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• V minulosti člověk lovil nebo byl loven.

• Pravidelný tělesný pohyb byl nucen vykonávat denně.

• Současný technický pokrok redukoval pravidelnou realizaci 

pohybu na minimum.

• Vzdálenost, kterou ujde průměrný Američan denně se 

pohybuje okolo 300-400 m.
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• Současný průměrný denní objem pohybu v ČR se pohybuje u 

většiny dospělé populace okolo 1000 – 2000 m.

• Biologická potřeba pro efektivní fungování lidského 

organismu je u dospělých v rozmezí 4000 – 6000 m.

• U dětí je doporučován objem o 50% vyšší.
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• Vztah k pohybu se formuje v ontogenezi ve dvou obdobích:

• 1. 1-3 roky – odpovědnost rodiny,

• 2. 6-7 let – společná odpovědnost rodiny a školy.
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• Nedostatek pohybu a nevhodná výživa je příčinou snižující se 

zdatnosti a zhoršujícího se zdravotního stavu populace. 

• Převažující životní styl současnosti má sedavý charakter.

• Cílem všech intervencí využívajících pohyb, je změna 

sedavého na aktivní životní styl.
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• Pohyb je základní biologická potřeba člověka.

• Jeho nedostatek „nebolí“.

• Tato potřeba, není-li kultivována zaniká s nástupem puberty. 
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• Doporučovaný objem pohybového zatížení alespoň 90-120 

min týdně plní v současnosti cca 28% dětské populace a cca 

16-18% dospělých.

• Bohužel se objevují studie realizované u velkého počtu osob 

(Lancet 2018), které uvádějí data značně odlišná.

• V rozvinutých zemí dle výše uvedené studie neplní 

doporučovaný objem 150 min týdně cca jen 25-32% dospělé 

populace.
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• Energetický příjem v Evropě v posledních dekádách stagnuje 

nebo mírně klesá.

• Výsledkem aktuálního pohybového režimu v české dospělé 

populaci je více než 50% osob obou pohlaví s nadváhou, cca 

30% je obézních, motorické normy plní cca 20% dospělých a 

22% dětí.

• Velké problémy s nízkou úrovní tělesné zdatnosti mají silové 

složky – vojáci a policie.
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Množství realizovaných pohybových aktivit u chlapců a děvčat za týden
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Procentální výskyt obezity u děvčat chlapců
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• Přiměřený pohyb ovlivňuje člověka jak v rovině biologické tak 

psychosociální.

• Může kultivovat zdatnost a zdravotní stav a zároveň i integraci 

jedince do společnosti.

• Je rozhodující pro regeneraci po pracovním i volnočasovém 

zatížení.
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Význam PA různé intenzity pro primární a sekundární 
prevenci srdečních onemocnění (Morris, 1994)
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Nedostatek pohybu může ovlivňovat :

• Zdatnost 
• Nadváhu – obezitu

• Tělesné složení - nezávislost
• Práceschopnost – pracovní výkonnost

• Kardiovaskulární onemocnění
• Krevní tlak

• Diabetes typ 2                                   }
• Osteoporózu

• Imunitní systém
• Psychické napětí – agresivitu
• Sociálně-patologické jednání 

• Životní styl  - aktivní životní styl
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• Jedním z nejčastěji uváděných důsledků nevhodného pohybového 

režimu je nadváha nebo obezita a snížená zdatnost.

• Na základě posledních údajů zkracuje obezita život o cca 7 let.

• Obezita demotivuje jedince při realizaci pohybových aktivit a 

snížená zdatnost znamená další zkrácení délky života o cca 2 roky.  
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• Dle posledních údajů WHO 2016 v případě, že je-li BMI v 

rozmezí 30-40 kg.m-2 je pravděpodobnost úmrtí o 200-300% 

vyšší než u jedince s normální hmotností.

• V případě, že BMI je v rozmezí 25-29,9 kg.m-2 je 

pravděpodobnost úmrtí o 20-40% vyšší než u jedince s 

normální hmotností.
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• WHO (2015) definuje zdraví jako nepřítomnost nemoci a schopnost 

úspěšně realizovat pracovní a volnočasové aktivity.

