
9 
 

4 Předčasná úmrtnost 

V SO ORP Nové Město n. M. předčasná úmrtnost, tj. úmrtnost do věku 65 let, klesá  
u mužů i u žen, což je příznivý trend. U mužů je předčasná úmrtnost vyšší než u žen, ale 
regresní přímka dlouhodobého vývoje klesá výrazněji než u žen, což znamená, že i předčasná 
úmrtnost u mužů klesá rychleji než u žen. Tím se v čase předčasná úmrtnost mužů přibližuje 
ženám. Ve srovnání průměrů za prvních a posledních 5 sledovaných let dochází u žen 
k poklesu o 23 %, u mužů pak o 33 %. V posledních pěti letech umírá v SO ORP Nové Město 
n. M. ve věku do 65 let, tzn. tzv. předčasně, ročně v průměru 31 osob, z toho je 22 mužů  
a 9 žen. Podíl mužů, kteří zemřeli předčasně, činí 70 %, ženy tvoří „pouze“ 30 % z celkového 
počtu zemřelých v tomto věku a v tomto období. 

Úmrtí ve věku do 65 let tvoří v SO ORP Nové Město n. M. v posledních pěti letech 17,4 % 
ze všech úmrtí, v ČR je tento podíl významně vyšší, činí 18,6 %, což lze hodnotit velmi 
pozitivně. Podíl předčasně zemřelých z celkového počtu zemřelých je v SO ORP Nové Město 
n. M. 17,4 %, u mužů vyšší než u žen, za posledních pět hodnocených let činí u mužů 22 %, 
zatímco u žen je 12 %. 

Data ke standardizované předčasné úmrtnosti jsou nyní k dispozici pouze za roky 2016 až 
2018. Toto tříleté období je na spolehlivé hodnocení vývoje velmi krátká doba. Orientačně je 
patrné, že předčasná úmrtnost je u mužů i žen v SO ORP Nové Město n. M. nižší než v ČR, 
podobně je naznačen i rychlejší pokles hodnot tohoto ukazatele. To jen potvrzuje situaci, 
která je popsána výše. Předčasnou, ale i celkovou úmrtnost lze u obyvatel hodnotit v SO ORP 
Nové Město n. M. ve srovnání s ČR jako nižší. 

Počet úmrtí (absolutní počty) ve věku do 65 let v SO ORP Nové Město n. M. v letech 2004 až 
2018, srovnání mužů a žen  

 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

NMNM - muži 31 32 37 26 35 32 27 30 27 26 17 25 25 27 14

NMNM - ženy 9 12 12 16 11 6 15 16 8 8 8 6 14 10 8
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