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KAPITOLA 1: Jak žijeme? 



Anička – 3 roky 

- venčení psa 10 min. 

- chůze do školy 20 min. 

- aktivní hra ve školce 40 min. 

- procházka ve školce 40 min. 

- aktivní hra s dětmi na dětském hřišti 
u školky 20 min. 

- chůze ze školky 20 min. 

- procházka/hřiště/kolo 80. min. 

- (sokolík 60 + 20 min) 

 

Celkem: 3 hodin 30 minut  

pohybu denně! 

 

 

 

 

 

Boženka – 9 let 

- venčení psa 10 min. 

- chůze do školy 20 min. 

- aktivní přestávky 30 min. 

- tělesná výchova 30 min. 

- aktivní hra družina/hřiště 60 min. 

- chůze ze školy 20 min. 

- chůze do kroužku 10 min. 

- trénink – atletika pro děti 60 min. 

- chůze z kroužku 10 min. 
 

 

 

 

Celkem: 4 hod 10 min pohybu  

denně! 
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Kalman, M., Inchley, J., Sigmundova, D., Iannotti, R. J., Tynjälä, J. A., Hamrik, Z., ... & Bucksch, J. (2015). Secular trends in moderate-to-
vigorous physical activity in 32 countries from 2002 to 2010: a cross-national perspective. The European Journal of Public 
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Gréta – 3 roky 

- nemá psa  

- do školky autem na poslední chvíli 

- ve školce nestihne volnou hru 5 min.  

- procházka ve školce 35 min. 

- ze školky autem domů 

- s rodiči na kroužek autem 

- angličtina pro děti 10 min. 

- s rodiči autem domů 

 

Celkem: 50 minut pohybu denně! 

 

 

 

 

 

Ester – 9 let 

- taky nemá psa 

- do školy – mama taxi 

- ve škole nejsou aktivní přestávky 

- TV neefektivní 10 min/omluvenka 

- v družině hry nepohybového 
charakteru 

- MHD ze školy 10 min. 

- s rodiči autem do gymnastiky 

- trénink – gymnastika 35 minut 

- autem s rodiči domů 
 

 

 

 

 Celkem: 55 min pohybu denně! 

 

 

 

 

 







Gréta – 3 roky 

50 minut pohybu denně! 

 

Anička – 3 roky 

3 hodiny 30 minut pohybu denně! 

 

 

 

 

 

 

 

Ester – 9 let 

Celkem: 55 min pohybu denně! 
 

 

 

 

 

 

Boženka – 9 let 

4 hodiny 10 minut pohybu denně! 

 

 

 

2 hodiny 40 min za den 

13 hodin 20 minut za týden 

53 hodin 20 minut za měsíc 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 hodiny 15 min za den 

16 hodin 15 minut za týden 

65 hodin 00 minut za měsíc 

 

 

 

 

 

 

 













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? 



Školství  
Zdravotnictví a 
sociální služby 

Doprava 

Sport a volný 
čas 

Urbanistika a 
územní 

plánování 

Soukromý 
sektor a 

zaměstnavatelé 

Média 
Výzkum a 
evaluace 



 
 

 
 
 
 

RODINA 

 



 
 

 
 
 
 

ŠKOLA 



• podpora aktivní dopravy dětí do škol (chůze, kolo, koloběžka, 
skateboard, longboard, pennyboard) 

• zavedení aktivních přestávek 

• zařazení pohybu do předmětů primárně nepohybového 
charakteru 

• navýšení pohybu v rámci disponibilních hodin TV 

• podpora kurzů, škol v přírodě apod. 

• otevření hřišť po skončení docházky, podpora nabídky 
volnočasových pohybových programů/spolupráce se 
sportovními kluby 
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Děkuji za pozornost! 
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