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Extrémně vysoká únorová úmrtnost v Karlovarském
kraji
V únoru 2021 zemřelo v Karlovarském kraji podle předběžných výsledků 837 obyvatel, což
je o 168,4 % více ve srovnání s únorovým průměrem z let 2015–2019. Hrubá míra
úmrtnosti, vyjadřující počet zemřelých na 1 000 obyvatel, se pohybovala vysoko nad
celorepublikovým průměrem a její hodnota činila 37,2 ‰.
V únoru 2021 zemřelo podle předběžných údajů v Karlovarském kraji 837 obyvatel, tedy zhruba
2,7násobek průměru let 2015–2019. Oproti lednu se tak počet zemřelých v našem kraji opět
zvýšil, zatímco ve většině regionů ČR (kromě Plzeňského a Pardubického kraje) úmrtnost
doznala meziměsíční pokles. Mezi zemřelými bylo více mužů (492) než žen (345), podíl
zemřelých mužů na celkovém počtu zemřelých tak činil 58,8 %. Ve srovnání s únorovým
průměrem let 2015–2019 se zvýšil počet úmrtí žen zhruba dvojnásobně, u mužů dokonce více
než trojnásobně.
Hrubá míra úmrtnosti v jednotlivých měsících v Karlovarském kraji a ČR v letech
2020 až 2021
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Hrubá míra úmrtnosti, která vyjadřuje počet zemřelých na 1 000 obyvatel, dosáhla
v Karlovarském kraji v únoru hodnoty 37,2 ‰. Počet zemřelých na 1 000 obyvatel tak byl v našem
kraji suverénně nejvyšší v rámci celé ČR a pohyboval se vysoko nad celorepublikovým
průměrem. Hrubou míru úmrtnosti pohybující se nad 20 ‰ vykazovaly již pouze Královéhradecký
(23,4 ‰) a Plzeňský kraj (20,4 ‰). Nejlépe na tom byly naopak Kraj Vysočina (12,4 ‰), Zlínský
kraj (13,3 ‰) a Hl. město Praha (13,8 ‰). Průměrná hodnota tohoto ukazatele v celé ČR činila
16,4 ‰.
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Další informace mapující situaci počtu zemřelých v jednotlivých krajích vč. předběžných dat
za únor 2021 a jejich srovnání za uplynulá období najdete v komentáři ČSÚ:
https://www.czso.cz/csu/czso/unorova-umrtnost-prevysila-o-vice-nez-tretinu-petilety-prumerzdaleka-nejhure-bylo-v-karlovarskem-kraji
a v aktualizovaných časových řadách:
Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad) - časové řady

Kontakt:
Ing. Martina Soukupová
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
E-mail: martina.soukupova@czso.cz
Tel: 737 280 430
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