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SOUHRN

Èlánek podává struèný pøehled vývoje podpory zdraví od vzniku moderní definice zdraví (WHO 1948) a uvádí mezníky vývoje, 
jakými byly konference v Alma-Atì (1978), Ottavská charta (1986) a další, a pøipomíná obsah pojmu, jak ho v r. 2007 prezentuje 
WHO. Podrobnìji se vìnuje rozvoji podpory zdraví v ÈR, kde jeho oporu tvoøily Projekty podpory zdraví, dobrovolné aktivity 
komunit, regionù, škol a zdravotnických zaøízení dotované Ministerstvem zdravotnictví a v souèasné dobì èeský dlouhodobý 
program zlepšování zdraví ZDRAVÍ 21. Podrobnì pak cituje kritické hodnocení podpory zdraví v ÈR, jak ho vypracovali experti 
WHO/EURO, a pøedkládá námìty na zvýšení úrovnì podpory zdraví v ÈR, vèetnì aktualizace programu ZDRAVÍ 21.

Klíèová slova: podpora zdraví, Projekty podpory zdraví, hodnocení v ÈR, návrhy na rozvoj podpory zdraví v ÈR

SUMMARY

The article brings a brief overview of health promotion development since the creation of a modern definition of health (WHO 
1948) and associated landmarks such as the Alma-Ata conference, the Ottawa Charter (1986) and further reiterates the concept as 
presented by WHO in 2007. The author then focuses on the development of health promotion in the Czech Republic (CR), which 
was largely based on Health Promotion Projects, voluntary communal activity funded by the Ministry of Health and recently the 
HEALTH 21 project. The author goes on to cite critical evaluation of health promotion in the CR by WHO/EURO experts and 
presents proposals for improving health promotion in the CR, including actualization of the HEALTH 21 program.

Key words: health promotion, health promotion projects, evaluation of health promotion in the CR, proposals on development 
in the CR

PODPORA ZDRAVÍ – VÝVOJ A PERSPEKTIVY

HEALTH PROMOTION – DEVELOPMENT AND PERSPECTIVES

JAROSLAV KŘÍŽ

Státní zdravotní ústav, Praha

Pøedcházení nemocem se od konce 19. a bìhem 20. sto-
letí stalo realitou, která zaèala zlepšovat zdraví populace, 
kvalitu života a ekonomickou prosperitu. Preventivní 
opatøení nejdøív slavila úspìch u nakažlivých chorob 
a realizovala se sanitárnì hygienickými akcemi k zajištìní 
nezávadné pitné vody, budováním vodovodù a kanaliza-
cí, zavádìním dezinfekce, zøízením zdravotních kontrol 
potravin a rozvojem profylaktického oèkování. 

Svìtové války sice zpùsobily katastrofální zhoršení zdra-
votního stavu, bìhem krátké doby, díky úèinné prevenci 
infekcí, však brzo došlo k pozitivnímu obratu. Významnì 
se na nìm podílel pøíznivý sociálnì ekonomický vývoj. 
U mnoha lidí se zlepšila životní úroveò, stav výživy, hygiena 
bydlení, vzdìlání a dostupnost zdravotní péèe.

Významnou etapou pokroku byla druhá polovina 20. 
století, kdy vznikly poznatky o multifaktoriální patoge-
nezi závažných neinfekèních nemocí, zejména kardio-
vaskulárních, nádorù a metabolických chorob. Pomìrnì 
rychle byly v rozsáhlých epidemiologických intervenèních 
studiích ovìøeny a získány dùležité zkušenosti. Vyústily 
do dvou pøístupù k  prevenci: 

1. do intervence specifických pøíèin chorob napø. 
u nemocí z deficitu biogenních faktorù (jódu apod.), 
otrav èi hypercholesterolémie apod., a dále u infekcí; 

2. do komplexní intervence u chorob s multifaktori-
ální kauzalitou, kde se významným zpùsobem zaèala 
uplatòovat podpora zdraví.