• WHO rovněž definuje zdraví jako „stav fyzické, psychické, sociální 

a estetické pohody". 
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Přiměřeně dávkovaný pohyb 

ovlivňuje jedince ve dvou rovinách:

• Relaxační – snižování dopadů fyzického nebo psychické stresu 

na organismus,

• Kultivační – ovlivnění morfologických a funkčních 

charakteristik jedince.



• Role pohybu v životě člověka se mění v 

závislosti na věku.

• Pro děti je cílem získání maximálního množství pohybových 

dovedností.

• U dospělých pak kultivace zdatnosti jako předpoklad 

zdravotního stavu, pracovní a volnočasové výkonnosti.

• U seniorů ovlivnění fyziologického stárnutí – hlavně 

sarkopénie – nezávislosti a sebeobslužnosti.
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Děti

• V současnosti se stává problémem sestavit pohybový program 

pro děti.

• Chybí základní pohybové dovednosti.

• Důsledkem je zvýšená pravděpodobnost zranění a tím 

následně omezování „nebezpečného“ pohybového zatížení.

• Doporučovaný denní objem pohybového zatížení je 60 min –

2000-2500 kcal. 

20



Dospělí

• Jen zhruba 20% současné dospělé populace plní zdatnostní

normy, které zvládalo 40% populace před dvěma dekádami.

• Důsledkem je snížená pracovní výkonnost a omezený rozsah 

volnočasových aktivit.

• Zhoršuje se zdravotní stav – nárůst hmotnosti, 

kardiovaskulárních a dalších civilizačních onemocnění.
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Dospělí

• Pouze 30 až 40% populace je schopno realizovat „jakoukoliv“ 

pohybovou zátěž.

• Doporučovaný objem pohybového zatížení je 30 min/den –

1500 kcal.
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Senioři

• Pouze 13-15% seniorů je v současnosti schopno realizovat bez 
komplikací pohybové aktivity, které by chtěli provádět.

• Je doloženo, že cca od 25 let dochází v průměru k 5% ztrátě 
svalové hmoty za dekádu a její nahrazování tukovou tkání. 

• Po 65 letech je ztráta ještě výraznější. Prevalence sarkopenie
ve věku 60 let se pohybuje okolo 30%, ve věku nad 80 let 
překračuje 60 %.

• Pohybová zátěž v rozsahu 90-120 min/týden je dostatečná pro 
potlačení fyziologického ubývání svalové hmoty – 1000 kcal.
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• Při návrhu pohybové intervence je třeba se přednostně vyjádřit 

k formě, intenzitě, době trvání a frekvenci pohybové 

intervence.

• Zásadní roli rovněž hraje „způsob“ realizace pohybové 

intervence.

• Nejčastěji využíváme zatížení konstantní intenzity nebo 

intervalových forem pohybové intervence.
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• V současnosti je stále více preferován intervalový pohybový 

trénink.

• K přednostem patří kratší doba trvání intervence pro vyvolání 

srovnatelných změn při použití zatížení konstantní intenzity.

• Je schopen vyvolat cca o 5-7 % větší změny zdatnosti oproti 

„konstantnímu“ tréninku stejného objemu.
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• Současná pohybová intervence je vždy kombinací vytrvalostně 

zaměřeného tréninku a posilování.

• V případě kardiologických pacientů je doporučován poměr 3:2 

(vytrvalost:posilování).

• Posilování musí mít dynamický charakter a nesmí zásadním 

způsobem ovlivňovat dýchání – musí být minimalizováno 

bezdešší.
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• Prvním krokem každé pohybové intervence je ovlivnění stavu 

svalového aparátu – přiměřené posilování.

• Vytrvalostní trénink musí navazovat.

• V počátku pohybové intervence je zásadní  subjektivní 

hodnocení intervenovaného.

• Subjektivní hodnocení se musí intervenovaný naučit. 
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• Více než 80% všech realizovaných pohybových aktivit se 

uskutečňuje mimo „oficiální“ sportoviště

• Velkou rezervou jsou aktivity realizované při cestě do práce, 

za nákupy atd..



