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Abstract 

Previous studies have examined relationships of high and low air temperatures to 
mortality due to cardiovascular diseases (CVDs) in the Czech Republic as a whole. Much less 
has been understood about possible regional differences in the heat and cold effects on 
mortality. Within four papers published in international peer-reviewed journals, the author 
of this thesis investigated links between extreme temperatures and CVD mortality in the 
Czech Republic while considering in particular differences between (i) urban and rural 
areas, (ii) regions with different socioeconomic status, and (iii) regions with different 
physical–environmental conditions. Various biometeorological approaches were compared 
in order to identify meteorological characteristics affecting heat- and cold-related mortality. 
Excess mortality was determined as differences between observed and expected daily 
values, the latter being adjusted for long-term changes, annual and weekly cycles, and 
epidemics of influenza/acute respiratory infections. Air temperature, biometeorological 
indices (including the Universal Thermal Climate Index, Apparent Temperature, and 
Physiologically Equivalent Temperature), and Spatial Synoptic Classification were applied in 
order to identify days/spells with heat and cold stress and their climatological 
characteristics. 

Generally higher relative excess CVD mortality on hot days than on cold days was found 
in both urban and rural regions. After taking into account lagged effects of temperature on 
excess mortality, however, the effect of hot spells was significant in highly urbanized regions 
while most excess deaths in rural districts may be attributed to harvesting effects. Highest 
population count and density, highest average temperature due to low altitude, and 
generally worst thermal conditions due to high proportion of artificial surface were the 
factors associated with largest excess CVD mortality due to hot spells in urban districts. The 
peak in excess CVD mortality was observed on the day after the hot spell’s onset, which was 
associated with a transition between oppressive weather types. While heat effects on CVD 
mortality for air temperature and the examined thermal indices were similar, air 
temperature provided a weak cold effect in comparison with the thermal indices including 
the wind chill effect. Only within the most deprived regions did socioeconomic status play a 
significantly relevant role.  

Results of the thesis are potentially useful for better targeting biometeorological 
forecasts and warnings to population groups and regions especially vulnerable to extreme 
weather, as well as for estimating possible climate change effects on heat- and cold-related 
mortality in the Czech Republic. The study also highlights the importance of critically 
evaluating applicability and benefits of various biometeorological approaches using 
epidemiological data when defining criteria and algorithms for integrated warning systems. 

Key words: heat stress; cold stress; mortality; spatial differences; cardiovascular disease  
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Shrnutí 

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. 

Klíčová slova: stres z horka; stres z chladu; úmrtnost; regionální rozdíly; kardiovaskulární 
onemocnění 
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1  Summary of the Ph.D. Thesis 

1.1 Introduction 

Extreme temperature events are the deadliest atmospheric hazards in mid-latitudes 

(Kirch et al. 2005; EEA 2010). Especially heat waves – periods of extremely high 

temperatures – cause large numbers of victims in Europe, comparable only with such non-

atmospheric hazards as earthquakes (EEA 2010; Barriopedro et al. 2011). Due to climate 

change, increasing frequency and magnitude of extreme heat waves are projected at the end 

of the 21st century (e.g., Ballester et al. 2009; Gosling et al. 2009; IPCC 2014). Consequently 

increased heat-related mortality and decreased cold-related mortality are projected in a 

future climate (Gosling et al. 2009; Muthers et al. 2010; Huang et al. 2011). However, the 

impact of climate change on weather-related mortality remains highly uncertain (Gosling et 

al. 2009; Huang et al. 2011; Gosling et al. 2012; Boeckmann et al. 2014), since physiological, 

behavioural, and technological adaptation may considerably reduce effects of heat stress on 

human health (Christidis et al. 2010; Matzarakis et al. 2010; Kyselý and Plavcová 2012; 

Bobb et al. 2014; Ebi et al. 2014). The attribution of excess mortality to low temperatures is 

not straightforward, on the other hand, because their effects are lagged in comparison to 

heat waves (Kyselý et al. 2011) and factors such as influenza/acute respiratory infections 

play an important role in winter mortality (von Klot et al. 2012).  

Generally most studies have investigated effects of heat waves among urban populations 

(Vandentorren et al. 2004; Kirch et al. 2005; Hajat et al. 2006; McMichael et al. 2008), which 

are most affected by heat-related mortality (O‘Neill et al. 2009; Tan et al. 2010; Gabriel and 

Endlicher 2011). Urban residents face heightened heat stress due to altered water and 

energy balances – the so-called “urban heat island” effect (Oke 1982) – and high air 

pollution concentrations during heat waves (Burkart et al. 2013; Knobová et al. 2014). 

Generally, people with impaired thermoregulation due to poor physical and health 

conditions (Kenney and Munce 2003), often associated with chronic diseases of the 

cardiovascular or respiratory system (McMichael et al. 2006; Basu 2009; Davídkovová et al. 

2014), are most vulnerable to thermal stress. Therefore, demographic and socioeconomic 

factors such as proportions of elderly, socially deprived (homeless, unemployed), and/or 

isolated populations (people living alone, immigrants, ethnic minorities) are considered to 

be significant spatial modifiers of weather–mortality relationships (O’Neill et al. 2009; 

Conlon et al. 2011).  

While radiation fluxes reaching the human body are the most important factors 

influencing outdoor thermal comfort during sunny conditions (Kántor and Unger 2011), 

thermal comfort in cold environments is markedly worsened by high wind speed – the so-

called wind chill effect (Shitzer et al. 2012). Cold effects on excess mortality have been found 

to be stronger among rural than urban populations due to larger wind chill effect (Hajat et 

al. 2007; Gómez-Acebo et al. 2010; Conlon et al. 2011). However, heat stress is presumed to 

be a significant risk factor for the rural population as well (Gabriel and Endlicher 2011). 
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In the Czech Republic, studies have examined effects of extreme temperatures on excess 

total mortality and mortality due to cardiovascular diseases (CVDs) (Kyselý 2004; Kyselý 

and Huth 2004; Kyselý and Kříž 2008; Kyselý et al. 2009; Plavcová and Kyselý 2010; Kyselý 

et al. 2011) while considering the population of the Czech Republic as a whole. The elderly, 

women, and people with chronic CVDs were found to comprise the population groups with 

the largest heat-related mortality (Kyselý et al. 2011; Davídkovová et al. 2014), while 

middle-aged men and those with acute CVDs were most vulnerable to cold (Kyselý et al. 

2009; Davídkovová et al. 2014). Dzúrová (1993) demonstrated significant relationships 

between environmental deprivation, social deprivation, and poor health condition within 

the population of the Czech Republic. Relationships between socioeconomic status and 

cardiovascular risk factors have been documented in the Czech Republic as well (Bobak et 

al. 1999; Dragano et al. 2007). However, spatial patterns in temperature–health 

relationships taking into account demographic, socioeconomic and physical-environmental 

conditions in a comprehensive way (cf. Hattis et al. 2012; Maier et al. 2014; Kovach et al. 

