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Slo vo úvo dem

V roce 2003 byla vy dá na pub li ka ce „Mož nos ti fy zio te ra -
pie v léè bì roz trou še né skle ró zy moz ko míš ní“. Veš ke rý

ná klad je však již ro ze brán, pro to Unie Ros ka, Èes ká MS
spo leè nost ini ci o va la její re e di ci. 

Vzhle dem k tomu, že se stá le ob je vu jí nové poz nat ky, do pl ni li
jsme tuto pub li ka ci o nej no vìj ší vì dec ké poz nat ky, o poz nat ky

zís ka né bì hem kli nic ké prá ce s ne moc ný mi s roz trou še nou skle ró -
zou moz ko míš ní (RS), se stu den ty fy zio te ra pie, s fy zio te ra pe u ty, ale

i dal ší mi od bor ní ky, kte øí pra cu ji s neu ro lo gic ky ne moc ný mi. Za pra co va li
jsme do ní i nej no vìj ší poz nat ky z dvou den ní ho me zi ná rod ní ho wor ksho pu

„Prin ci py neu ro re ha bi li ta ce“, kte rý zor ga ni zo va la  Re ha bi li taè ní a neu ro lo gic ká
kli ni ka 3. LF UK v Pra ze, a obec nì pros pìš ná spo leè nost CEROS v lis to pa du 2008

v Praze.

Pub li ka ce se vì nu je dvì ma té ma tùm: úpra vì po hy bo vé ho re ži mu a neu ro re ha bi li ta ci.

Pro je vy roz trou še né skle ró zy (pøe de vším úna va, po ru chy rov no vá hy, ochr nu tí) bo hu žel ve -
dou k ome zo vá ní po hy bo vých ak ti vit (bìž né den ní a spor tov ní ak ti vi ty). Je však vel mi dù le ži -

té ne pøes tat se po hy bo vat a zá ro veò na jít vhod nou mírù za tì žo vá ní tak, aby ne do chá ze lo
k pøe tí že ní or ga nis mu. Osvìd èi ly se pøe de vším pra vi del né, øí ze né po hy bo vé ak ti vi ty aero bní -

ho charakteru.

Neu ro re ha bi li ta ce (fy zio te ra pie za mì øe ná na ovliv nì ní neu ro lo gic kých pro je vù one moc nì -
ní a prù bìh one moc nì ní) vy chá zí z neu ro fy zi o lo gic kých, neu ro a na to mic kých a kli nic kých
poz nat kù, kte ré jsou bìž nì zná my. Je až pa ra dox ní, jak jed no du ché a obec nì zná mé prin ci -
py do ká ží li dem po mo ci. Správ né po ro zu mì ní tìm to prin ci pùm a je jich ap li ka ce v pra xi
jsou však ve li ce ob tíž né. Pøe de vším pro to, že vol ba te ra pe u tic kých prv kù a je jich in ten zi ta 
je vy so ce in di vi du ál ní a èas to ne sdì li tel ná (ne kvan ti fi ko va tel ná). O kva li tì vol by vhod né -
ho te ra pe u tic ké ho prv ku se mù že me pøe svìd èit pou ze re ak cí tìla jako cel ku. Na prv ní
po hled tak vy pa dá te ra pie ve li ce jed no du še, ale její prak tic ká ap li ka ce je ve li ce ob tíž ná.
V pub li ka ci jsou zpra co vá na teo re tic ká vý cho di ska pro po ro zu mì ní øí ze ní po hy bu ta ko -
vou for mou, aby Ti, kte øí „cvi èí“ po cho pi li, na jaké úrov ni pracují a co ovlivòují.

Ze zku še nos ti ale mu sí me kon sta to vat, že po ro zu mìt øí ze ní po hy bu pou ze na zá kla dì 
pøe ète ní psa né ho tex tu èi shléd nu tí in struk táž ní ho DVD není mož né. Pro to li dem

s RS do po ru èu je me na uèit se vy uží vat tyto teo re tic ké poz nat ky v pra xi pod ve de -
ním kva li fi ko va né ho fy zio te ra pe u ta.
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Vì øí me, že Vám pub li ka ce pøi ne se uži tek pøi hle dá ní mož nos tí ovliv nì ní pro je vù roz trou še né
skle ró zy moz ko míš ní.

Za au tor ský ko lek tiv

PhDr. Ka mi la Øa so vá, Ph.D.

