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Abstract 
 The study of relations between weather and human health is important for a bioweather forecast 
verification. Therefore a comparison of selected meteorological characteristics with a daily numbers of 
Emergency Medical Service (EMS) of the Ústecký Region interventions was realized (for period 2009-2013). 
The data structure enabled more detailed division of EMS interventions (age, sex, diagnosis). Measured and 
calculated meteorological characteristics were selected for this article which are important for Czech 
Hydrometeorological Institute's bioweather forecast.  
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Úvod 
 Důležitou součástí prací v oboru humánní biometeorologie a bioklimatologie je studium vazeb 
meteorologických, resp. klimatologických charakteristik a zdravotní nebo fyziologické odezvy stavu a vývoje 
těchto charakteristik na lidský organismus. Výběr vhodného souboru zdravotnických dat je ale komplikovaný, 
protože tato data přebírají některé vlastnosti související ne pouze se zdravotním stavem, ale také s povahou 
poskytované zdravotní péče. Jedná se zejména o data z ordinací s ordinační dobou jen ve vybraných dnech v 
týdnu (včetně těch, které ordinují v pracovních dnech), ale také o soubory s údaji o hospitalizacích. V obou 
těchto typech jsou časové údaje o vzniku potíží zatíženy komplikovanou systematickou chybou, kterou není 
prakticky možné objektivně eliminovat. 
 Určitou – a rozhodně nezanedbatelnou – chybou jsou zatížena také data ze specializovaných pracovišť 
s pacienty vybíranými z většího celku na základě různých pravidel. Kromě samotné selekce (například 
ekonomické u soukromých subjektů bez smluvního zajištění s pojišťovnami) je použití těchto dat komplikované 
a sporné také pro velmi často příliš malý rozsah souboru dat neumožňující dostatečně průkazné statistické 
zpracování. 
 Jednou z mála možností je využití dat Zdravotnické záchranné služby, která je ze svého principu 
funkční neustále, reaguje okamžitě. Požadavek na operativnost služby sice může způsobit určité problémy při 
stanovení přesné diagnózy u ošetřovaného pacienta, jedná se však o chybu, která se projevuje u detailů, skupiny 
diagnóz podle MKN-10 by však měly být – až na výjimečné případy – určeny v souladu s realitou už při 
primárním ošetření. 
 Právě data Zdravotnické záchranné služby tvoří základ tohoto článku, oproti příspěvku na konferenci se 
ale podařilo doplnit soubor dat na celé pětileté období, obsahuje tedy záznamy za roky 2009 až 2013. 
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Obr. 1: Rozmístění výjezdových základen ZZS ÚKr, p.o. (zdroj: www.zzsuk.cz). 
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Materiál a metody 
 Jak už je výše konstatováno, byla pro studium zdravotní odezvy stavu a vývoje počasí vybrána časová 
řada denních dat o zásazích Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje (ZZS ÚKr). K dispozici byl dataset 
obsahující informace o všech výjezdech ZZS ÚKr ze všech 21 výjezdových základen (obr. 1) a ze stanoviště 
letecké záchranné služby (LZS) v Ústí nad Labem. Záznamy obsahovaly kromě data výjezdu také informace o 
pohlaví, věku a stanovené diagnóze.  
 Pro účely této studie byly z možných meteorologických dat vybrány základní denní teplotní 
charakteristiky, konkrétně denní průměrná teplota vzduchu, denní minimální teplota vzduchu a denní maximální 
teplota vzduchu. Vzhledem k bodovému charakteru měření a omezené územní působnosti byla zvolena lokalita s 
vyšší hustotou obydlení, konkrétně Ústí nad Labem. Proto byly ze všech zdravotnických dat vybrány záznamy z 
výjezdové základny Ústí nad Labem (bez LZS, která z principu obsluhuje celé území kraje a její výjezdy tak 
nejsou vázány na podmínky přímo v Ústí nad Labem). 
 V Ústí nad Labem provozuje ČHMÚ dvě meteorologické stanice. Tou první je stanice Ústí n. L. - 
Kočkov, která je umístěná na pobočce ČHMÚ, v nadmořské výšce 375 m n.m., čímž je nejvyšším bodem města 
(nepočítáme-li rozhlednu Erbenova vyhlídka, která je v nadmořské výšce 420 m n.m.). Druhá stanice, Ústí n. L. - 
Vaňov, je umístěna v ústí úzkého údolí Labe ve směru od Lovosic, na levém břehu řeky, v nadmořské výšce 150 
m n.m..  Poloha stanice ve Vaňově výrazně lépe odpovídá podmínkám, ve kterých žije většina obyvatel města, 
teplotní charakteristiky na Kočkově jsou navíc výrazně ovlivněny konfigurací terénu a nejsou reprezentativní pro 
širší okolí stanice. Proto byla pro srovnání se zdravotnickými daty vybrána stanice Ústí n.L. - Vaňov. 
 Meteorologická data ze zvolené stanice ale nejsou ve vybraném období let 2009 až 2013 souvislá. 
Měření stanice bylo přerušeno 6. června 2013, kdy byla stanice výrazně poničena povodní na Labi, činnost 
stanice se podařilo obnovit až na konci července 2013. Tento výpadek je patrný v grafech s časovými řadami 
teplotních charakteristik a výjezdů ZZS ÚKr. Vzhledem k dostatečně dlouhému období ale nijak neovlivnil 
výsledky v porovnání odchylek denních teplotních charakteristik od dlouhodobých klimatických průměrů za 
období 1981-2010, které byly porovnávány  s odchylkou denního počtu výjezdů ZZS ÚKr (výjezdové stanoviště 
Ústí n.L.) od průměru za celé pětileté období. 