2015) have not yet been investigated in the Czech Republic. Moreover, none of the 

aformentioned studies considered the effects of physical–geographic conditions such as 

local climate and topography on heat/cold-related mortality.  

1.2 Goals and structure of the thesis 

The main objective of this dissertation is to analyze regional differences in links between 

extreme temperatures and CVD mortality in the Czech Republic, and especially differences 

between (i) urban and rural areas, (ii) regions with different socioeconomic status, and (iii) 

regions with different physical–environmental conditions. In addition, various 

biometeorological approaches are employed for identifying meteorological characteristics 

important for heat- and cold-related mortality assessment. The goals of the thesis are 

comprehensively investigated and discussed in four papers published in international peer-

reviewed journals as follow:  

− Paper 1: “Heat- and cold-stress effects on cardiovascular mortality 

and morbidity among urban and rural populations in the Czech Republic” 

(Urban et al. 2014) compares the effects of heat and cold stress on CVD mortality and 

morbidity and examines differences in these effects between an urban and a rural 

region; 

− Paper 2: “Comparison of UTCI with other thermal indices in the assessment of 

heat and cold effects on cardiovascular mortality in the Czech Republic” (Urban 

and Kyselý 2014) investigates differences in heat- and cold-related CVD mortality 

evaluated in terms of different thermal indices and compares their abilities to 

identify days with increased mortality risk; 

− Paper 3: “Spatial patterns of heat-related cardiovascular mortality in the Czech 

Republic” (Urban et al. 2016) investigates spatial and temporal patterns in effects of 
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high temperatures on CVD mortality in the Czech Republic with respect to 

demographic, socioeconomic, and physical–environmental factors;  

− Paper 4: “Application of spatial synoptic classification in evaluating links 

between heat stress and cardiovascular mortality and morbidity in Prague, 

Czech Republic” (Urban and Kyselý 2015) employs the synoptic classification 

approach in order to examine associations between excess CVD mortality in Prague 

and hot spells with respect to their synoptic climatology. 

1.3 Data  

The following data were used for the analyses:  

− daily numbers of deaths and hospital admissions due to cardiovascular disease (CVD, 

I00–I99 according to ICD-10 [International Classification of Diseases, 10th revision]) 

in the Czech Republic during 1994–2009, stratified by age, sex, and district of 

residence of every deceased person (data sources: the National Institute of Public 

Health (NIPH), the Czech Statistical Office (CZSO), and the Institute of Health 

Information and Statistics (IHIS)); 

− daily climatic data (measured at 7:00, 14:00, and 21:00 local time) during 1994–

2009 at 18 stations in the Czech Republic, including variables needed for calculating 

biometeorological indices (air temperature, dew point temperature, relative 

humidity, cloud cover, wind speed) (data source: the Czech Hydrometeorological 

Institute (CHMI)); 

− GriSt data set (described in Kyselý and Plavcová 2010): high-resolution gridded daily 

temperature (mean, minimum, and maximum) data covering the Czech Republic, 

interpolated from irregularly spaced meteorological stations operated by CHMI for 

1994–2009 (data source: CHMI); 

− daily data on air pollution (PM10, O3) in Prague during 1994–2009 (data source: 

CHMI); 

− daily calendar of the spatial synoptic classification (SSC) for Prague, available from 

the SSC home page (http://sheridan.geog.kent.edu/ssc.html); 

− Census 2001 database for individual districts in the Czech Republic (provided by the 

CZSO); 

− land cover characteristics from the CORINE land cover 2000 database (obtained from 

the Czech Environmental Information Agency (CENIA)); 

− characteristics from the ArcČR®500 geographic database (provided by ARCDATA 

PRAHA). 

http://sheridan.geog.kent.edu/ssc.html
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1.4 Methods 

1.4.1 Baseline mortality estimation 

In order to identify short-term effects of temperature on health, baseline (expected) 

mortality adjusted for long-term trend, seasonality and weekly cycles was calculated. In 

Papers 1, 2, and 4, time-stratified model by Kyselý (2004) was used for this purpose. In 

Paper 3, a single location-stratified generalized additive model (Wood 2006) was employed, 

in order to determine daily baseline mortality consistently for individual districts. The 

model formula included a flexible spline function controling for long-term trend and 

seasonality, and categorical variables for day of week and a district.  

1.4.2 Analysis of heat and cold-stress effects on mortality 

Subsequently, excess CVD mortality on hot and cold days was estimated as mean relative 

mortality deviation from the adjusted baseline mortality. Hot/cold days were defined by the 

mean daily temperature above/below the 90th/10th percentile of the empirical distribution 

in summer (June–August)/winter (December–February) seasons over 1994–2009. Use of 

the percentile method allows for examining approximately the same sample sizes in 

different regions and at both temperature extremes. This method has commonly been used 

for regional comparison of heat and cold impacts on human health in different regions 

(Hajat et al. 2007; Gabriel and Endlicher 2011). In Paper 2, biometeorological indices were 

used alternatively to air temperature. Hot and cold days for Universal Thermal Climate 

Index (UTCI; Jendritzky et al. 2012), Physiologically Equivalent Temperature (PET; Höppe et 

al. 1999), and Apparent Temperature (AT; Steadman 1984) were identified and their 

abilities to identify days with increased mortality risk were compared with those defined by 

air temperature. 

1.4.3 Analysis of spatial patterns in heat and cold-related mortality 

In Papers 1 and 2, effects of heat and cold stress on CVD mortality and morbidity were 

evaluated in two (urban and rural; Figure 1) regions in the Czech Republic defined 

according to modified population density criteria (Spiezia 2003). In Paper 3 correlation and 

regression analyses were employed in order to investigate effects of demographic (modified 

population density), socioeconomic (socioeconomic status), land cover (% of impervious 

surface), and physical-geographic (climate and altitude) characteristics on spatial 

differences in excess CVD mortality on hot days in 76 districts of the Czech Republic. 

Consequently, groups of districts with similar characteristics were identified according to 

socioeconomic status and urbanization level in order to provide a more general picture than 

possible on the district level and lagged patterns of heat-related mortality in these groups 

were analyzed. 
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1.4.4 Analysis of lagged patterns of heat-related mortality 

During heat waves excess mortality often occurs for several days which are then 

followed by a decrease of mortality rates to below-expected levels – so-called “mortality 

displacement” or “harvesting” effect (Gosling et al. 2009). Although magnitudes of the short-

term mortality displacement during heat waves have been observed to vary considerably 

among populations of different cities (Baccini et al. 2013; Saha et al. 2014; Zaninovic and 

Matzarakis 2014), studies assessing spatial variability in temperature-related mortality in a 

given geographic area do not usually address the harvesting issue (cf. Hattis et al. 2012; 

Maier et al. 2014; Kovach et al. 2015).  