Kli ni ka re ha bi li taè ní ho lé kaø ství

3. LF UK a FNKV v Pra ze
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Úna va

Po ro zu mì ní úna vì

Úna va je fy zio lo gic ký pro ces, se kte rým se set ká vá kaž dý
z nás, na pøí klad pøi nad mìr né fy zic ké èi psy chic ké zá tì ži

a nebo na opak pøi dlou ho do bé ne èin nos ti èi špat né ná la dì.
Zdra vým li dem sta èí od po èi nek, aby do šlo k re ge ne ra ci sil. To

ovšem ne pla tí pro vìt ši nu lidí s RS. U lidí s RS se set ká vá me s nad mìr -
nou, èas to ne pøe ko na tel nou úna vou již od po èát ku one moc nì ní, kte rá

je vý znam nì ome zu je ve vy ko ná vá ní bìž ných den ních ak ti vit, èas to zne -
mož òu je být v tr va lém pra cov ním po mì ru, a do kon ce za sa hu je do je jich spo -

le èen ské ho ži vo ta.

Úna va se zvy šu je pøi ja kém ko li zhor še ní zdra vot ní ho sta vu, a to na pøí klad pøi oby -
èej ném na chla ze ní, ale i pøi ata ce roz trou še né skle ró zy. Na je jím vzni ku se po dí le jí pro -

ce sy pro vá ze jí cí one moc nì ní RS jako zá nìt, de my e li ni za ce, de ge ne ra ce a sní že ný
me ta bo lis mus v cen trál ním ner vo vém sys té mu. Tyto pro ce sy ovliv òu jí ide ál ní sou hru sva -

lù a ve dou ke zhor še né ko or di na ci, ne rov no vá ze, sla bos ti èi zvý še né mu na pì tí sva lù, èímž
úna vu vý znam nì zvy šu jí. Úna vu také zhor šu jí sní že ná kon di ce, sla bost de cho vých sva lù a bo -

lest, dále pøí tom nost ji né ho one moc nì ní, de pre se, po ru chy spán ku, ne žá dou cí úèin ky nì kte -
rých lékù a zev ní pros tøe dí (pøe de vším zvý še ná teplota).

Zvláš tì v po èát ku one moc nì ní, kdy na Vás není nic vi dìt, je úna va vel ký prob lém, pro to že
vede k myl ným pøed sta vám o Vás, na pøí klad, že jste líní. Vy svìt le te své mu oko lí, jaký prob -

lém Vás trá pí. Na uète se s úna vou pra co vat.

S úna vou se dá bo jo vat!

l Zmìò te re žim dne. Za øaï te od po èi nek, pøí pad nì spá nek bì hem dne. Zmìò te úro -
veò ak ti vi ty doma a v prá ci.

l Zmìò te di etní a stra vo va cí ná vy ky. Dù le ži tá je rov no vá ha mak ro ži vin (cuk rù, tukù,
bíl ko vin) a dos ta tek te ku tin (na vzdo ry uro lo gic kým ob tí žím).

l Po raï te se s lé ka øem ohled nì far ma ko lo gic ké léè by. Úna va se èas to pro hlu bu je
v sou vis los ti s far ma ko lo gic kou léè bou, bývá jed ním z ne žá dou cích úèin kù nì kte -

rých lékù. Exis tu jí léky cí le nì za mì øe né na ovliv nì ní úna vy (aman ta din, pe mo lin).

Ka pi to la 1
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l Je pot øe ba ovliv nit kli nic ké pro je vy one moc nì -
ní, kte ré zvy šu jí úna vu: de pre si, bo lest, zvý še né sva -

lo vé na pì tí, sva lo vou sla bost, tøes. Kon tak tuj te
pøí sluš né od bor ní ky. Po mo cí psy cho te ra pie mù že te

ovliv nit úz kos ti, de pre se, a na uèit se zvlá dat stre sy. Er -
go te ra pe ut Vám po mù že na jít ener gii šet øí cí stra te gie

a po mùc ky uleh èu jí cích vy ko ná vá ní bìž ných den ních ak ti -
vit, po mù že Vám efek tiv nì upra vit pros tøe dí, ve kte rém ži je -

te. Fy zio te ra pe ut Vám na vrh ne vhod ný po hy bo vý prog ram,
ovliv ní funkè ní po ru chy hyb né ho sys té mu (na pøí klad bo les ti v po -

hy bo vém apa rá tu) a kli nic ké pro je vy one moc nì ní.

Úna va a vhod ný po hy bo vý prog ram

Úna va by ne mì la být dù vo dem k ome ze ní po hy bo vých ak ti vit. Na opak je ji mož né, po -
do bnì jako špat nou fy zic kou i psy chic kou kon di ci, de cho vé ob tí že, bo lest, de pre se, po ru -

chy spán ku, a dal ší po ru chy, vhod ným po hy bo vým prog ra mem ovliv nit.

Jak pøi stu po vat k úna vì pøi po hy bo vém prog ra mu?

Nì kte ré typy úna vy (cel ko vá fy zio lo gic ká úna va, kte rá na stu pu je po zvý še né zá tì ži a ner vo -
sva lo vá úna va – sla bost sva lù na stu pu jí cí po fy zic ké zá tì ži) je nut né res pek to vat a od po èi -

nout si. Jiné (cel ko vou únav nost, kte rá je pro roz trou še nou skle ró zu cha rak te ris tic ká,
a úna vu zpù so be nou špat nou psy chic kou po ho dou, pøí pad nì de pre sí) je pot øe ba na opak
pøe ko nat.

