeny základní 

sociodemografické charakteristiky jednak vzdělání jako ukazatel socioekonomické pozice 

a jednak rodinný stav (partner) jako významná demografická charakteristika ovlivňující 

zdravotní stav jedince a tím i intenzitu úmrtnosti. K vyhodnocení kardiovaskulárního zdraví 

bylo přistoupeno klasicky; byly porovnávány osoby v riziku s osobami mimo riziko. Protektivní 

efekt byl řešen pouze v případě fyzické aktivity. Jiné proměnné tento pohled neumožňovali, 

vzhledem k nízkým počtům jedinců s optimálními hodnotami sledovaného faktoru. 

Výzkumem bylo zjištěno, že prokazatelný vliv na kardiovaskulární úmrtnost mělo v české 

populaci vzdělání. Osoby pouze se základním vzděláním měly 2,9krát vyšší riziko úmrtí na 

nemoci srdce a cév než osoby s vysokoškolským vzděláním. Riziko bylo statisticky významně 

vyšší i pro osoby se středoškolským vzděláním, a sice zhruba 2krát. Nejvyšší dosažené vzdělání 

jako proměnná charakterizující socioekonomickou pozici opravdu ukázala, že vzdělání je 

významným faktorem ovlivňujícím kardiovaskulární zdraví i v české populaci. Populační 

atributivní riziko (%), které lze vnímat jako podíl úmrtí, kterým by se dalo předejít, kdyby měla 

celá sledovaná populace riziko úmrtí jako referenční skupina (vysokoškolské vzdělání), bylo 

v případě vzdělání odhadnuto téměř na 50 % úmrtí. Lze předpokládat, že úroveň vzdělání 

ovlivňuje i úroveň zdravotní gramotnosti, která je WHO definována jako „kognitivní a sociální 

schopnost, určující motivaci a způsobilost jednotlivců k tomu, aby si dokázali získat přístup 

k informacím, porozumět jim a využívat je způsobem, který podporuje a udržuje dobré zdraví“.  

V kohortě HAPIEE byl také potvrzen protektivní vliv partnerství na kardiovaskulární zdraví. 

O 60 % vyšší riziko bylo zjištěno u osob žijících bez partnera než u osob žijících s partnerem. 

Z rizikových faktorů pro vznik onemocnění srdce a cév byl v české populaci potvrzen negativní 
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vliv kouření, prevalence vysokého krevního tlaku, prevalence diabetu a vliv nedostatečné 

pohybové aktivity na kardiovaskulární zdraví. U kuřáků byla o 72 % signifikantně vyšší 

úmrtnost na nemoci oběhové soustavy než u nekuřáků, u bývalých kuřáků potom toto riziko 

kleslo na hodnotu 1,24 a navíc nebylo signifikantně rozdílné oproti celoživotním nekuřákům. 

Zanechání kouření tedy výrazně snižuje riziko úmrtí na nemoci srdce a cév a to dokonce 

na úroveň celoživotních nekuřáků. Vysoký krevní tlak zvyšoval riziko vzniku fatální NOS 

o 71 %. Osoby s diagnostikovaným diabetem měly 2,1krát vyšší riziko než osoby bez diabetu. 

Dále bylo zjištěno statisticky významně vyšší riziko pro osoby nevěnující se fyzické aktivitě, 

a sice o 72 % vyšší než u osob s dostatečnou pohybovou aktivitou. Naopak nedostatečná fyzická 

aktivita (1–3 hodiny týdně) nepředstavovala již vyšší riziko vzniku NOS než aktivita dostatečná 

(4 a více hodin/týden). Alespoň nějaká, byť nedostatečná, fyzická aktivita již tedy působí 

protektivně na kardiovaskulární zdraví. V české populaci se nepotvrdil vliv obezity na vznik 

fatálního onemocnění srdce a cév. Dalšími proměnnými bez prokázaného vlivu na úmrtí 

v důsledku NOS ve sledované kohortě, byly hladina cholesterolu v krvi a nárazové pití.  