In Papers 3 and 4, hot spells were defined as at least two consecutive days with average 

temperature above the 90th/95th percentile of its distribution in summer seasons (June–

August) 1994–2009. Mean excess CVD mortality in two weeks after a hot spell occurrence 

was calculated in order to investigate lagged patterns of excess mortality in groups of 

districts with different characteristics (Paper 3). In Paper 4, the spatial synoptic 

classification (Sheridan 2002) was used for the first time in central Europe in order to 

identify air masses associated with significant heat-related CVD mortality and their 

occurrence during hot spells.  

1.5 Summary of results  

1.5.1 Heat and cold effects on cardiovascular mortality and morbidity and their regional 

differences  

Paper 1 brought new insight into which parts of the population are vulnerable to heat 

and cold, as well as what differences between heat- and cold-related effects on mortality and 

morbidity are typical. Generally higher relative excess CVD mortality was identified on hot 

days than on cold days in both an urban (Prague) and a rural (southern Bohemia) region 

(Figure 2). However, while highest vulnerability to heat stress was found among urban 

population with chronic CVDs (CIHD), the effects of cold stress were most pronounced on 

acute CVDs (MI) in the rural region. These findings were further complemented and 

supported by results for the population of the Czech Republic as a whole (Davídkovová et al. 

2014). In contrast to mortality, weak excess CVD morbidity was observed for both hot and 

cold days.  

1.5.2 Benefits of thermal indices in evaluating heat and cold effects on mortality 

In Paper 2, a follow-up analysis to Paper 1 investigated the ability of UTCI and other 

thermal indices (PET, AT) to identify days with significant excess CVD mortality. While 

similar heat effects for air temperature and thermal indices were found in both regions 

(Prague and southern Bohemia), differences in cold effects between individual indicators 

were much larger (Figure 3). In particular, UTCI selects windy winter days over the most 

freezing ones. That resulted in a small effect on excess mortality (when UTCI was used) in 
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the urban population that is sheltered from the effects of wind and, by contrast, the largest 

effect (among the examined indices) on excess mortality in the rural population. Generally, 

while air temperature seems to be an appropriate tool for heat-related mortality 

assessment, it appears to be insufficient when effects of cold on epidemiological outcomes 

are considered, and thermal indices including the wind chill effect yield higher and probably 

more realistic cold-related mortality. This raises a critical issue regarding the credibility of 

projections as to the impact of climate change on cold-related mortality when air 

temperature is used as the simplest proxy variable (cf. Christidis et al. 2010; Gosling et al. 

2011). 

1.5.3 Spatial patterns of heat-related mortality 

The following study (Paper 3) focused on analysis of spatial and temporal patterns of 

heat-related CVD mortality in the Czech Republic. Correlation and regression analyses 

revealed that climatic conditions, altitude, and urbanization generally affect the spatial 

distribution of districts with the highest excess cardiovascular mortality (Figure 4), while 

socioeconomic status did not show a significant effect in the analysis across the Czech 

Republic as a whole. Only within deprived populations, socioeconomic status played a 

relevant role as well. Long-term exposure to highest environmental and socioeconomic 

deprivation within the Czech Republic in urban districts with low socioeconomic status 

(northwest Bohemia, Ostrava region) may be associated with higher percentage of people 

having chronic cardiovascular disease (cf. Paper 1; Dzúrová 1993; Davídkovová et al. 2014). 

Inasmuch as coal mining and associated heavy industry (electricity generation, metallurgy) 

are typical economic activities in these districts, their populations are potentially at risk of 

increasing social deprivation in future due to economic transformation. The results highlight 

the role of social and environmental conditions in adaptability to heat across the population. 

1.5.4 Synoptic approach to evaluating heat-related mortality 

The analysis of temporal patterns of mortality deviations during two weeks after a hot 

spell’s onset revealed no mortality displacement in large municipalities, while most of the 

excess deaths in rural districts might be attributed to the mortality displacement effect – i.e., 

the total effect of heat on excess mortality in rural areas was rather insignificant. Therefore 

Paper 4 focused on the relationships between mortality and meteorological patterns 

associated with hot spells in the capital city of Prague. The spatial synoptic classification 

(SSC) was utilized for this purpose. Two SSC air masses (AMs) – dry tropical (DT) and moist 

tropical (MT) – were found to be oppressive (OAMs), i.e., associated with significant excess 

CVD mortality. DT is characterized by the highest air temperature and smallest cloud cover, 

wind speed and relative humidity among the AMs, while the more frequent MT type has on 

average lower air temperature but greater cloud cover and relative humidity than does DT. 

Frequency analysis revealed that these two AMs occur in typical sequences during hot 

spells. DT is the most frequent AM at the beginning while MT occurs most frequently in a 
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later phase of hot spells. The typical transition from DT to MT weather within hot spells in 

Prague was associated with the highest mean temperature deviation, largest day-to-day 

pressure drop, highest occurrence of OAMs (considered together), and highest mean excess 

CVD mortality (Figure 5). The results suggest that weather type transition (associated with a 

sudden weather change – cf. Plavcová and Kyselý 2010) may be the leading factor in timing 

of the CVD mortality peak within a hot spell. 

1.6 Conclusions  

The main findings of the thesis are as follow: 

− generally higher relative excess CVD mortality was identified on hot days than on 

cold days in both urban and rural regions; 

− however, while no mortality displacement in large municipalities after a hot spell’s 

onset was observed, most of the excess deaths in rural districts might be attributed 

to the harvesting effect; 

− highest population count and density, highest average temperature due to low 

altitude, and generally worst thermal conditions due to high proportion of artificial 

surface were the factors associated with largest excess CVD mortality due to hot 

spells in urban districts; 

− the highest excess CVD mortality was observed on the day after the hot spell’s onset, 

which is associated, on average, with the highest temperature deviation, largest day-

to-day pressure drop, and greatest occurrence of oppressive air masses; 

− while air temperature seems to be an appropriate tool for assessing heat-related 

mortality, it appears to be insufficient when effect of cold on CVD mortality is 

considered and thermal indices including the wind chill effect yield higher and 

probably more realistic cold-related mortality;  

− while heat stress increases mortality especially due to chronic CVDs, the effects of 

cold stress are most pronounced on acute CVDs; 

− a significant relationship was found within the most deprived regions between 

decreased socioeconomic status and increased heat-related mortality. 