Jak na jít vhod nou míru za tì žo vá ní?

Ne do sta tek po hy bu, ale i pøe tì žo vá ní vede k úbyt ku sva lo vé hmo ty, ke zkrá ce ní va zi vo -
vých struk tur sva lù, ke zmì nám struk tu ry ske le tu, k zhor še ní krev ní ho obì hu, ovliv nì -
ní me ta bo lic kých pro ce sù, zhor še ní tvor by, øí ze ní a udr žo vá ní mo to ric kých
prog ra mù. Na zá kla dì všech zmìn kle sá cel ko vá vý kon nost a zvy šu je se únav nost. 

Lidé s RS by se ne mì li za tì žo vá ní vy hý bat, ale ani se pøe tì žo vat. Sou èás tí je jich ži vo -
ta by se mìl stát pra vi del ný øí ze ný aero bní tré nink.
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Aero bní tré nink

Jde o po hy bo vé ak ti vi ty dy na mic ké ho, vy tr va lost ní -
ho cha rak te ru, pøi nichž je hlav ním zdro jem ener gie

kys lík a je za jiš tì no dos ta teè né okys li èe ní or ga niz mu.
Pra vi del ná po hy bo vá ak ti vi ta této in ten zi ty vede k øadì

pøíz ni vých adap taè ních me cha nis mù (zlep še ní èin nos ti dý -
cha cí ho a obì ho vé ho ústro jí, sní že ní ri zi ka ar te rio skle ró zy, hy -

per ten ze a dia be tu, úpra vì tì les né hmot nos ti, pøíz ni vé mu
ovliv nì ní psy chi ky atd.), od dá le ní ná stu pu úna vy a zrych le ní zo tav -

ných pochodù.

Pøi pra vi del ném aero bním tré nin ku do chá zí k po sí le ní sva lù. Za hlav ní
efekt je však po va žo vá na adap ta ce kar di o res pi raè ní ho sys té mu a sní že ní

únav nos ti.

Jaká in ten zi ta zá tì že je ne moc ným do po ru èo vá na?

Vhod ný je tré nink o in ten zi tì, kte rá od po ví dá in di vi du ál nì na mì øe né hod no tì 60 % ma xi -
mál ní spot øe by kys lí ku. Aby mìl tré nink efekt, je pot øe ba této in ten zi ty bì hem tré nin ku po

do po ru èe nou dobu do sáh nout.  Zá ro veò do po ru èu je me, aby tuto in ten zi tu ne moc ní s RS bì -
hem tré nin ku, ale i bìž ných den ních ak ti vit, ne pøe kra èo va li. To je zvláš tì u ak tiv ních spor tov -

cù, kte øí byli zvyk lí po dá vat ma xi mál ní vý kon, ob tíž né. V sou èas né dobì pro bí ha jí stu die,
kte ré se sna ží zjis tit, zda by tré nink o vyš ší in ten zi tì ne moc né s RS ne po ško zo val, jeho po zi -

tiv ní vliv za tím ne byl u ne moc ných s RS pro ká zán. Ve spo lu prá ci s od bor ní kem je mož né
„ušít“ po hy bo vý prog ram na míru, a do aero bní ho za tì žo vá ní za kom po no vat i prv ky ana e -
rob ní ho cha rak te ru, dy na mic ké po si lo vá ní, atd.

Jak poz ná me vhod nou in ten zi tu zá tì že?

Vhod ná in ten zi ta zá tì že je ur èe na na zá kla dì tzv. spi ro er go met ric -
ké ho vy šet øe ní na bi cyk lo vém er go met ru (ob rá zek), kdy je ne moc -
né mu po zvol na zvy šo vá na zá tìž do jeho sub jek tiv ní ho ma xi ma.
Vy šet øo vá ní je ukon èe no, když vy šet øo va ný cítí, že už ne mù že
pok ra èo vat (na pøí klad je pøí liš za dý chán nebo cítí sla bost dol -

ních kon èe tin, atd.). Bì hem vy šet øe ní jsou kon tro lo vá ny sr -
deè ní a obì ho vé funk ce a me ta bo lic ká ode zva.

Z na mì øe ných hod not je pak vy poè te na hod no ta sr deè ní
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frek ven ce a sva lo vé ho vý ko nu od po ví da jí cí 60 % ma -
xi mál ní spot øe by kys lí ku. Kaž dé mu je tak in di vi du ál -

nì ur èe na in ten zi ta zá tì že, kte rá od po ví dá 60 %
spot øe by kys lí ku na mì øe né pøi do sa že ní jeho ma xi ma.

