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KAPITOLA 1: Jak žijeme?
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Sigmund, E., Sigmundová, D., Badura, P., Kalman, M., Hamrik, Z., & Pavelka, J. (2015). Temporal trends in overweight and obesity, 
physical activity and screen time among Czech adolescents from 2002 to 2014: A national health behaviour in school-aged children 
study. International journal of environmental research and public health, 12(9), 11848-11868.
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Chronická neinfekční onemocnění:

(nadváha a obezita, kardiovaskulární onemocnění, diabetes mellitus

2. typu, některé typy nádorových onemocnění)

 NCD – 63% z celkového počtu úmrtí na světě (WHO, 2011)

 NCDs zabije ročně 9 milionů lidí pod hranicí 60 let věku (WHO, 

2011)

 Tj. 63 milionů lidí / 7 let…



Druhá světová válka byl globální vojenský konflikt, jehož se zúčastnila 

většina států světa a jenž se stal s více než 60 miliony obětí dosud 

největším a nejvíc zničujícím válečným střetnutím v dějinách lidstva 

(Wikipedie, 2011).



Druhá světová válka Chronická neinfekční 

onemocnění

Definice: Globální vojenský konflikt, jehož 

se zúčastnila většina států světa 

a jenž se stal s více než 60 

miliony obětí dosud největším a 

nejvíc zničujícím válečným 

střetnutím v dějinách lidstva 

(Wikipedia, 2012)

Jedná se o choroby, které jsou 

především spojeny s životním 

stylem moderní doby (nadváha 

a obezita, diabetes mellitus 2. 

typu, kardiovaskulární 

onemocnění a další) (Wikipedia, 

2012).

Období: 1939 – 1945 (7 let) 2006 – 2012 (7 let)

Počet

obětí:

Přibližně 60 milionů obětí Přibližně 63 milionů obětí pod

hranicí 60 let



KAPITOLA 2: Co budeme dělat?





KAPITOLA 3: Víme, co máme dělat?



75 minut aktivního pohybu denně

mírní negativní dopady 

8 hodinového sezení v práci/škole



Anička

- venčení psa 20 min.

- chůze do školy 20 min.

- tělesná výchova 45 min.

- aktivní hra v družině 90 min.

- chůze ze školy 20 min.

- aktivní hra s dětmi na hřišti 60. min.

- trénink ve sportovním kroužku 60 
min.

Celkem: 5 hodin 15 minut 

aktivního pohybu denně!

Boženka

- jízda autem s rodičem do školy

- omluvenka z tělesné výchovy

- v družině hry nepohybového 
charakteru

- jízda s rodiči autem ze školy

- Facebook, chat, internet 

- trénink ve sportovním kroužku 60 
min.

Celkem: 60 min aktivního 

pohybu denně!



KAPITOLA 4: Víme, co máme dělat v 

našem městě?



Upraveno podle Dahlgren (1992) a Sallis et al., (2006)



















KAPITOLA 4 PODRUHÉ: Víme, co máme 

dělat v našem městě?



1. Koncepční podpora herních a smíšených hřiště včetně parků a 
zelených ploch



Přístup k rekreačním a volnočasovým zařízením ve vztahu k screen time
a nadváze dětí

Nadměrné sezení            
u počítače/televize

Úroveň nadváhy

Nejnižší 1/3 1 1

Střed 1/3 0.73 (0.63 – 0.84) 0.85 (0.69 – 1.05)

Nejvyšší 1/3  0.64 (0.55 – 0.75) 0.71 (0.56 – 0.09)

1000

850

710







Dostupnost herních a smíšených hřišť pro předškolní děti

Mapa znázorňuje rozmístění 
předškolních dětí v Olomouci. 
Docházková vzdálenost dětského 
hřiště pro předškolní děti je 200 m 
(Maier, 2016). Pouze v městských 
částech Tabulový vrch a Povel má přes 
95 % dětí dostupné hřiště do této 
vzdálenosti. 