Pro výsledná proporcionální rizika sledovaných faktorů byla na závěr analýzy odhadnuta 

populační atributivní frakce (PAF, %) zohledňující rozšíření faktoru v populaci. Významným 

rizikovým faktorem z populačního hlediska byl potvrzen vysoký krevní tlak, jeho eliminací by 

se dalo předejít 28 % úmrtí na NOS. Kolem 20 % úmrtí v populaci nastalo v důsledku kouření 

a také v důsledku nedostatečné fyzické aktivity. Nedostatečná fyzická aktivita měla stejný vliv 

na kardiovaskulární zdraví jako kouření. Celkem 18 % úmrtí by se předešlo hypoteticky, kdyby 

osoby žijící bez partnera měli stejné riziko vzniku fatální NOS jako osoby žijící s partnerem. 

Nejnižší podíl úmrtí v populaci potom připadal na obezitu (7 %; malý a nesignifikantní rozdíl 

v riziku mezi osobami obézními a nikoliv) a diabetes (8 %; „nízké“ zastoupení osob s diabetem 

v populaci v porovnání s ostatními rizikovými faktory).  

Populační atributivní frakce byla ve studii odhadnuta i v případě modelu kumulace rizikových 

faktorů a optimálních hodnot u jedince. Kdyby u jedinců nedocházelo k vzájemnému 

spolupůsobení rizikových faktorů, předešlo by se 36 % úmrtí. Obdobně pak populační 

atributivní frakce v případě spolupůsobení optimálních hodnot tvořila 55 %. Dosažením 

optimálních hodnot sledovaných faktorů celou populací by se dalo předejít více jak polovině 

úmrtí na NOS. To potvrzuje důležitost nejenom eliminace rizikového faktoru, ale samotné 

dosažení optimálních hodnot faktoru.  

 

*** 

V současných přístupech kardiovaskulární epidemiologie dochází k posunu od přístupu pouze 

redukující prevalenci rizikových faktorů u rizikových jedinců k aktivnímu posilování 

kardiovaskulárního zdraví celé populace v průběhu celého života. Řada studií prokázala, že bez 

podpory veřejného zdraví celé populace nelze očekávat pokles výskytu onemocnění oběhové 

soustavy (např. Capewell, 2008). Strukturální změny v populačním kardiovaskulárním zdraví 

lze pak očekávat zejména se změnami v úrovni fyzické aktivity a stravovacími návyky celé 

populace (Willet, 2013; Stamler, 2005a). V české populaci je nezbytné doplnit převažující 
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zdravotní péči zaměřenou na jednotlivce se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem o populační 

zdravotní strategie zaměřené na celou populaci.  

V boji s onemocněními oběhové soustavy neexistují takové objevy a v podstatě zázračné 

léky/metody jako antibiotika a očkování, které téměř vymýtí daný problém jako v případě 

infekčních onemocnění. Jedná se pouze různé formy léčby již vzniklých onemocnění či 

problémů, např. oddálení klinických projevů hypertenze a hypercholesterolémie, zlepšení 

kvality života po prodělání kardiovaskulární epizody a následné prodloužení života.  Léčebné 

úspěchy chronických onemocnění jsou navíc limitovány právě chronicitou těchto stavů, jejich 

následky a vlivem na kvalitu života a to zejména v pozdních fázích nemoci. Prevence 

kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních onemocnění je mnohem složitější a komplexnější 

proces než prevence infekčních onemocnění, s nutností zapojení individuí do procesu vedoucího 

ke změně životního stylu. Zdravotní politika a vlastní posilování zdraví jsou tak vzájemně 

závislé. Hnací sílou druhé fáze zdravotního přechodu je vnímání rizikových faktorů jako 

rozhodujícího elementu v boji s nemocemi srdce a cév a nemocemi způsobenými člověkem.  
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