Ja kým zpù so bem lze kon tro lo vat in ten zi tu zá tì že pøi tré -
nin ku?

Ze za èát ku je pot øe ba kon tro lo vat in ten zi tu zá tì že pod le sr deè ní
frek ven ce mì øi cím za øí ze ním, kte ré je umís tì no pøí mo na ro to pe du

ane bo po mo cí tzv. spor ttes te ru. Po ur èi té dobì (pøi bliž nì po dvou mì sí -
cích øí ze né ho prog ra mu) jsou ne moc ní schop ni na uèit se sub jek tiv nì po su -

zo vat in ten zi tu za tí že ní, a sa mos tat nì tak ko ri go vat in ten zi tu po hy bo vých
ak ti vit.

Máme se øí dit pou ze sr deè ní frek ven cí?

Ne, je dù le ži té na uèit se po slou chat své tìlo, cí tit se pøi tré nin ku dob øe. Zá tìž je nut né
ukon èit v pøí pa dì zvý še ní sla bos ti sva lù, tøe su, spas ti ci ty, bo les ti èi ji ných náh lých ob tí žích. 

Ja kou po hy bo vou ak ti vi tu zvo lit?

Pøi vol bì zpù so bu za tì žo vá ní se øí dí me kli nic ký -
mi pro je vy one moc nì ní, pøed cho zí mi spor -
tov ní mi zku še nost mi, ale také èa so vý mi
a fi nanè ní mi mož nost mi. Do po ru èu je me ak -
ti vi ty, bì hem nichž do chá zí ke zvý še ní sr -
deè ní a de cho vé èin nos ti jako je jíz da na
ro to pe du, na ves laø ském tre na žé ru, rych -
lej ší chù ze, pla vá ní, jíz da na kole, bìh.

Vzhle dem k èas tým po ru chám rov no vá hy se nám
nej bez peè nìj ší jeví jíz da na ro to pe du èi na ves laø -
ském tre na žé ru (pøi pøe va ze po sti že ní dol ních kon -
èe tin).
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Pod le na še ho ná zo ru je nej vhod nìj ší za kou pit si pøí -
stroj domù a ome zit ces to vá ní, kte ré „vy èer pá vá“.

Sta bil ní pøí stroj s mož nos tí pøes né ho na sta ve ní od po -
ru a mì øe ní sr deè ní frek ven ce je však re la tiv nì dra hý.

Z to ho to dù vo du je mož né do chá zet „na tré nink“ do re -
kon diè ních cen ter, re ha bi li taè ních za øí ze ní, atd. Vý ho dou

je tré nink pod od bor ným ve de ním  a ve sku pi nì (pro toho,
kdo dává pøed nost sku pi no vé mu cvi èe ní). Dù le ži tá je do stup -

nost ta ko vé ho to mís ta a mož nost od po èin ku po ukon èe ní
tréninku. 

Jak èas to a jak dlou ho je pot øe ba po hy bo vé ak ti vi ty pro vá dìt?

Pøi za tì žo vá ní o in ten zi tì od po ví da jí cí 60 % ma xi mál ní spot øe by kys lí ku do chá zí
k adap taè ním me cha nis mùm pøi bliž nì po šes ti týd nech pra vi del né ho (3krát týd nì

even tu ál nì kaž dý dru hý den, 20–30 mi nut) tré nin ku. Dél ku za tì žo vá ní je pot øe ba pod -
le re ak ce na zá tìž po stup nì zvy šo vat.

U ne moc ných s tìž ším hyb ným de fi ci tem do po ru èu je me za èít tré no vat 2 mi nu ty a bì hem
mì sí ce, dle mož nos tí, po zvol na zvy šo vat dél ku tré nin ku pod le re ak ce na zá tìž na 10 mi nut.

U ne moc ných s leh èím hyb ným de fi ci tem vìt ši nou za èí ná me na 5–10 mi nu tách a po zvol na
opìt pod le re ak ce na zá tìž zvy šu je me na 20–30 mi nut, kdy je efekt aero bní ho za tì žo vá ní nej -

vyš ší. Pøi tré nin ku do po ru èu je me jet rych los tí pøi bliž nì 60 otá èek er go met ru za mi nu tu.

Jak za èít a ukon èit tré nink?

Tré nink do po ru èu je me za há jit pøe de høá tím or ga nis mu jed no du chou roz cviè kou a ukon -
èit pro ta že ním sva lù a cel ko vou re la xa cí. Pøi tré nin ku je pot øe ba za jis tit dos ta teè ný pøí sun
te ku tin.
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Co dì lat pøi zhor še ní zdra vot ní ho sta vu?