The results of the thesis bring new insights into heat- and cold-related cardiovascular 

(CVD) mortality and morbidity assessment under temperate climatic conditions. They are 

potentially useful for better targeting biometeorological forecasts and warnings to 

population groups and regions especially vulnerable to heat and cold stress. Inasmuch as 

only a small percentage of the CVD mortality variance can be explained by models 

estimating weather–mortality relationships, regions with larger population counts – rather 

than individual districts – need to be considered in order to achieve reasonable statistical 

power. Such urban agglomerations as Prague, Brno, Pilsen, cities in northwestern Bohemia, 

and the Ostrava agglomeration should be especially in focus, because urban areas are those 

most affected by heat stress due to urban heat island effects and large numbers of their 

inhabitants may live in neighbourhoods with lower socioeconomic status (cf. Uejio et al. 
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2011). Despite more significant and straightforward effects of heat on human health, cold 

effects on mortality and morbidity should not be neglected inasmuch as the wind chill effect 

may significantly heighten the degree of physiological stress, and the mortality risk from 

cold may be increased especially in rural highland areas due to diminished health care 

accessibility in winter (cf. Southern et al. 2006). In contrast to mortality, insignificant excess 

hospital admissions for CVDs were observed on both hot and cold days. This may reflect the 

considerable number of people who die before they can be admitted to hospital (Linares and 

Diaz 2008) and another primary cause for hospital admission (heat stroke, dehydration) 

where chronic CVDs are usually important comorbid factors (cf. Semenza et al. 1999). Such 

other health outcomes as emergency calls and hospital admissions for heat/cold-related 

diseases (cf. Knowlton et al. 2009; Uejio et al. 2011) should be considered in follow-up 

research evaluating the effects of extreme temperature events on public health in the Czech 

Republic. In addition, applicability and benefits of various biometeorological approaches for 

assessing heat and cold effects on public health need to be critically evaluated when criteria 

and algorithms for biometeorological forecasting and warning systems in the Czech 

Republic are defined or redeveloped.  

2 Autoreferát disertační práce 

2.1 Úvod 

Období extrémních teplot vzduchu jsou ve středních zeměpisných šířkách provázena 

největším počtem úmrtí ze všech přírodních ohrožení (Kirch et al. 2005; EEA 2010). Zvláště 

období extrémně vysokých teplot – horké vlny – mají na svědomí velké množství obětí (EEA 

2010; Barriopedro et al. 2011), v Evropě srovnatelné pouze s nemeteorologickými 

přírodními ohroženími jako jsou zemětřesení. V souvislosti se změnou klimatu je ve 

21. století očekáván zvýšený výskyt extrémních horkých vln (Ballester et al. 2009; Gosling et 

al. 2009; IPCC 2014) srovnatelných s těmi v letech 1994 (Kyselý a Kříž 2008), 2003 (EEA 

2006) nebo 2010 (Barriopedro et al. 2011). Tento fakt může podle některých studií vést 

k nárůstu úmrtnosti v důsledku horka a naopak poklesu úmrtnosti související s nízkými 

teplotami vzduchu (Gosling et al. 2009; Christidis et al. 2010; Muthers et al. 2010; Huang et 

al. 2011). Odhady budoucího vývoje úmrtnosti v důsledku změny klimatu jsou ale zatíženy 

vysokou nejistotou (Gosling et al. 2009; Huang et al. 2011; Gosling et al. 2012, Boeckmann et 

al. 2014), jelikož dopady změny klimatu na lidské zdraví závisí na schopnosti lidské 

společnosti adaptovat se na vyšší teploty (Christidis et al. 2010; Matzarakis et al. 2010; 

Kyselý a Plavcová 2012; Bobb et al. 2014; Ebi et al. 2014). Odhad míry vlivu nízkých teplot 

vzduchu na úmrtnost je navíc oproti vysokým teplotám značně komplikovaný z důvodu jeho 

zpožděného účinku (Kyselý et al. 2011) a vlivu dalších důležitých faktorů na úmrtnost 

v zimě, mezi něž patří zejména chřipkové epidemie (von Klot et al. 2012). 

Doposud zkoumala většina prací účinky horka ve velkých městech (Vandentorren et al. 

2004; Kirch et al. 2005; Hajat et al. 2006; McMichael et al. 2008), kde jsou dopady na 
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zvýšenou úmrtnost nejvíce patrné (O'Neill et al. 2009; Tan et al. 2010; Gabriel a Endlicher 

2011). Obyvatelé měst jsou vystaveni zvýšenému stresu z horka v důsledku změněné 

srážkové a energetické bilance vlivem vysokého podílu nepropustných povrchů – tzv. 

„městského tepelného ostrova“ (Oke 1982) – a vysokým koncentracím znečištění ovzduší 

během horkých vln (Burkart et al. 2013; Knobová et al. 2014). Nicméně některé studie 

prokázaly významný vliv horka na zvýšenou úmrtnost rovněž u venkovského obyvatelstva 

(Gabriel a Endlicher 2011). Zatímco množství dopadajícího slunečního záření je 

nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím tepelný komfort při teplém počasí (Kántor a Unger 

2011), v chladném prostředí je tepelná pohoda jedince výrazně ovlivňována rychlostí 

proudění (tzv. „wind chill“ efekt; Shitzer et al. 2012). Vyšší vystavení obyvatel venkova 

působení větru je uváděno jako jeden z důvodů, proč jsou dopady chladného počasí na 

úmrtnost silnější ve venkovských regionech (Hajat et al. 2007; Gomez-Acebo et al. 2010; 

Conlon et al. 2011).  

Na tepelný diskomfort jsou obecně nejcitlivější lidé se špatnou schopnosti termoregulace 

v důsledku zhoršené fyzické a zdravotní kondice (Kenney a Munce 2003). Ta je často 

spojená s chronickým onemocněním kardiovaskulárního nebo dýchacího systému 

(McMichael et al. 2006; Basu 2009; Davídkovová et al. 2014). Z tohoto důvodu jsou za 

významné faktory ovlivňující prostorové vztahy mezi počasím a úmrtností považovány 

demografické a socioekonomické charakteristiky jako například podíl seniorů nebo sociálně 

deprivovaného (bezdomovci, nezaměstnaní) a izolovaného obyvatelstva (lidé žijící o samotě, 

imigranti, etnické menšiny; O'Neill et al. 2009; Conlon et al. 2011). 

