
Cyklus seminářů

Podpora zdraví ve Zdravých 

městech



První z řady seminářů se uskuteční 16. 4. 2019 v 

Jihlavě

Spolupráce NSZM ČR, Zdravého Kraje Vysočina a SZÚ

Téma: Prevence dětské obezity



Proč toto téma ?

• Počet obézních dětí vzrůstá – celosvětový problém

(v ČR za posledních 20 let se jejich počet více než dvojnásobil, v       

současnosti cca 10 % dětské populace)

• Příčina – nezdravá příliš tučná strava, nadměrné 

množství jídla, pochutiny, vysoký příjem cukrů, 

nedostatek pohybu

• Důsledky – vysoká hladina cholesterolu, vysoký krevní 

tlak, kardiovaskulární onemocnění, poruchy pohybového 

aparátu, riziko cukrovky II. typu, karcinomy, psychické 

potíže a nízké sebevědomí, nebezpečí šikany…

Problémy si dítě nese do celého života



Výsledky Analýzy životního stylu a zdraví mládeže v Kraji 

Vysočina

Vyšetřování zdravotního stavu

• vyšetření krevního tlaku a pulsu

• měření tělesné hmotnosti a výšky

• BMI, měření % tělesného tuku

• obvod pasu, obvod boků, WHR index

• Ruffierův test tělesné zdatnosti

Vyplnění anonymního dotazníku

Zvyšování zdravotní gramotnosti, vč. posterů

Individuální konzultace, poradenství

(realizace Zdravá Vysočina ve spolupráci se SZÚ v roce 2012 a 2017

rok 2017: 22 náhodně vybraných SŠ, 46 tříd 2. ročníků, 960 žáků)



Body Mass Index  =  BMI

Výsledky jsou horší než v roce 2012

Nadváhu či obezitu 

(dle BMI) 

má 30 % (23 %) studentů

obezitu pak 8,4 % (4,4 %) 

Pouze 61% mladých osob 

má optimální hmotnost
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BMI

Nadváhu či obezitu mají výrazně 

více chlapci (36 %) než dívky (25 %)

Proti r. 2012 došlo k vyššímu 

nárůstu u dívek: z 15 % na 25 %

(u chlapců z 30 % na 36 %)

Nadváhu či obezitu má 

40 % učňů

20 % gymnazistů
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Procento tělesného tuku (% TT)

Zvýšené či vysoké % TT

má 44 % studentů,

56 % dívek a 32 % chlapců

Vysoké % TT 

má 28 % dívek a 21 % chlapců

Vysoké % TT má 

32 % učňů 

17 % studentů gymnázií

Výsledky obdobné jako 

v roce 2012
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Tělesná zdatnost (TZ) podle Ruffiera

Velmi dobrou TZ má pouze 

desetina studentů

Nedostatečnou či podprůměrnou TZ 

má téměř polovina studentů

Nedostatečnou či podprůměrnou TZ 

55 % (65 %) dívek 

41 % (50 %) chlapců

Situace se oproti roku 2012 

mírně zlepšila

48%

42%

10%

nedostatečná průměrná velmi dobrá

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

nedostatečná průměrná velmi dobrá

chlapci dívky





Děkuji za pozornost

Státní zdravotní ústav

Centrum podpory veřejného zdraví

Pracoviště Jihlava

Bc. Jana Böhmová

Tel. 567 574 732

E-mail: jana.bohmova@szu.cz