Pøi zhor še ní zdra vot ní ho sta vu (a• již z dù vo du ata ky
roz trou še né skle ró zy, ane bo ji né ho one moc nì ní) je

nut né tré nink pøe ru šit. S tré nin kem je mož né pok ra èo -
vat, je-li zdra vot ní stav sta bi li zo ván. Dél ka tré nin ku by

mìla být pro dlu žo vá na po stup nì a in ten zi ta pøi zpù so be na
sta vu po pro dì la ném one moc nì ní. Vhod né by bylo zno vu

pro vést zá tì žo vé vy šet øe ní.

Jak mám po stu po vat, po kud mám zá jem o ur èe ní vhod né in ten zit za tì -
žo vá ní?

Ob jed nej te se na spi ro er go met ric ké vy šet øe ní v  Ústa vu tì lo vý chov né ho lé kaø -
ství, Sal mov ská 5, Pra ha 2 u do cen ta Bran dej ské ho (pbran@lf1.cuni.cz, +420 224

965 718), ob jed ná vá se na am bu lan ci  (+ 420 224 965 720, ses tra Rýd lo vá) nebo  v její
ne pøí tom nos ti v sek re ta ri á tì (+ 420 224 965 716, vrch ní ses tra Vo máè ko vá). V zá vì ru lé -

kaø ské zprá vy na lez ne te pro Vás vhod nou dél ku a in ten zi tu za tì žo vá ní.

Kam se mohu ob rá tit, po kud mám zá jem o øí ze ný aero bní tré nink pod ve de ním od bor ní ka?

VŠTJ MEDICINA PRAHA, Re kon diè ní cen trum, Sal mov ská 5, Pra ha 2 +420 224 965 721,
777 715 622) udì la la roz pis cvi èe ní spe ciál nì pro zá jem ce s roz trou še nou skle ró zou. Na bí zí

v nich aero bní cvi èe ní (ro to pe dy, ves laø ský tre na žér, cros so vý tre na žér), po si lo va cí cvi èe ní,
kru ho vé tré nin ky, zdra vot ní a kom pen zaè ní cvi èe ní, tré nink rov no vá hy a ko or di na ce po hy -
bù (s vy uži tím fit bal lù a over bal lù), de cho vá cvi èe ní, re la xa ce, jógu.

Tré no vat mù že te cho dit také do bìž ných re kon diè ních èi re ha bi li taè ních cen ter.



14

Neu ro re ha bi li ta ce

Jak mám ro zu mìt po jmu neu ro re ha bi li ta ce?

Neu ro e ha bi li ta ce vy uží vá me zi o bo ro vé spo lu prá ce ke zvý -
še ní funkè ní ne zá vis los ti, pre ven ci kom pli ka cí a zlep še ní kva -

li ty ži vo ta ne moc ných. Jde o ak tiv ní pro ces, kte rý po má há
li dem k zo ta ve ní, k za cho vá ní op ti mál ní fy zic ké, smys lo vé, in te -

lek to vé, psy chic ké a so ciál ní úrov nì funk cí, a k do sa že ní co nej vyš ší
úrov nì ne zá vis los ti na vzdo ry ome ze ní, kte ré neu ro lo gic ké one moc nì -

ní zpù so bu je.

Po jem neu ro re ha bi li ta ce se ale po uží vá i ve smys lu fy zio te ra pie za mì øe né na
ovliv nì ní pro je vù a prù bì hu neu ro lo gic kých one moc nì ní.  Neu ro re ha bi li ta ci

v tom to smys lu po pi su je me v této pub li ka ci.

Neu ro re ha bi li ta ce pra cu je s prin ci py øí ze ní hyb nos ti, zna los tí ana to mie a fy zio lo gie, se
zna los tí po hy bo vé ho cho vá ní èlo vì ka, a se zna los tí uèe ní. Tyto teo re tic ké poz nat ky jsou

po uží vá ny dle uvá že ní fy zio te ra pe u tù tak, aby do šlo k ob no ve ní, pøí pad nì k na hra ze ní po -
ško ze né funk ce. Zna lost pou ze  teo re tic kých vý cho di sek pro te ra pii ne sta èí. V te ra pii je ve li -

ce dù le ži tá prak tic ká ap li ka ce te ra pe u tic kých prv kù (do ved nost te ra pe u ta) a vztah mezi
te ra pe u tem a pacientem.

Správ né po ro zu mì ní tìm to prin ci pùm a je jich ap li ka ce v pra xi jsou však ve li ce ob tíž né. Pøe -
de vším pro to, že vol ba pod nì tù ap li ko va ných v te ra pii, je jich in ten zi ta a èet nost je vy so ce

in di vi du ál ní a èas to in tu i tiv ní.

Jak je naše hyb nost øí ze na? 