Prevence infekcí pøinesla zkušenost s velkou úèin-
ností technických, organizaèních a legislativních opat-
øení, kterými se odstranily nebo potlaèily cesty pøenosu 
nákazy. Uvìdomìlé chování lidí, osobní hygiena a ostatní 
prvky individuální prevence doplòovaly aktivitu státu èi 
komunit. U nemocí, kde mají pøíèiny komplexní povahu 
a jejich patogenezi tvoøí spleś rizikových a podmiòujících 
determinant, bylo tøeba volit formy pokrývající širší pro-
stor. Dnes jsou zahrnuty v pojmu podpora zdraví. Jejich 
medicínskou bází je skuteènost, že u øady neinfekèních 
chorob existují spoleèné rizikové faktory, obsažené kro-
mì genetického pozadí, v chování èlovìka, jeho postojích 
a znalostech. Sociální bázi tvoøí podmínky, v nichž žije, 
souhrnnì øeèeno – jakým životním stylem žije a jak to 
jeho prostøedí ovlivòuje. Existuje dostatek dùkazù, že 
zpùsobem života je možno nejen ovlivnit vznik nemoci, 
ale také úroveò zdraví, tìlesnou a duševní zdatnost. 

Koncept podpory zdraví jako pojmenování aktivit 
k uchování a zlepšení zdraví vznikl v 80. letech 20. století. 
Náplò se však zaèala formovat už v roce 1948, když Svì-
tová zdravotnická organizace uveøejnila první moderní 
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tomnost nemoci, ale komplexní stav tìlesné, duševní 
a sociální pohody, a uvedla, že zodpovìdnost za zdraví 
mají také vlády a jejich sociální a zdravotní opatøení. Pro 
nové pojetí zdraví se stala mezníkem zpráva o zdravot-
ním stavu obyvatel Kanady nazvaná „Nový pohled na 
zdraví Kanaïanù“ z r. 1974. Byl zde prezentován model 
determinant neinfekèních chorob, ke kterým patøí fyzi-
kální a sociální prostøedí, genetická výbava, životní styl 
vèetnì zdravotnì rizikových prvkù a zdravotní péèe. 
Nové pojetí zdraví potom obohatila konference WHO 
v Alma-Atì (1978), která upozornila na dùležitost nezdra-
votnických rezortù, pøipomnìla existenci nerovností ve 
zdraví a dùležitost aktivní úèasti obèanù. Koncem 70. let 
tak v podstatì dozrál okruh komponent, které se týkají 
podpory zdraví.

Další vývoj tyto myšlenky kultivoval a zdokonaloval. 
Na konferenci WHO k podpoøe zdraví v Ottavì (1986) 
vznikla Ottawská charta, v níž bylo øeèeno, že úsilí o zlep-
šování zdraví je politická záležitost, a byly formulovány 
tøi základní pøedpoklady podpory zdraví:

1. Zdraví je základem sociálního, ekonomického 
a osobního rozvoje.

2. Podpora zdraví usiluje o rovnost ve zdraví a kontrolu 
faktorù, které zdraví ovlivòují.

3. Rezort zdravotnictví je prostøedníkem rùzných zájmù 
ve prospìch zdraví, ale za zdraví plnì neodpovídá.

Uvedené pøedpoklady se realizují pìti strategiemi:
1. tvorbou politiky reflektující zdraví, 
2. tvorbou prostøedí pøíznivého pro zdraví, 
3. podporou komunitních aktivit posilujících zdraví, 
4. rozvojem osobních dovedností posilujících zdraví, 
5. zamìøením zdravotních služeb na primární péèi 

a na zdravotní potenciál lidí a populace. 
Konference WHO v Adelaide (1988) znovu podtrhla 

zásadní roli zdravotní politiky pro zlepšování zdraví 
populace a konference v Sundswallu (1991) zopakovala 
dimenze prostøedí podporujícího zdraví, tj. dimenzi 
sociální, ekonomickou a politickou. Semináø ve Veronì 
(2000) potom pøišel ve  „Veronské iniciativì“ s myšlen-
kou tzv. investic do zdraví. Tato iniciativa zdùrazòuje 
sdílenou odpovìdnost za zdraví a ekonomické a sociál-
ní souvislosti zdravotní politiky. K realizaci iniciativy 
„Investice do zdraví“ zøídila WHO v Benátkách zvláštní 
úøadovnu (The WHO European Office for Investment for 
Health and Development). Poslední významnou akcí byla 
svìtová konference o podpoøe zdraví v globalizovaném 
svìtì, která se konala v Bangkoku (Thajsko) v r. 2005 
a shrnula hlavní cesty  pùsobení na determinanty zdraví 
v globalizovaném svìtì.