V České republice (ČR) byly doposud zkoumány účinky extrémních teplot na celkovou 

úmrtnost a úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění (CVD) v populaci ČR jako celku 

(Kyselý 2004; Kyselý a Huth 2004; Kyselý a Kříž 2008; Kyselý et al. 2009; Plavcová a Kyselý 

2010; Kyselý et al. 2011). Bylo zjištěno, že starší lidé, ženy a lidé s chronickými CVD patří 

mezi skupiny obyvatel s nejvyšším nárůstem úmrtnosti oproti očekávaným hodnotám 

v důsledku horka (Kyselý et al. 2011; Davídkovová et al. 2014), zatímco během chladných 

období jsou nejvíce ohroženou skupinou muži středního věku a osoby s akutním CVD 

(Kyselý et al. 2009; Davídkovová et al. 2014). Dzúrová (1993) prokázala souvislost mezi 

mírou deprivace životního prostředí, mírou sociální deprivace a podílem lidí se zhoršným 

zdravotním stavem v populaci ČR. V předchozích pracích byly také prokázány souvislosti 

mezi socioekonomickým statusem pacientů a výskytem rizikových faktorů pro rozvoj 

kardiovaskulárních onemocnění (Bobak et al. 1999; Dragano et al. 2007). Prostorové vzory 

vazeb mezi stresem z horka a chladu a úmrtností s ohledem na rozdíly v demografických, 

socioekonomických a enovironmentálních podmínkách (jako např. v USA: Hattis et al. 2012; 

Maier et al. 2014; Kovach et al. 2015) však dosud nebyly v ČR zkoumány. Kromě toho žádná 

z výše uvedených prací neuvažovala vliv fyzicko-geografických podmínek, jako jsou místní 

klima a topografie, na úmrtnost v důsledku horka nebo chladu. 
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2.2  Cíle práce 

Hlavním cílem této práce je analyzovat regionální rozdíly ve vztazích mezi extrémními 

teplotami vzduchu a úmrtností na CVD v České republice, zejména se zaměřením na rozdíly 

mezi: (i) městským a venkovským obyvatelstvem; (ii) oblastmi s rozdílnou úrovní 

socioekonomické deprivace; a (iii) regiony s odlišnými fyzicko-geografickými a 

environmentálními podmínkami. Tyto rozdíly byly zkoumány za využití různorodých 

biometeorologických přístupů s cílem určit meteorologické charakteristiky mající vliv na 

úmrtnost v důsledku stresu z horka a chladu. Výzkumné otázky disertační práce jsou 

studovány ve čtyřech článcích publikovaných v mezinárodních recenzovaných časopisech v 

níže uvedeném pořadí: 

− Článek 1: "Heat- and cold-stress effects on cardiovascular mortality 

and morbidity among urban and rural populations in the Czech Republic" 

(Urban et al. 2014) studuje účinky horka a chladu na úmrtnost a nemocnost na CVD 

zvlášť pro vybrané městské a venkovské oblasti v ČR; 

− Článek 2: "Comparison of UTCI with other thermal indices in the assessment of 

heat and cold effects on cardiovascular mortality in the Czech Republic" (Urban 

a Kyselý 2014) zkoumá rozdíly v úmrtnosti na CVD v důsledku horka a chladu s 

využitím různých biometeorologických indexů a porovnává jejich schopnost 

identifikovat dny se zvýšeným rizikem úmrtnosti; 

− Článek 3: "Spatial patterns of heat-related cardiovascular mortality in the Czech 

Republic" (Urban et al. 2016) zkoumá prostorové a časové vzory vazeb mezi 

vysokými teplotami a úmrtností na CVD v ČR s ohledem na demografické, 

socioekonomické, fyzicko-geografické a environmentální faktory; 

− Článek 4: "Application of spatial synoptic classification in evaluating links 

between heat stress and cardiovascular mortality and morbidity in Prague, 

Czech Republic" (Urban a Kyselý 2015) využívá synoptický přístup klasifikace 

vzduchových hmot za účelem posouzení souvislostí mezi úmrtností na CVD a 

horkými vlnami s ohledem na jejich klimatologické charakteristiky. 

2.3 Použitá data 

Pro účely této práce byly použity následující datové soubory: 

− denní počty úmrtí a hospitalizací na kardiovaskulární onemocnění (CVD, I00–I99 

podle MKN-10 [Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize]) v České republice mezi 

lety 1994–2009 s uvedeným věkem, pohlavím a okresem bydliště každého zesnulého 

(zdroje: Státní zdravotní ústav (SZÚ), Český statistikcý úřad (ČSÚ), Ústav 

zdravotnických infromací a statistiky ČR (ÚZIS)); 

− denní klimatologické údaje (7:00, 14:00 a 21:00 místního času) z 18 stanic v ČR mezi 

roky 1994–2009, zahrnující proměnné potřebné pro výpočet biometeorologických 
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indexů (teplota vzduchu, teplota rosného bodu, relativní vlhkost vzduchu, oblačnost, 

rychlost větru; zdroj: Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)); 

− databáze GriSt (detailně popsána v Kyselý a Plavcová 2010): pravidelná síť uzlových 

bodů s vysokým rozlišením pokrývající celou ČR vytvořená interpolací údajů o denní 

teplotě vzduchu (průměrné, minimální a maximální) mezi lety 1994–2009 z 

nepravidelné sítě meteorologických stanic provozovaných ČHMÚ (zdroj: ČHMÚ); 

− denní údaje o znečištění ovzduší (PM10, O3) v Praze v letech 1994–2009 (zdroj: 

ČHMÚ); 

− denní záznamy o výskytu vzduchových hmot podle Spatial Synoptic Classification 

(SSC) v Praze (volně dostupné z: http://sheridan.geog.kent.edu/ssc.html); 

− databáze ČSÚ ze Sčítání lidu, domů a bytů 2001 s údaji pro jednotlivé okresy v České 

republice; 

− charakteristiky krajinného pokryvu ČR na základě databáze CORINE land cover 2000 

(zdroj: Česká informační agentura pro životní prostředí (CENIA)); 

− geografická databáze ArcČR®500 (zdroj: ARCDATA PRAHA). 

2.4 Metody 

2.4.1 Dekompozice časových řad 

Při hodnocení vlivu variability počasí (např. teploty vzduchu) na zdraví je třeba ošetřit 

datové řady o pravidelné složky, jako jsou dlouhodobý trend, sezónnost a týdenní cykly 

v chodu úmrtnosti a určit tak očekávané denní počty úmrtí. V článcích 1, 2 a 4 byla k tomuto 

účelu využita metoda multiplikativní dekompozice časové řady podle práce Kyselý (2004). 

V článku 3 byl použit zobecněný aditivní model (GAM), který umožňuje modelování 

dlouhodobého trendu a sezónnosti v časových řadách pomocí neparametrické shlazovací 

funkce (Wood 2006). Do modelu byly dále zahrnuty nominální proměnné pro den v týdnu 

(ošetřující časové řady o týdenní cykly) a název okresu, umožňující modelovat hodnoty 

očekávané denní úmrtnosti pro jednotlivé okresy v rámci jednoho „globálního“ modelu.  