Pro vy ko ná ní vol ní ho po hy bu je za po tøe bí ètyø obec ných pro ce sù: mo ti va ce, vy tvo øe ní
pøed sta vy/zá mì ru, prog ra mo vá ní a vy ko ná ní po hy bu. Na øí ze ní mo to ri ky se tedy po dí le -
jí dva roz díl né, ale zá ro veò in ter ak tiv ní sys té my: lim bic ký (k vy ko ná ní po hy bu je dù le ži -
té ur èi té emo ci o nál ní na la dì ní) a senso-motorický (po hyb je rea li zo ván na zá kla dì
ana lý zy in for ma cí, kte ré pøi chá ze jí z rùz ných sen zo ric kých sys té mù, na pøí klad z oka,
ucha, ze sva lu, atd.).

In for ma ce z vnìj ší ho a vnitø ní ho pros tøe dí jsou hro ma dì ny a zpra co vá vá ny v lim bic -
kém sys té mu, a mo hou být vy hod no ce ny tak, že na star tu jí mo ti va ci (pot øe bu nebo 

pud) k po hy bu. Mo ti va ce jsou v ur èi té moz ko vé ob las ti pøe tvá øe ny do pøed stav

Ka pi to la 2
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(zá mìr po hy bu). Na je jich zá kla dì je vy brán po hyb,
kte rý pøi chá zí pro daný úèel v úva hu a spus tí vhod ný

mo to ric ký prog ram. V rùz ných moz ko vých ob las tech
jsou tedy ulo že ny všech ny as pek ty po hy bu, od obec -

ných (èa so vý sled èi cíl po hy bu) po spe ci fic ké (jaké sva ly
mají být kdy za po je ny). Pøí kaz k vy ko ná ní po hy bu vy šle

mo to ric ká ko ro vá ob last moz ku. Ten jde buï pøí mo do mí -
chy a tím se po hyb spus tí, nebo je pøe po jo ván na niž ších pod -

ko ro vých ob las tech moz ku a vede pou ze ke zmì nì dráž di vos ti
neu ro nù v míše, èímž ovliv òu je na pì tí sva lù. Vlast ní po hyb pak pro -

bí há pod vì do mì a je ve svém prù bì hu ovliv òo ván zpìt no va zeb ní mi
in for ma ce mi, kte ré pøi chá ze jí z vnìj ší ho i vnitø ní ho pros tøe dí.

Jak se pro je ví po ru chy øí ze ní hyb nos ti kli nic ky?

Roz trou še ná skle ró za moz ko míš ní je au to i mu nit ní one moc nì ní, pøi nìmž do chá zí
k po ško ze ní my e li no vých oba lù a roz pa du ner vo vých vlá ken v cen trál ním ner vo vém sys -

té mu. Kli nic ké pro je vy one moc nì ní zá le ží na mís tì a zá važ nos ti po ško ze ní cen trál ní ho
ner vo vé ho sys té mu a na jeho schop nos ti adap ta ce.

Pøi po ru še v moz ko vé ob las ti, kte rá dává pøí kaz k vy ko ná ní po hy bu ne moc ný ja ko by váhá, jak
má po hyb udì lat. Do chá zí ke zpo ma le ní na uèe ných èin nos tí a zhor še ní ob rat né hyb nos ti. Po -

ru cha se pro hlu bu je pøi psy chic kém vy pì tí a si tu a cích vy ža du jí cích sou støe dì ní.

Pøi po ru še v moz ko vých ob las tech, kte ré pøe tvá øe jí mo ti va ci po hy bu do pøed stav ne moc ný
sice ví, co má udì lat, ale neví, jak to má udì lat. To se pro je ví pøe de vším pøi øe še ní slo ži tìj -
ších po hy bo vých úko nù.

Pøi po ru še v pod ko ro vých ob las tech moz ku (tam, kde je pøí kaz k po hy bu pøe po jo ván, kde
je ko ri go ván prù bìh po hy bu) do chá zí k po ru chám ko or di na ce a dy na mic ké ho udr žo vá ní
stá lé ho sva lo vé ho na pì tí, což se pro je ví na ply nu los ti pro vá dì ní po hy bu. Dále na zhor še -
né stra te gii po hy bu – ne moc ný neví, co má udì lat ane bo zda má vù bec nìco dì lat. Bývá
pøi tom také zhor še na po stu rál ní funk ce, je jímž úko lem je udr žo vat a na sta vo vat jed not -
li vé èás ti tìla i tìlo jako ce lek vùèi gra vi ta ci. To se pro je vu je oba va mi ze zmì ny po lo hy.