Svìtová zdravotnická organizace ve svých materiá-
lech z roku 2007 uvádí, že strategie podpory zdraví se neo-
mezují na specifický zdravotní problém ani na specifický 
typ chování lidí. Principy a strategie podpory zdraví se 
aplikují na nejrùznìjší populaèní skupiny, rizikové fak-
tory, nemoci a rùzná zaøízení. Podpora zdraví má prostor 
k uplatnìní ve výchovì, rozvoji komunit, politice, legisla-
tivì a øízení a je stejnì validní v prevenci pøenosných cho-
rob, úrazù a násilí a mentálních problémù jako u prevence 
neinfekèních nemocí. Evropský parlament podporu 
zdraví ponechává pøevážnì èlenským zemím unie. 

Je zajímavé citovat z diskuse k programu veøejného 
zdraví unie na léta 2008–2013 èeské poslance, protože 
jejich slova se rùzným zpùsobem dotkla podpory zdraví. 
Poslanec Ouzký vznesl dotaz, „jaké kroky hodlá komise 

podniknout ke snížení hospodáøské zátìže z dopadu 
kardiovaskulárních chorob na hospodáøství jednotlivých 
zemí“, Roithová pøipomnìla osobní odpovìdnost obèanù 
za své zdraví a dùležitost informovanosti lidí. Poslanec 
Maštálka kritizoval, že „podpora zdraví nemùže být 
rozpoètovì zbytkovým sektorem“ a za problém oznaèil 
neochotu investovat do prevence kardiovaskulárních 
chorob, jak o nich mluvil Ouzký. Øekl: „Zatím naráží-
me na nepochopení, že tyto prostøedky jsou velice dobøe 
návratné“. 

V Èeské republice se podpora zdraví zaèala uplatòo-
vat po listopadové revoluci v r. 1989.

Její principy se objevily v prvním Národním progra-
mu obnovy a podpory zdraví, realizace však zùstala jen 
povrchní. O uvedení podpory zdraví na spoleèenskou 
scénu se zasloužilo tehdejší Národní centrum podpory 
zdraví, které mj. aplikovalo nìkteré její prvky do vzniku 
hnutí Zdravých škol a Zdravých mìst. Aktivity v podpo-
øe zdraví postupnì zaèala uplatòovat hygienické služba, 
zejména poté, co byl úsek hlavního hygienika povìøen 
gescí za návrh nového Národního programu zdraví. 
Významný pokrok pøineslo pøijetí tohoto programu „tri-
partitou“, tj. reprezentanty vlády, odborù a podnikatelù 
a jeho vyhlášení vládním usnesením è. 247 z roku 1991. 
Realizaèní formou Programu se staly tzv. Projekty pod-
pory zdraví, které v dobì svého vzniku (1993) otevøely 
dosud neznámý prostor pro dobrovolnou úèast insti-
tucí a organizací, pro komunity a obèany, zdravotnický 
i nezdravotnický sektor. 

Od svého vzniku do dneška se realizovalo více než 
1800 Projektù podpory zdraví. Uplatnily se ve zlepšování 
životního stylu lidí, v podpoøe zdravé výživy, pohybové 
aktivity, v prevenci dìtských úrazù, v rozvoji hnutí zdra-
vých škol a zdravých mìst, v podpoøe nekuøáctví nebo 
v prevenci nemocí, zejména kardiovaskulárních, nádorù, 
obezity a pohybových poruch. Aktivity v podpoøe zdra-
ví ovlivnily postoje èeské veøejnosti ke kouøení cigaret, 
k výživì a pohybovým aktivitám a vìdecky založeným 
možnostem prevence nemocí. Ve srovnání se situací pøed 
dvaceti léty došlo ke zmìnám témìø zásadním.

Další pøínos Projektù podpory zdraví byl v kultivaci 
odborných, organizaèních a politických  zkušeností lidí, 
kteøí je pøipravovali a realizovali. Dùležitou roli sehrál 
dotaèní systém Ministerstva zdravotnictví a systém 
výbìru a hodnocení projektù jeho odbornou komisí. 
Tøebaže se Projekty, vzhledem k omezené finanèní pod-
poøe, nestaly dostateènì silným faktorem podpory zdraví, 
vytvoøily prostøedí pro vnímání zdraví v širokých souvis-
lostech a vychovaly v ÈR úctyhodný poèet lidí schopných 
na státní, regionální èi komunitní úrovni realizovat 
kvalitní programy podpory zdraví. V hygienické službì 
daly pøíležitost talentovaným oborníkùm k uplatnìní 
medicínských, psychologických, sociologických a politic-
kých znalostí a organizaèních dovedností v nové, tvùrèí 
aktivitì. Bylo dùležité, že k èinnostem v podpoøe zdraví 
vznikla v hygienické službì specializovaná oddìlení 
nebo odbory. 