2.4.2 Analýza vlivu horka a chladu na úmrtnost 

Vliv teploty vzduchu na úmrtnost na CVD byl následně stanoven na základě průměrných 

relativních odchylek od očekávaných denních počtů úmrtí v horkých a chladných dnech. 

Jako horké/chladné dny byly stanoveny dny s průměrnou teplotou vzduchu nad/pod 

90%/10% kvantilem rozdělení teploty vzduchu v letních (červen–srpen)/zimních 

(prosinec–únor) měsících v letech 1994–2009. Použití kvantilů místo pevně stanovených 

hodnot umožňuje porovnání vztahů v různých regionech a pro oba druhy teplotních 

extrémů na podobném počtu dní. Tato metoda je běžně využívána pro porovnávání 

regionálních rozdílů v dopadech horka a chladu na lidské zdraví (Hajat et al. 2007; Gabriel a 

Endlicher 2011). V článku 2 byla schopnost teploty vzduchu identifikovat dny se zvýšeným 

rizikem úmrtí v důsledku horka a chladu porovnána se dny definovanými pomocí 

biometeorologických indexů, které kromě teploty vzduchu uvažují i další meteorologické 

http://sheridan.geog.kent.edu/ssc.html
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proměnné mající vliv na tepelný komfort (např. vlhkost vzduchu, rychlost větru). Pro 

vymezení horkých a chladných dnů byly použity kvantily indexů široce využívaných 

v současných biometeorologických studiích: Universal Thermal Climate Index (UTCI – 

Jendritzky et al. 2012), Physiologically Equivalent Temperature (PET – Hoppe et al 1999) a 

Apparent Temperature (AT – Steadman 1984). 

2.4.3 Analýza regionálních rozdílů v úmrtnosti v důsledku horka a chladu 

V článcích 1 a 2 byly vlivy působení horka a chladu na úmrtnost a nemocnost na CVD 

porovnávány mezi dvěma regiony reprezentujícími městské (Praha) a venkovské (jižní 

Čechy) obyvatelstvo (obrázek 1). Tyto regiony byly vymezeny na základě ukazatele hustoty 

zalidnění, který využívá Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pro 

definici venkovských regionů (Spiezia 2003). V článku 3 byly pomocí korelační a regresní 

analýzy zkoumány vztahy mezi průměrnou zvýšenou úmrtností na CVD v horkých dnech 

v jednotlivých okresech ČR a jejich demografickými (výše zmíněný ukazatel hustoty 

zalidnění), socioekonomickými (míra socioekonomické deprivace), environmentálními 

(podíl umělých nepropustných povrchů) a fyzicko-geografickými (místní klima a nadmořská 

výška) charakteristikami. Následně byly okresy na základě těchto charakteristik roztříděny 

do skupin s cílem ověřit výsledky získané na úrovni okresů na větších populačních vzorcích 

a analyzovat tzv. efekt posunu úmrtnosti při výskytu horkých vln v jednotlivých skupinách 

okresů. 

2.4.4 Analýza efektu posunu úmrtnosti během horkých vln 

Při výskytu horké vlny dochází obvykle k výraznému nárůstu úmrtnosti během několika 

následujících dnů, který je v dalších dnech následován poklesem úmrtnosti pod očekávané 

hodnoty – tzv. efekt posunu úmrtnosti (Gosling et al. 2009). To jinými slovy znamená, že 

během horkých dnů dochází k náhlému (předčasnému) úmrtí u osob, které by zemřely brzy 

bez ohledu na výskyt extrémních teplot. Podíl takovýchto případů na celkovém počtu 

zemřelých (tj. velikost efektu posunu úmrtnosti) se může výrazně lišit mezi jednotlivými 

horkými vlnami a mezi různými populacemi (Baccini et al. 2013; Saha et al. 2014; Zaninovic 

a Matzarakis 2014). Studie zkoumající prostorovou proměnlivost vlivu horka na úmrtnost 

v rámci uceleného území, srovnatelného svojí plochou s ČR, se obvykle efektem posunu 

úmrtnosti vůbec nezabývají (např.: Hattis et al. 2012; Maier et al. 2014; Kovach et al. 2015). 

V článku 3 (4) byly horké vlny definovány jako nejméně dva po sobě následující dny 

s průměrnou teplotou vzduchu nad 90% (95%) kvantilem rozdělení v letních měsících 

(červen–srpen) 1994–2009. Za účelem určit podíl posunu úmrtnosti na celkovém počtu 

úmrtí během horkých vln v definovaných skupinách okresů byly spočítány průměrné 

odchylky úmrtnosti na CVD dva týdny po výskytu horké vlny a celkové součty těchto 

dochylek byly navzájem porovnány (článek 3). V článku 4 byly definovány tzv. obtížné 

vzduchové hmoty podle Spatial Synoptic Classification (SSC; Sheridan 2002) spojené s 
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výrazným nárůstem úmrtnosti na CVD. Následně byla analyzována souvislost mezi typickým 

výskytem těchto vzduchových hmot a vývojem úmrtnosti během horkých vln. 

2.5 Souhrn výsledků 

2.5.1 Účinky horka a chladu na úmrtnost a nemocnost na CVD a jejich regionální rozdíly 

Článek 1 přinesl nové poznatky o skupinách populace citlivých na stres z horka a chladu 

a o rozdílech mezi dopady horka a chladu na úmrtnost a nemocnost ve městech a na 

venkově. Celkově vyšší relativní odchylky úmrtnosti na CVD v horkých než chladných dnech 

byly zjištěny ve městě (Praze) i v regionu s převážně venkovským charakterem (jižních 

Čechách) (obrázek 2). Při detailnějším porovnání však bylo zjištěno nejvyšší riziko úmrtí 

v důsledku horka u městského obyvatelstva a na chronická CVD (CIHD), zatímco účinky 

stresu z chladu byly nejvýraznější u akutních CVD (AMI) a u venkovského obyvatelstva. Tato 

zjištění byla následně doplněna a podpořena výsledky pro obyvatelstvo České republiky 

jako celku (Davídkovová et al., 2014). Na rozdíl od úmrtnosti byl zjištěn nevýznamný vliv 

horkých i chladných dnů na nemocnost (počet hospitalizací). 