Prob le ma ti ka je mno hem slo ži tìj ší, pro to že jsou po sti že ny i jiné, než hyb né sys té my,
kte ré za sa hu jí do bìž ných den ních a so ciál ních ak ti vit ne moc ných a ovliv òu jí je jich

kva li tu ži vo ta.
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K èemu mi je vì dìt, jak fun gu ji? Mys lím, že by to mìl
vì dìt hlav nì od bor ník, kte rý mnì re ha bi li tu je…

Po ro zu mì ní øí ze ní po hy bu a sta vu, kte rý zpù so bi la po -
ru cha na ur èi tém mís tì cen trál ní ho ner vo vé ho sys té mu, 

je vel mi dù le ži té k je jí mu ak tiv ní mu a cí le né mu ovliv òo vá -
ní. Mož nos tí je na uèit se „tri ky“, jak tìlo i s da nou po ru chou

ovlá dat. Na uèit se dá vat tìlu ta ko vé pod nì ty, ta ko vým zpù so -
bem, aby byla po ža do va ná funk ce rea li zo vá na co nej kva lit nì ji.

Tato prá ce je dlou ho do bá. Zpo èát ku by mìla pro bí hat pod ve de -
ním od bor ní ka, poz dìji mùže být, a je pot øe ba, aby byla sa mos tat ná.

K tomu je pot øe ba vnitø nì tyto prin ci py pøij mout a pod vì do mì je ap li ko -
vat v bìž ném ži vo tì. Je jich opa ko vá ní v rùz ných si tu a cích a pod mín kách

vede k na star to vá ní plas tic kých a adap taè ních pro ce sù v moz ku. Je di nì tak
mùže do jít k ovliv nì ní po ško ze né funk ce.

Jaké pod nì ty spouš tì jí prog ram pro po ža do va ný po hyb? 

Jako pod nì ty, kte rý mi chce me vy vo lat spe ci fic kou ode zvu or ga nis mu, fy zio te ra pe ut volí
me cha nis my tzv. senso-motorického uèe ní. 

l  mo to ric ké ob rat né uèe ní – vì do mé øí ze ní po hy bu, opa ko vá ní po hy bu za úèe lem zlep še ní
jeho kva li ty, roz poz ná vá ní co, jak a kdy udì lat, op ti ma li za ce pro ve de ní po hy bu, zmì na vy -

uži tí zpìt né vaz by a vaz by vzta že né do pøe du, zís ká vá ní a shro maž ïo vá ní vhod ných po hy -
bo vých seg men tù, vý bìr vhod né kom bi na ce sva lù, vý bìr a na sta ve ní vhod ných

pa ra met rù, op ti mál ní na èa so vá ní ak ti va ce sva lù, prog ra mo vá ní pøed jí ma jí cí po stu rál ní
úpra vy

l  adap tiv ní mo to ric ké uèe ní – mo di fi ka ce mo to ric ké ho vý stu pu v re ak ci na mì ní cí se sen -
so ric ký vstup

l pod mí nì nì – aso cia tiv ní mo to ric ké uèe ní

l ne a so ci a tiv ní mo to ric ké uèení- ha bi tu a ce a sen si ti za ce na opa ko va ný pod nìt

Co si má pod ta ko vý mi pod nì ty pøed sta vit laik?

Mezi zá klad ní me cha nis my, kte ré umož òu jí rea li za ci po ško ze né funk ce po hy bu,
pat øí pøe de vším na sta ve ní vý cho zí po lo hy, pro ta že ní sva lu, vy uži tí adap ta bil ní ho
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od po ru, kon tro la pro ve de ní prù bì hu po hy bu zra -
kem a sti mu la ce slu cho vý mi pod nì ty.

Na sta ve ní vý cho zí po lo hy

Úèel ný a ko or di no va ný po hyb je mož ný jen teh dy,
vychází-li z dy na mic ky udr žo va né vý cho zí po lo hy, v níž

jsou klou by funkè nì cen tro vá ny, do chá zí k syn chron ní ak ti -
vi tì an ta go nis tic kých sva lù a k pro ta že ní pá te øe v po délné

ose.

Vý cho zích po zic mù že me v te ra pii po užít ce lou øadu. Zá sad ní je, aby
od po ví da ly po lo hám, kte rý mi ve vý vo ji spon tán nì pro chá zí zdra vé dítì 

od 3. mì sí ce ži vo ta.

Vý znam na sta ve ní vý cho zí po lo hy si mù že me vy svìt lit na vý vo jo vých ob do -
bích èlo vì ka.

No vo ro ze nec není scho pen za jis tit vý cho -
zí po lo hu a k po hy bu vy uží vá pøe de vším ref -

lex ních me cha nis mù. Ne umí za ujmout
sy met ric kou po lo hu ani v leže na zá dech, ani

v leže na bøi še, hla viè ku má v mír ném zá klo nu,
úklo nu a ro ta ci. Ra mín ka má „na hr be ná“, ru èiè ky

drží v pìs ti, bøíš ko má „vy va le né“.