Uvedené zkušenosti a tendence ref lektoval zákon 
o ochranì veøejného zdraví è. 258/2000 Sb., který 
zaøadil podporu zdraví mezi úkoly hygienické služby, 
a koncepce oboru hygiena vypracovaná skupinou odbor-
níkù, jmenovaných v r. 2001 ministrem zdravotnictví. 
V definici oboru je stanoveno, že se zabývá specifickou 
a nespecifickou primární prevencí, pøièemž nespecific-
ká prevence zahrnuje posilování a podporu zdraví. Jako 
pøedmìt hygieny jsou uvedeny dvì rovnocenné kompo-
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nenty, ochrana a podpora zdraví. Dùležitým poèinem pro 
systémové uskuteèòování podpory zdraví bylo zøízení 
sekce ochrany a podpory veøejného zdraví s oddìlením 
podpory veøejného zdraví pøi úseku hlavního hygienika, 
námìstka ministra. 

Mezi mnohé zásluhy tohoto nevelkého pracovištì patøí 
pøíkladné øízení dotaèního programu Projekty podpory 
zdraví, poøádání každoroèní národní konference k akti-
vitám v oblasti podpory zdraví s vydáváním sborníku. 
Každoroèní setkání øešitelù nejlepších projektù s pøedsta-
viteli ministerstva a úèastníky z komunit a hygienických 
stanic je dobrou cestou ke zlepšování úrovnì podpory 
zdraví v ÈR. Dobrým partnerem ministerstva a dalších 
institucí se stala odborná skupina pro podporu zdraví 
na Státním zdravotním ústavu.

30. øíjna 2002 schválila vláda usnesení è. 1046 – Dlou-
hodobý program zlepšování zdravotního stavu oby-
vatelstva, ZDRAVÍ 21, úzce navazující na program WHO 
Zdraví pro všechny ve 21. století. Byly v nìm aplikovány 
soudobé pøedstavy o podpoøe zdraví. Jeho dílèí úkoly 
a aktivity pøinesly urèitý pokrok, který spoèíval v tom, že:

1. program byl formulován po mezirezortním øízení 
a vycházel z analýzy situace u všech cílù;

2. výraznou komponentou všech cílù byla podpora 
zdraví a prevence nemocí;

3. každoroènì je plnìní kontrolováno a vydána o tom 
obsáhlá zpráva, letos ètvrtá;

4. program vytvoøil prostor a tlak na ostatní rezorty, 
aby se zabývaly otázkami zdraví;

5. ÈR se stala jedním z 35 evropských èlenských státù 
WHO, které mají oficiální dokument odpovídající stìžej-
ním hodnotám Zdraví pro všechny.

Dùležitou akcí na scénì podpory zdraví v ÈR bylo 
obsáhlé hodnocení podpory zdraví experty WHO/
EURO, které vzniklo na základì smlouvy mezi MZ ÈR 
a WHO/EURO z r. 2000. Èeskou stranu tvoøil nìkdejší 
Institut zdravotní politiky a ekonomiky, WHO reprezen-
tovala pracovní skupina zamìøená na investice do zdraví 
z European Office for Health and Development. Zpráva 
o hodnocení vytýká, že do teorie a praxe podpory zdraví 
se v ÈR málo promítají sociální a ekonomické determi-
nanty zdraví, stále pøevládá medicínský pøístup a zvlá-
dání zdravotních problémù je delegováno pøevážnì do 
zdravotnictví. Pøístup k podpoøe zdraví v ÈR proto není 
dostateènì schopen pùsobit na sociální a ekonomické 
determinanty zdraví, což mùže negativnì ovlivòovat 
udržitelnost výsledkù. Souèasné intervence jsou nekom-
plexní a zamìøené jen na jednotlivé aspekty životního 
stylu, napø. kouøení.

Dále se upozoròuje,  že zatím neexistuje ve zdravot-
nickém rezortu ani ve vládì potøebná pozornost podpoøe 
zdraví, není formulována potøeba vytvoøit komplexní 
systém podpory zdraví a chybí k tomu i prostor pro veøej-
nou diskusi. Rozbor ustanovení zákona è. 258/2000 Sb. 
upozoròuje, že vedle mnoha pravomocí Krajských hygi-
enických stanic spoèívají kompetence v oblasti zdravotní 
politiky jen ve spolupráci s pøíslušnými úøady a orgány 
samosprávy. Zpráva usuzuje, že ve srovnání s ochranou 
zdraví, kontrolou infekcí a tradièní hygienou je role pod-
pory zdraví pomìrnì malá. 