2.5.2 Využití biometeorologických indexů při hodnocení vlivu horka a chladu na úmrtnost 

Článek 2 doplňuje výsledky z článku 1 srovnáním teploty vzduchu, UTCI a dalších 

biometeorologických indexů (PET, AT), pokud jde o schopnost identifikovat horké a chladné 

dny s významným nárůstem úmrtnosti. Zatímco v případě horka byly v obou regionech 

(Praze a jižních Čechách) zjištěny podobné nárůsty úmrtnosti pro teplotu vzduchu i pro 

biometeorologické indexy, rozdíly v chladných dnech byly mezi jednotlivými ukazateli 

mnohem větší (obrázek 3). Zejména v případě UTCI byla výsledná úroveň stresu z chladu 

výrazně ovlivněna naměřenou průměrnou rychlostí větru v daný den. To mělo (při použití 

UTCI) za následek (mezi zkoumanými indexy) nejmenší zjištěný účinek chladných dnů na 

úmrtnost u městského obyvatelstva (které je lépe chráněno před účinky větru) a naopak 

největší pozorovaný nárůst úmrtnosti u venkovského obyvatelstva. Na základě výsledků lze 

říci, že zatímco teplota vzduchu jako nejjednodušší ukazatel tepelných podmínek prostředí 

se zdá být dostatečným prediktorem zvýšené úmrtnosti v důsledku horka, v případě 

negativních účinků chladných období vykazují biometeorologické indexy (zohledňující 

ochlazující účinek větru) vyšší riziko úmrtnosti v chladných dnech než samotná teplota 

vzduchu. Tento poznatek klade otázku týkající se věrohodnosti studií prezentujících scénáře 

možných budoucích změn úmrtnosti v důsledku klimatické změny, které jsou často 

vytvářeny pouze na základě odhadů změny teploty vzduchu (např.: Christidis et al. 2010; 

Gosling et al. 2011). 

2.5.3 Prostorové vzory vazeb mezi horkem a úmrtností 

Z důvodu v předchozích článcích zjištěných obecně významnějších a lépe 

interpretovatelných dopadů horka na úmrtnost v ČR byl následující výzkum (články 3 a 4) 

zaměřen na analýzu prostorové a časové proměnlivosti úmrtnosti na CVD v důsledku horka. 



 

17 

Korelační a regresní analýzy na úrovni okresů určily jako hlavní faktory prostorových 

rozdílů ve vlivu horkých dnů na CVD 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 (obrázek 4). Naopak míra 

socioekonomické deprivace měla statisticky významný vliv pouze v regionech s obecně 

nízkým socioekonomickým statusem. V rámci ČR dlouhodobě nejhorší kvalita životního 

prostředí a zároveň nejvyšší míra socioekonomické deprivace ve skupině městských okresů 

s relativně nízkým socioekonomickým statusem (severozápadní Čechy, Ostravsko) 

pravděpodobně souvisí s vyšším podílem lidí se špatným zdravotním stavem a častější 

výskytem chronických CVD (viz článek 1; Dzúrová 1993; Davídkovová et al. 2014). 

Vzhledem k tomu, že těžba uhlí a související těžký průmysl (elektrárenství, hutnictví) jsou 

typické ekonomické aktivity v těchto oblastech, lze zde i v budoucnu očekávat vyšší míru 

sociální a environmentální deprivace a přetrvávající zvýšené riziko úmrtí na CVD během 

horkých vln. 

2.5.4 Synoptický přístup v hodnocení vlivu horka na úmrtnost 

Analýza odchylek úmrtnosti v průběhu dvou týdnů po nástupu horké vlny (článek 3) 

neodhalila významný efekt posunu úmrtnosti ve velkých městech, zatímco ve venkovských 

oblastech byl celkový vliv období vysokých teplot vzduchu na zvýšenou úmrtnost relativně 

malý. V článku 4 jsem se proto zaměřil na studium vztahů mezi úmrtností a 

meteorologickými charakteristikami během horkých vln v Praze. K tomuto účelu byla 

použita rozšířená klasifikace vzduchových hmot SSC. U dvou vzduchových hmot (VH) podle 

SSC – suché tropické („dry tropical“ – DT) a vlhké tropické („moist tropcial“ – MT) – byla 

zjištěna významná souvislost se zvýšenou úmrtností na CVD. Dny s DT se vyznačují 

v průměru nejvyšší teplotou vzduchu a nejmenší oblačností, rychlostí větru a relativní 

vlhkostí vzduchu ze všech VH, zatímco častější typ MT má v průměru nižší teplotu vzduchu, 

ale větší oblačnost a relativní vlhkost než DT. Analýza četnosti VH ukázala, že DT a MT se 

během horkých vln vyskytují v typických sekvencích. Typ DT převažuje na počátku horké 

vlny, kdy dochází k nárůstu teploty vzduchu. V pozdější fázi horké vlny, kdy dochází 

k poklesu teploty vzduchu a naopak nárůstu relativní vlhkosti, se nejčastěji vyskytuje typ 

MT. V den změny vzduchové hmoty z typu DT na MT byla zjištěna v průměru nejvyšší 

odchylka teploty od sezónního průměru, největší mezidenní pokles tlaku vzduchu a nejvyšší 

výskyt obtížných vzduchových hmot (DT nebo MT) během horké vlny. V ten samý den byla 

zároveň pozorována nejvyšší průměrná odchylka úmrnosti na CVD (obrázek 5). Tato zjištění 

naznačují, že meteorologická situace související se změnou vzduchové hmoty z typu DT na 

MT (doprovázená změnou charakteru počasí – viz např.: Plavcová a Kyselý 2010) během 

kulminace horké vlny může významně ovlivnit načasování maximálního nárůstu úmrtnosti 

na CVD.  
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2.6 Závěry  

Hlavní zjištění práce jsou následující: 

− obecně vyšší odchylky úmrtnosti na CVD byly pozorovány v horkých než chladných 

dnech a to jak v prevazne mestskem, tak prevazne venkovskem regionu; 

− při zohlednění efektu posunu úmrtnosti při výskytu horkých vln byl však celkový vliv 

období vysokých teplot vzduchu na zvýšenou úmrtnost na CVD významný pouze 

u městského obyvatelstva; 

− jako hlavní faktory prostorových rozdílů ve vlivu horkých dnů na úmrtnost na CVD 

byly identifikovány vysoký počet obyvatel a hustota zalidnění, teplé klima v důsledku 

nízké nadmořské výšky a obecně zhoršené tepelné podmínky v důsledku vysokého 

podílu nepropustných městských povrchů; 

− nejvyšší nárůst úmrtnosti na CVD během horké vlny byl zjištěn v dens v průměru 

nejvyšší odchylkou teploty vzduchu, největším mezidenním poklesem tlaku vzduchu 

a největším výskytem obtížných (tropických) vzduchových hmot;  

− zatímco v případě horkých dnů byly zjištěny minimální rozdíly mezi výsledky pro 

jednotlivé biometeorologické indexy a teplotu vzduchu, v případě výběru chladných 

dní byla zvýšená úmrtnost na CVD lépe podchycena při použití biometeorologických 

indexů uvažujících kromě teploty vzduchu i ochlazující účinek větru; 

− nejvyšší riziko úmrtí v důsledku horka bylo pozorováno u městského obyvatelstva a 

na chronická CVD, zatímco účinky stresu z chladu byly nejvýraznější u akutních CVD 

a u venkovského obyvatelstva; 

− míra socioekonomické deprivace měla statisticky významný vliv na úmrtnost na CVD 

v důsledku horka pouze v regionech s obecně nízkým socioekonomickým statusem. 

