KOMENTÁŘ
10. 3. 2021

Počet lednových úmrtí v kraji byl dvojnásobný
V lednu 2021 zemřelo v Karlovarském kraji podle předběžných výsledků 670 osob, což
představuje více než dvojnásobné navýšení (o 117,1 %) oproti lednovému průměru z let
2015–2019. Tento nárůst byl nejvyšší mezi všemi regiony ČR. Počty zemřelých zde navíc
jako v jediném kraji v průběhu jednotlivých kalendářních týdnů měsíce ledna plynule
rostly.
V lednu 2021 zemřelo podle předběžných údajů v Karlovarském kraji 670 osob, tedy ve srovnání
s průměrem let 2015–2019 více než dvojnásobek. Mezi zemřelými bylo více mužů (361) než žen
(309), podíl zemřelých mužů na celkovém počtu zemřelých tak činil 53,9 %. Ve srovnání
s průměrem let 2015–2019 se zvýšil počet úmrtí žen o 105,5 % a u mužů dokonce o 128,2 %.
Zaměříme-li se na detail počtu zemřelých a jejich vztahu k věkové skupině, je zřejmé, že počty
úmrtí spolu se zvyšujícím se věkem osob rostly. Nejvíce se ve srovnání s lednovým průměrem
let 2015–2019 zvýšila úmrtnost věkové skupiny 74 až 85 let, a to o 160 %. Velmi vysoký nárůst
počtu zemřelých byl zaznamenán také u věkové kategorie 65 až 74 let (o 147,4 %) a u 85tiletých
a starších (o 104,1 %).
Počty lednových úmrtí v Karlovarském kraji v letech 2017 až 2021
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Lednové počty zemřelých významně vzrostly v celé ČR bez výjimky. V Karlovarském kraji byl
tento nárůst nejvyšší. Mezi dalšími regiony vysoce převyšujícími lednový průměr zemřelých z let
2015–2019 jsou Královéhradecký kraj (nárůst o 85,3 %), následovaný krajem Moravskoslezským
(nárůst o 62,8 %) a Libereckým (nárůst o 61,9 %. Nejnižší nárůst počtu zemřelých vykazovalo
Hl. město Praha, Plzeňský a Jihočeský kraj.
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Další informace mapující situaci počtu zemřelých v jednotlivých krajích vč. předběžných dat
za leden 2021 a jejich srovnání za uplynulá období najdete v komentáři ČSÚ:
https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-lednovych-umrti-zlomil-historicke-rekordy
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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