Městská část
Počet dětí 

do 6 let

Dostupnost herního nebo smíšeného hřiště

200 m od bydliště

počet dětí (%)
Hodnocení

1. Černovír a Klášterní Hradisko

93 24 (25,8 %) zcela nevyhovující

2. Droždín 91 11 (12,1 %) zcela nevyhovující

3. Hejčín 187 64 (34,2 %) zcela nevyhovující

4. Holice 208 106 (51 %) nevyhovující

5. Chomoutov 72 9 (12,5 %) zcela nevyhovující

6. Chválkovice 71 54 (76,1 %) nevyhovující

7. Lazce 374 275 (73,5 %) nevyhovující

8. Lošov 52 18 (34,6 %) zcela nevyhovující

9. Nedvězí 33 13 (39,4 %) zcela nevyhovující

10. Nemilany 96 19 (19,8 %) zcela nevyhovující

11. Tabulový Vrch 548 539 (98,4 %) vyhovující

12. Neředín 453 341 (75,3 %) nevyhovující

13. Nová Ulice 446 337 (75,6 %) nevyhovující

14. Nové Hodolany 513 332 (64,7 %) nevyhovující

15. Nové Sady 1169 821 (70,2 %) nevyhovující

16. Nový Svět 160 113 (70,6 %) nevyhovující

17. Olomouc-střed 625 97 (15,5 %) zcela nevyhovující

18. Olomouc-západ 467 291 (62,3 %) nevyhovující

19. Pavlovičky 62 19 (30,6 %) zcela nevyhovující

20. Povel 413 397 (96,1 %) vyhovující

21. Radíkov 20 10 (50 %) nevyhovující

22. Řepčín 77 29 (37,7 %) zcela nevyhovující

23. Slavonín 161 85 (52,8 %) nevyhovující

24. Staré Hodolany-Bělidla 257 78 (30,4 %) zcela nevyhovující

25. Svatý Kopeček 34 9 (26,5 %) zcela nevyhovující

26. Topolany 20 15 (75 %) nevyhovující

27. Týneček 26 7 (26,9 %) zcela nevyhovující

Celkem 6 728 4 113 (61,1 %) -















Dostupnost herních a smíšených hřišť pro předškolní děti

Mapa znázorňuje rozmístění 
předškolních dětí v Olomouci. 
Docházková vzdálenost dětského 
hřiště pro předškolní děti je 200 m 
(Maier, 2016). Pouze v městských 
částech Tabulový vrch a Povel má přes 
95 % dětí dostupné hřiště do této 
vzdálenosti. 



2. Zkvalitňování infrastruktury pro aktivní druhy dopravy – chůzi a jízdu na kole



Frank, L. D., Andresen, M. A., & Schmid, T. L. (2004). Obesity relationships with community design, physical activity, and time spent in 

cars. American Journal of Preventive Medicine, 27(2), 87-96.

3. Urbanistické plánování s ohledem na aktivní životní styl



Frank, L. D., Andresen, 

M. A., & Schmid, T. L. 

(2004). Obesity 

relationships with 

community design, 

physical activity, and time 

spent in cars. American 

Journal of Preventive

Medicine, 27(2), 87-96.



4. Škola jako klíčové prostředí pro rozvoj pohybu dětí





4. Škola jako klíčové prostředí pro rozvoj pohybu dětí

a) podpora aktivní dopravy dětí do škol ze strany vedení školy (chůze, kolo, 
koloběžka, skateboard, longboard, pennyboard)

b) zavedení aktivních přestávek

c) zařazení pohybu do předmětů primárně nepohybového charakteru

d) navýšení pohybu v rámci disponibilních hodin TV

e) podpora nabídky volnočasových pohybových programů/spolupráce se 
sportovními kluby

f) otevření hřišť po skončení docházky  



5. Rozpočet a strategický plán města 
jako základní nástroje politiky 
podpory pohybu





Děkuji za pozornost!
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