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Předchozí studie prokázaly vliv období vysokých i nízkých teplot vzduchu na úmrtnost 
na kardiovaskulární onemocnění pro populaci České republiky (ČR) jako celku. Cílem této 
dizertační práce byl výzkum regionálních rozdílů v těchto vztazích a faktorů, které je 
ovlivňují. Ve čtyřech článcích publikovaných v mezinárodních recenzovaných časopisech 
byly zkoumány rozdíly ve vlivu vysokých a nízkých teplot na kardiovaskulární úmrtnost 
v ČR zejména mezi (i) městskými a venkovskými oblastmi, (ii) regiony s rozdílnou úrovní 
socioekonomické deprivace a (iii) oblastmi s odlišnými fyzicko-geografickými a 
environmentálními podmínkami. Tyto rozdíly byly zkoumány za využití různých 
biometeorologických přístupů s cílem určit meteorologické charakteristiky mající vliv na 
úmrtnost v důsledku stresu z horka a chladu. Vliv teploty vzduchu na úmrtnost byl stanoven 
na základě relativních odchylek od očekávaných denních počtů úmrtí v horkých a chladných 
dnech. Očekávaný počet úmrtí pro každý den byl stanoven ošetřením časových řad 
o nemeteorologické složky, jako jsou dlouhodobý trend, sezónnost, týdenní cykly v chodu 
úmrtnosti a dále epidemie chřipky a akutních respiračních infekcí. Horké (chladné) dny 
(resp. období) v létě (zimě) byly vymezeny pomocí kvantilů rozdělení teploty vzduchu a 
vybraných biometeorologických indexů (Universal Thermal Climate Index, Apparent 
Temperature a Physiologically Equivalent Temperature) v daném regionu. Pomocí 
synoptického přístupu (Spatial Synoptic Classification) byly zkoumány klimatologické 
charakteristiky horkých období z hlediska četnosti výskytu obtížných vzduchových hmot a 
jejich vlivu na úmrtnost. 

Obecně vyšší odchylky úmrtnosti na CVD byly pozorovány v horkých než chladných 
dnech a to jak ve městech, tak na venkově. Při zohlednění tzv. efektu posunu úmrtnosti při 
výskytu horkých vln byl však celkový vliv období vysokých teplot vzduchu na zvýšenou 
úmrtnost významný pouze u městského obyvatelstva. Korelační analýza na úrovni okresů 
určila jako hlavní faktory prostorových rozdílů ve vlivu horkých dnů na kardiovaskulární 
úmrtnost vysoký počet obyvatel a hustotu zalidnění, teplé klima v důsledku nízké 
nadmořské výšky a obecně zhoršené tepelné podmínky v důsledku vysokého podílu 
nepropustných městských povrchů. Naopak míra socioekonomické deprivace měla 
statisticky významný vliv pouze v regionech s obecně nízkým socioekonomickým statusem. 
Klimatologická analýza průběhu horkých období ukázala možnou souvislost mezi 
charakteristickou změnou obtížných vzduchových hmot během kulminace horké vlny a 
výskytem maximálních odchylek úmrtnosti. Zatímco v případě horkých dnů byly zjištěny 
minimální rozdíly mezi výsledky pro jednotlivé biometeorologické indexy a teplotu vzduchu, 
v případě výběru chladných dní byly zjištěny značné rozdíly a zvýšená kardiovaskulární 
úmrtnost byla lépe podchycena při použití biometeorologických indexů uvažujících kromě 
teploty vzduchu i ochlazující účinek větru. 

Výsledky dizertační práce jsou potenciálně užitečné pro zpřesnění biometeorologické 
předpovědi a zlepšení možností varování rizikových skupin obyvatelstva a regionů v 
případě výskytu extrémních teplot vzduchu. Tato zjištění mohou být zároveň použitelná i 
pro tvorbu scénářů možných budoucích změn úmrtnosti v důsledku stresu z horka nebo 
chladu. Studie porovnávající různé metodické přístupy také poukazují na důležitost 
kritického porovnání a validace těchto přístupů na epidemiologických datech pro vývoj 
biometeorologické předpovědi a integrovaných varovných systémů. 
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