• Nezájem je často důsledkem nevhodných pohybových návyků, 

mezi které je třeba zařadit i nevhodnou nabídku, která 

nerespektuje aktuální rozvoj jedince a jeho předchozí 

pohybovou zkušenost.
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• Potvrdila se významná genetická závislost realizovaných 
pohybových aktivit u dětí.

• U aktivních obou rodičů s je předpoklad, že z cca 75% budou 
aktivní i děti.

• U fyzicky aktivního jednoho rodiče je pravděpodobnost aktivity 
dítěte okolo 50%.
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• Přednostně byl až do poloviny minulého století využíván pohyb pro 

kultivaci zdatnosti.

• První studie prokazující jednoznačný efekt PA na zdravotní stav 

pochází z padesátých let (Morris 1953). Další pak z let 

osmdesátých (Paffenbarger 1986).



Důvody proč se lidé pravidelně „nehýbou“ lze shrnout následovně:

1. Nemám čas,

2. Je špatné počasí

3. Nevím jak

4. Nemám kde

5. Je to nebezpečné
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Důvody proč se lidé pravidelně „hýbou“ lze shrnout následovně:

1. Úprava vzhledu,

2. Zábava, příroda, kontakt s lidmi,

3. Zlepšení zdatnosti pro konkrétní akci,

4. Zlepšení pracovní výkonnosti,

5. Zdravotní stav.
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• Za základní benefit vhodně volené pohybové intervence 

považujeme změnu v současnosti převažujícího životního stylu 

– sedavého na aktivní. 

• To ve svém důsledku může ovlivnit jak aktuální zdravotní stav, 

tak pracovní výkonnost, ale i psychickou pohodu jednotlivce.
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• Je třeba si uvědomit, že neexistuje absolutně bezpečná pohybová 

aktivita.

• Aplikovaná PA by neměla intervenovaného jedince poškodit a musí 

být minimalizováno i možné riziko.

• Pohybová aktivita musí být bezpečná a snadno realizovatelná.



• Jako nejvhodnější obecně použitelná PA se ukazuje chůze po rovině 

nebo chůze v přehledném terénu.

• Vedle potřebné energetické náročnosti (jsou zatíženy velké svalové 

skupiny), je podstatná i možnost sociální (komunikace a poznání -

turistika). 
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Výhody chůze oproti běhu jsou:

- Nižší pravděpodobnost zranění,

- Není letová fáze,

- Kontaktní síly u chůze jsou cca 1,8x násobek hmotnosti,

- Kontaktní síly při běhu jsou cca 3x násobek hmotnosti,

- Při chůzi lze komunikovat s okolím,

- Chůzi lze realizovat prakticky za každého počasí.
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• Na výroční konferenci Radiological Society of North America 

v roce 2014 byly zveřejněny výsledky studie, která ukázala, že 

již pravidelné chození půldruhého kilometru denně dokáže 

snížit riziko Alzheimerovy choroby na polovinu. 

• Australská studie zjistila, že pravidelná chůze v objemu 10 

tisíc kroků sníží riziko onemocnění DM 2. typu o 30% (BMJ 

2011).
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• Pohybová zátěž v rozsahu 3 až 5 hodin týdně se střední intenzitou 
zatížení (SF na úrovni 80-90% SFmax) může při délce trvání cca 5-
6 měsíců redukovat systolický krevní tlak o 7-9 mm Hg a 
diastolický o cca 2 mm Hg. 

• Tato zátěž může snížit tělesnou hmotnost o zhruba 10% a zvýšit 
tělesnou zdatnost o 10-15%, nezávisle na věku, pohlaví a počáteční 
hmotnosti.

• Při zatížení s energetickým obsahem cca 2000 kcal/den lze 
významně snížit hladinu LDL (cca 15-20%) a zvýšit HDL o cca 
20%.

• Rovněž tak lze nalézt významné zlepšení well beingu a snížení 
psychického napětí u většiny sledovaných osob.
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Děkuji za pozornost
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