Zvláštní pozornost vìnovalo hodnocení finanèním 
zdrojùm pro podporu zdraví populace. Bylo posuzo-
váno pøímé financování Ministerstvem zdravotnictví, 
které má formu dotaèního programu pro Projekty pod-
pory zdraví a hospodaøí ve srovnání s jinými státy EU 
s žalostnì nízkým rozpoètem, který se navíc trvale snižu-

je. Vedle toho existují úèelové fondy na boj proti AIDS 
a na intervence k omezení abúzu drog. Podporu drogové 
politiky pokládá zpráva za dostateènou a dùvod vidí ve 
vysoké politické podpoøe a úzkému napojení na vládu. 

Tøetí skupinu zdrojù tvoøí prostøedky zdravotních 
pojišśoven. Jde o mnohem vyšší objem investic do pod-
pory zdraví, než dává ministerstvo. Právní rámec jejich 
èinnosti však nepodporuje intenzivnìjší pùsobení v oblas-
ti prevence, protože nevytváøí pro pojištìnce dostateèné 
fiskální pobídky. Zdroje z nezdravotnických rezortù 
ovlivòující zdraví oznaèuje hodnotící zpráva jako skryté 
zdroje podpory zdraví, které mohou významnì ovlivòo-
vat zdravotní stav obyvatelstva prostøednictvím plánù 
a koncepcí rozvoje bydlení, vzdìlání, zamìstnanosti a roz-
voje mìst èi venkova, v ÈR však nejsou kvantifikovány. 

Kladnì hodnotila zpráva tøi oblasti podpory zdraví: 
Politiku rezortu práce a sociálních vìcí øešící problema-
tiku stárnutí populace, podporu zdraví dìtí ve školách 
a pøístup k øešení epidemie HIV/AIDS.

Pøi povrchní úvaze by se hodnocení podpory zdraví 
experty WHO mohlo zdát pøíliš kritické, je ale tøeba vzít 
v úvahu tato fakta: 

1. Autoøi upozoròují, že existují úspìšné aktivity 
v podpoøe zdraví, kterými se ale systematicky nezabývali, 
protože se cílenì zamìøili na nedostatky.

2. Podobnì hluboká analýza by našla analogické nedo-
statky v øadì dalších evropských zemí. Rozbor uplatòová-
ní strategie ZDRAVÍ 21 v Evropì, který provedla evropská 
úøadovna WHO, naznaèil ještì víc problémù.  

3. I bez hodnocení podpory zdraví experty WHO byly 
v ÈR nedostatky v rozvoji podpory zdraví známé, nebyly 
však v takové úplnosti shrnuty ani diskutovány.

Obsáhlá zpráva expertù WHO v závìru podává užiteè-
ná doporuèení:

1. Zajistit vysokou úroveò pochopení pro podporu 
zdraví a její øízení.

2. Vìnovat prioritní pozornost odborné a finanèní 
podpoøe na krajské úrovni.

3. Vytvoøit vzdìlávací strategii (rozvíjet znalosti všech 
aktérù podpory zdraví).

4. Zvýšit politický význam a legitimitu podpory zdraví 
populace.

5. Pøezkoumat systém financování a mobilizace zdrojù.
6. Využít výhod èlenství v EU. 

V ÈR vývoj zøejmì dospìl do stadia, kdy by bylo pro-
spìšné pro další pokrok podpory zdraví dùkladnì 
projednat a formulovat nové smìry, pøístupy a realizaèní 
formy aktivit. Mìly by se pøi tom rozlišit 

a) celospoleèenské otázky podpory zdraví, mezi které 
patøí témata jako investice do zdraví, øešení nerovnos-
tí a mezirezortní spolupráce, kde má prioritu vládní 
a politická sféra,

b) témata, která se týkají hygienické služby, napø. její 
koordinaèní role.  

Dále je tøeba uvážit následující námìty:
1. Více prezentovat široké, politické a odborné veøej-

nosti dobré výsledky dosavadních aktivit: projektù pod-
pory zdraví, pøínos hnutí zdravých škol a zdravých mìst, 
programù prevence HIV/AIDS, prevence zneužívání drog 
nebo význam výsledkù výzkumu nerovností ve zdraví, 
který uskuteènil Státní zdravotní ústav. Souèasnì hledat 
zpùsoby jak souèasné aktivity s konkrétními výsledky 
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E zdokonalit, aby byly efektivnìjší, aby se jejich dosah rozší-
øil na vyšší poèty lidí a bylo na nì vìnováno víc vládních, 
komunitních, popø. komerèních prostøedkù. 