 
 

Obr. 2: Konstrukce modelu biometeorologické předpovědi ČHMÚ (model IIIc). 
 
 Třetím použitým typem dat byl předpovídaný index biotropie, který je v provozovaném modelu 
biometeorologické předpovědi (BMP) ČHMÚ – s označením IIIc – určujícím pro předpovídaný stupeň zátěže. 
Index biotropie vzniká součtem vah jednotlivých předpovídaných faktorů (na obr. 2 ve sloupci označeném 
„Body“). Pro porovnání s medicínskými daty je předpovídaný index biotropie vhodnější než finální stupeň 
zátěže, protože předpokládanou zátěž organismu popisuje v jemnější škále než jen v rozmezí 1 (mírná zátěž) až 3 
(vysoká zátěž). Statistika hodnot indexu biotropie IB (relativní četnost hodnot) vykazuje významné lokální 
minimum pro hodnotu IB=1 (obr. 3). Tato skutečnost je dána tím, že většina jevů či dosažení limitních hodnot s 
vahou 1 v modelu BMP ČHMÚ se zřídka vyskytuje samostatně, bez současného výskytu jiných složek modelu. 
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 BMP ČHMÚ je vydávána pro celou Českou republiku s možností oblastního rozlišení. Použité hodnoty 
předpovídaného IB odpovídají hodnotám pro oblast č. 1, která zahrnuje severozápadní Čech, přesněji okresy od 
Chebu až po Děčín, a ve které je tedy i samotné město Ústí nad Labem.  
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Obr. 3: Relativní četnost hodnot předpovídaného indexu biotropie v období 2009 až 2013. 

 
Výsledky 
 Výsledky výpočtů jsou zobrazeny v následujících grafech. První skupinou (obr. 4-6) jsou grafy s 
časovými řadami teplotních charakteristik (denní minimální, maximální a průměrné teploty vzduchu) a náhlých 
výjezdů ZZS (očištěných o plánované výjezdy a převozy rodiček) z výjezdového stanoviště Ústí n.L. 
 Ve druhé skupině grafů (obr. 7-9) jsou zobrazeny závislosti odchylek denních počtů výjezdů ZZS 
(výjezdové stanoviště Ústí nad Labem) od průměrného denního počtu výjezdů za období 2009-2013 na 
odchylkách teplotních charakteristik (denní minimální, maximální a průměrné teploty vzduchu) od 
dlouhodobého klimatického průměru za roky 1981-2010 ze stanice Ústí nad Labem – Vaňov. V grafech je 
obsažena i linie trendů. 
 Posledním grafickým výstupem (obr. 10) jsou statistiky odchylek denních počtů výjezdů ZZS od 
průměrů z let 2009-2013 v závislosti na předpovídaném indexu biotropie (BMP ČHMÚ). 