Výsledky práce přinášejí nové poznatky o vlivu horka a chladu na úmrtnost a nemocnost 

na kardiovaskulární onemocnění (CVD) v klimatických podmínkách střední Evropy. 

Výsledky jsou potenciálně využitelné pro zpřesnění biometeorologické předpovědi a 

zlepšení možností varování rizikových skupin obyvatelstva a regionů v případě výskytu 

extrémních teplot vzduchu. Výsledky práce také ukazují, že modely hodnotící vztahy mezi 

povětrnostními podmínkami a úmrtností by měly být aplikovány na větších populačních 

vzorcích, než jsou jednotlivé okresy, vzhledem k tomu, že krátkodobou proměnlivostí počasí 

(teploty vzduchu) lze vysvětlit relativně malé procento rozptylu odchylek úmrtnosti na CVD 

(článek 4). Nejen z tohoto důvodu by měly být v centru pozornosti zejména městské 

aglomerace jako je Praha, Brno, Plzeň, města v severozápadních Čechách a ostravská 

aglomerace. Velká města jsou nejvíce postižena stresem z horka kvůli zesilujícím ůčinkům 

městského tepelného ostrova a zároveň velké počty jejich obyvatel žijí v socioekonomicky 

nebo environmentálně deprivovaném prostředí (srov. Uejio et al. 2011). Účinky horka na 

lidské zdraví jsou z krátkodobého hlediska významnější a lépe interpretovatelné než účinky 

chladu a vzhledem k oteplujícímu se klimatu je jim v odborné literatuře věnována větší 

pozornost. Přesto by ani v budoucnu neměl být opomíjen vliv chladného počasí na úmrtnost 
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a nemocnost, jelikož ochlazující účinky větru mohou výrazně snížit pocitovou teplotu a 

zvýšit míru fyziologického stresu. To může zvyšovat riziko úmrtí během chladných období 

zejména v odlehlých venkovských oblastech, mimo jiné i kvůli zhoršené dostupnosti 

zdravotní péče (např.: Southern et al. 2006). Na rozdíl od úmrtnosti nebyl v teplých ani 

chladných dnech zjištěn významný nárůst hospitalizací na CVD. To může být způsobeno 

několika faktory, mezi které patří velký počet lidí, kteří zemřou dříve, než mohou být 

hospitalizováni v nemocnici (Linares and Diaz 2008), nebo jiná hlavní příčina hospitalizace 

(např. vyčerpání, dehydratace), která je ale často důsledkem chronického CVD (Semenza et 

al. 1999). Z toho důvodu by se měl budoucí výzkum zaměřit i na jiné zdravotnické ukazatele 

jako jsou tísňová volání, návštěvy pohotovostí nebo výjezdy záchranek, případně 

hospitalizace přímo související s účinky horka a chladu (např. Knowlton et al. 2009; Uejio et 

al. 2011). Výsledky práce také poukazují na důležitost metodického porovnávání přínosu 

různých biometeorologických přístupů při vývoji biometeorologické předpovědi a 

varovných systémů a nutnost jejich validace na zdravotnických datech z daného území.  
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4 Figures / Obrázky 

 

Figure 1 Location of the urban (Prague) and rural (southern Bohemia) regions in the 
Czech Republic. 

Obrázek 1 Umístění městského (Prague) a venkovského (southern Bohemia) regionu v 
ČR.  

 

Figure 2 Mean relative excess mortality (% above the expected value) for CVDs, 
ischeamic heart diseases (IHD), myocardial infarction (AMI) and chronic IHD (CIHD) on 
hot (left) and cold (right) days in the urban (Prague) and rural (southern Bohemia) 
regions during 1994–2009. Error bars indicate 95% confidence intervals. 

Obrázek 2 Průměrné relativní (% nad očekávaným denním počtem úmrtí) odchylky 
úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění (CVD), ischemickou chorobu srdeční (IHD), 
infarkt myokardu (AMI) a chronickou IHD (CIHD) v horkých (vlevo) a chladných (vpravo) 
dnech v městském (Prague) a venkovském (southern Bohemia) regionu. Chybové úsečky 
značí 95% interval spolehlivosti. 

Hot days Cold days 
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Figure 3 Mean relative excess CVD mortality (%) for hot and cold days as determined by 
individual biometeorological indices in the urban versus rural regions. Error bars 
indicate 95% confidence intervals. 

Obrázek 3 Průměrné relativní (%) odchylky úmrtnosti na CVD v horkých (hot) a 
chladných (cold) dnech v městském (urban) a venkovském (rural) regionu určených 
pomocí jednotlivých biometeorologických ukazatelů. Chybové úsečky značí 95% interval 
spolehlivosti 

 

Figure 4 Mean relative excess CVD mortality on hot days (DevCVD) in districts of the 
Czech Republic (labelled according to the Czech Statistical Office coding). Hatched 
districts depict statistically significant (p ≤ 0.1) DevCVD. 

Obrázek 4 Průměrné relativní odchylky úmrtnosti na CVD (DevCVD) v horkých dnech v 
okresech ČR (značených podle ČSÚ). Štrafování značí okresy se statisticky významnou (p 
≤ 0.1) úmrtností na CVD v důsledku horka. 
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Figure 5 Left: Mean relative excess mortality for CVD on days D−3 to D+15 around a hot 
spell onset (D0) in Prague. Error bars indicate 95% confidence intervals. Right: Mean 
deviations from seasonal mean temperature (T), dew-point (Td), total cloud amount 
(TCA), wind speed (WS), and mean day-to-day atmospheric pressure (SLP) changes in the 
same sequence. 

Obrázek 5 Vlevo: Průměrné relativní odchylky úmrtnosti na CVD ve dnech D−3 až D+15 
okolo výskytu horké vlny (D0) v Praze. Chybové úsečky značí 95% interval spolehlivosti. 
Vpravo: Průměrné odchylky od sezónního průměru teploty vzduchu (T), deficitu rosného 
bodu (Td), oblačnosti (TCA), rychlosti větru (WS) a průměrné mezidenní změny tlaku 
vzduchu (SLP) ve stejném obodbí. 
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