2. V Radì vlády pro zdraví a životní prostøedí pøipra-
vit proces analýzy a aktualizace národního programu 
zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva, ZDRAVÍ 21. 
Proces by mìl zaèít širokým, dobøe øízeným diskusním 
fórem, které by identifikovalo slabá místa dosavadního 
ZDRAVÍ 21 a jeho pozitivní rysy a navrhlo novelizaci. Byly 
by pøitom vzaty v úvahu prvky, které dosud nebyly silnou 
stránkou programu, jako koncept investic do zdraví, øeše-
ní nerovností ve zdraví, zodpovìdnost nezdravotnických 
rezortù, aktivní úèast regionù, komunit a nevládních 
organizací a øízení programu. Je vhodné èerpat pøi tom 
podnìty z dokumentu WHO Health for All Update 2005, 
který nabízí nové aspekty pro tvorbu zdravotní politiky. 
Inspirující mohou být zkušenosti nìkterých regionù. Pøi 
realizaci liberecké politiky ZDRAVÍ 21 se napø. trvale 
schází pracovní skupina sledující plnìní a pøipravují-
cí aktuální úpravy a probíhají opakované konzultace 
s garanty jednotlivých cílù politiky. 

3. Hledat další zdroje zlepšení podpory zdraví, napø.
usilovat o vyšší zapojení nezdravotnických aktérù do 
podpory zdraví. Hledat a ovìøovat dokonalejší formy 
efektivity podpory zdraví, angažovat psychology a socio-
logy k získání úèinnìjších nástrojù pro ovlivòování 
postojù a chování lidí. Iniciovat makro- a mikroekono-
mické studie dopadù podpory zdraví a prevence nemocí 
na úspory nákladù na zdravotní péèi, popø. na ztráty 
z její absence. Dále pak získat více prostøedkù, zejména 
od jiných rezortù. Pokud se tyto rezorty samy v podpoøe 
zdraví dostateènì neangažují, nechś alespoò finanènì 
pøispívají.

4. V hygienické službì rozšiøovat aktivity, které napl-
òují zákon o ochranì veøejného zdraví na úseku pod-
pory zdraví, zvýšit intenzitu postgraduální výchovy 
v podpoøe zdraví, kontakty odborníkù s odpovídajícími 
zahranièními pracovišti, generálním øeditelstvím pro 
zdraví a ochranu spotøebitele EU (DG SANCO) a WHO 
EURO a zdùraznit orgánùm hygienické služby dùležitost 
aktivní spolupráce s krajskými zastupiteli, komunitami 
a nevládnímu organizacemi v otázkách podpory zdraví 
a regionální zdravotní politiky. Dále pak stimulovat 
zdravotní ústavy k akcím na podporu zdraví, k sledování 
ukazatelù zdraví jako podkladu k hodnocení úèinnosti 
podpory zdraví a k získávání domácích a evropských 
grantù pro tuto èinnost.

Zdravotní stav obyvatelstva Èeské republiky se zlepšil 
a pozitivní vývoj pokraèuje. Zasloužily se o to také akti-
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vity na úseku podpory zdraví, které se promítly do života 
mnoha oblastí spoleènosti. Uskuteèòováním myšlenek 
a praktik podpory zdraví se podaøilo vytvoøit nenásilný, 
ale úèinný tlak, který pøinesl kladné zmìny v postojích 
a chování lidí a v jejich životním stylu. K velkému pokro-
ku, který stojí za to pøipomenout, došlo v mediální sféøe. 
Prezentuje dnes zdraví a jeho determinanty nesrovna-
telnì lépe, než tomu bylo pøed 10–15 lety. Zásadnì se 
ozdravila výživa lidí a vztah k pohybovým aktivitám. 
Pøes nìkteré destruktivní tendence se podaøilo udržet 
vysokou úroveò èeské vakcinaèní strategie a vùbec pre-
vence infekcí. Postoje veøejnosti ke kouøení prošly velmi 
pozitivním trendem, stinnou stránkou zùstal parlament, 
který je za tímto vývojem pozadu. Dobré zkušenosti by 
mìly dát všem aktérùm v podpoøe zdraví sílu k dalšímu, 
intenzivnìjšímu pokroku a nedostatky by mìly být pod-
nìtem k øešení.