 
Obr. 4: Časová řada denních minimálních teplot vzduchu na stanici Ústí n.L. - Vaňov a náhlých výjezdů ZZS. 
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Obr. 5: Časová řada denních maximálních teplot vzduchu na stanici Ústí n.L. - Vaňov a náhlých výjezdů ZZS. 
 

Obr. 6: Časová řada denních průměrýných teplot vzduchu na stanici Ústí n.L. - Vaňov a náhlých výjezdů ZZS. 
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Obr. 7: Závislost odchylky denního počtu náhlých výjezdů ZZS od průměru za období 2009-2013 na odchylce 
denních  minimálních teplot vzduchu na stanici Ústí n.L. - Vaňov od dlouhodobého klimatického průměru za 

období 1981-2010. 
 

Obr. 8: Závislost odchylky denního počtu náhlých výjezdů ZZS od průměru za období 2009-2013 na odchylce 
denních  maximálních teplot vzduchu na stanici Ústí n.L. - Vaňov od dlouhodobého klimatického průměru za 

období 1981-2010. 
 



 

 

64 

Obr. 9: Závislost odchylky denního počtu náhlých výjezdů ZZS od průměru za období 2009-2013 na odchylce 
denních  průměrných teplot vzduchu na stanici Ústí n.L. - Vaňov od dlouhodobého klimatického průměru za 

období 1981-2010. 
 

Obr. 10: Odchylky denního počtu výjezdů ZZS od průměru v závislosti na předpovídaném indexu biotropie (BMP 
ČHMÚ, model IIIc). 

 
Diskuse a závěry 
 V časových řadách denních teplotních charakteristik a denních počtů výjezdů ZZS není zjevná závislost 
změn počtu zásahů ZZS. Proto byly vypracovány i grafy závislostí odchylky denního počtu náhlých výjezdů 
ZZS (výjezdové stanoviště Ústí n.L.) od průměrného denního počtu za roky 2009-2013 na odchylkách teplotních 
charakteristik od normálu (přesněji od dlouhodobého klimatického průměru z let 1981-2010) pro daný 
kalendářní den. Trendy závislostí se liší pro jednotlivé charakteristiky. Zatímco v případě denních minimálních 
teplot vzduchu je trend prakticky neutrální, u denních maximálních teplot vzduchu – a zejména pak denních 
průměrných teplot vzduchu – se projevuje rostoucí trend nadnormálního počtu výjezdů ZZS pro kladné 
odchylky, tedy pro nadnormálně teplé dny. Ani v jednom případě však nelze z těchto vztahů vyvodit 
jednoznačnou kauzalitu. 
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 Samostatným případem je pak závislost odchylky denního počtu náhlých výjezdů ZZS na 
předpovídaném indexu biotropie (obr. 10). V tomto případě ale hraje roli několik faktorů, které mohou vazbu 
oslabovat. Prvním je fakt, že se jedná o hodnotu předpovídanou, tedy ovlivněnou stupněm nejistoty vstupní 
meteorologické předpovědi. Dalším pak skutečnost, že index biotropie je předpovídán plošně pro oblast okesů 
od Chebu až po Děčín, v závislosti na předpokladu dostatečného plošného výskytu jevů, není tedy předpovědí 
bodovou pouze pro cílovou lokalitu (město Ústí nad Labem). K tomu je třeba přičíst skutečnost, že lidský 
organismus je přizpůsobiví, tedy trvá-li zátěž více dnů v řadě, míra reakce organismu na tuto zátěž většinou klesá 
(i vlivem změněného chování člověka, který se snaží situaci přizpůsobit a vnější zátěž minimalizovat nebo 
eliminovat). Biometeorologická předpověď ale s takovýmto časovým faktorem nepočítá a výsledkem je stejný 
index biotropie pro první i jakýkoliv další den. 
 Závěrem tedy je, že je třeba nejen vyhodnocení skutečného indexu biotropie pro danou lokalitu, ale také 
zavedení „časového“ faktoru respektujícího trvání daného jevu, typicky právě trvání teplotně významných 
epizod, ať už s kladnou nebo zápornou odchylkou od normálu. Rovněž se jeví jako užitečné pro příští práce 
použít pro výraznější zlomy v řadách teplotních charakteristik metodu překrývání epoch pro podrobnější studium 
časové závislosti míry reakce lidského organismu. 
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