Ref lex ní me cha nis my bì hem vý vo je vy ha sí na jí a s po -
stup ným do zrá vá ním cen trál ní ho ner vo vé ho sys té mu

se rea li zu je prog ram au to ma tic ké ho ovlá dá ní 
po lo hy tìla. Ve tøech mì sí cích ži vo ta je již dítì 
schop no ak tiv nì za ují mat po lo hu, a to jak
v leže na zá dech, tak v leže na bøi še. V tìch to
po lo hách do chá zí k sy met ric ké mu pro ta že ní
tru pu, sklo pe ní pán ve, k ma xi mál ní mu kon -
tak tu kloub ních ploch, a tím k do ko na lé spo -
lu prá ci mezi sva lo vý mi sku pi na mi. Dítì
za èí ná ak tiv nì pra co vat s tì žiš tìm a ote ví rat 
ru èiè ku z pìs ti. Te pr ve když je dítì schop no ak tiv nì vy uží vat opo ry, do chá zí k roz vo ji

na pøimo vá ní a roz vo ji lo ko mo ce (otá èe ní se, pla ze ní, le ze ní, chù ze). Po do kon èe ní vý -
vo je hru bé mo to ri ky do chá zí k roz vo ji mo to ri ky jem né (ma ni pu la ce a komunikace).
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Pro ta že ní sva lu

Rych lé prud ké pro ta že ní sva lu pøed pro ve de ním po -
hy bu usnad òu je jeho kon trak ci.

Kla de ní „adap ta bil ní ho“ od po ru

Jde o od por, je hož in ten zi ta se ne ustá le pøi zpù so bu je re ak -
ci na nìj tak, aby byla za jiš tì na dy na mi ka po lo hy a vhod ná

ode zva. Je-li re ak ce ne kva lit ní, po mù že ji ak ti vo vat od por sil -
nìj ší, prud ší, je-li již kva lit ní re ak ce na star to vá na a pot øe bu je me ji

ze sí lit po mù že jem ný, cit li vý od por.

Kon tro la pro ve de ní po hy bu zra kem

Pøe de vším pøi po ru chách cit li vos ti je kon tro la pro ve de ní po hy bu zra kem ve -
li ce dù le ži tá.

Sti mu la ce slu cho vý mi pod nì ty

Dù le ži té je pøes né a jas né vy svìt le ní po hy bu a po vzbu ze ní jeho pro ve de ní slo vem (ve
vhod nou chví li vy dat jas ný po vel, zvý šit hlas, atd.). Èas to po mù že pøí kaz s ne ga tiv ním vý -

zna mem. Na pøí klad ve chví li, kdy chce me, aby se ruka skr èi la, rych le prud ce pro táh ne me
ruku do na ta že ní a vy dá me po vel „ne ne chte si skr èit ruku“.

Jak je mož né, že se v te ra pii po da øí po ško ze nou funk ci vy vo lat?

Te ra pe ut vy uží vá ana to mic kých a funkè ních vzta hù mezi neu ro ny. Díky nim je mož né jed -
ním vhod ným pod nì tem ovliv òo vat více neu ro nù ane bo na opak kom bi na cí více vhod ných 
pod nì tù pù so bit na je den neu ron. Sí• neu ro nù je tak efek tiv nì vy uži ta k pøe no su in for ma -
ce o po ža do va né hyb né funk ci do moz ku, kde je ak ti vo ván prog ram pro vy ko ná ní po ža do -
va né hyb né funk ce, a po hyb je spuš tìn.

Jak je mož né, že i když se sna žím, ne po da øí se mi po hyb kva lit nì pro vést?

Vùle je v tom to pøí pa dì spí še na ško du. Jak jsme si po psa li, vì do mý je pou ze ná pad,
idea po hyb pro vést. Vlast ní po hyb pak pro bí há pod vì do mì. K po hy bu je pot øe ba být
na la dìn, a pøí liš ná sna ha toto na la dì ní na ru šu je.

Pod le fi lo so fic ké ho po hle du není lid ský po hyb pou ze me cha nic ká zá le ži tost, ale je
také zro ze ním a ukon èe ním myš len ky a zro ze ním a ukon èe ním emo ce. Za hr nu je



19

vše, co v na šem tìle pøed sta vu je zmì nu. Po kud
chce me, aby byl náš fy zic ký po hyb v po øád ku, mu sí -

me být na la dì ni na celý svìt oko lo.

V te ra pii je pot øe ba být na la dìn jako ce lek na sebe, na
te ra pe u ta, na te ra pii. V te ra pii se do chá zí po mo cí kom bi -

na ce pod nì tù k ak ti va ci prog ra mù øí ze ní po hy bu ulo že né
v moz ku. Po kud se to po da øí, je pot øe ba tuto sku teè nost pro -

žít a pøi øa dit jí vy so ký stu peò prio ri ty. Ak ti vo va ný kva lit ní po hyb 
je ne zvyk lá po hy bo vá zku še nost, kte rou je pot øe ba na uèit se vní -

mat po zi tiv nì na vzdo ry nì kte rým ne zvyk lým a tu díž ne vždy pøí jem -
ným po ci tùm. Prá ce na pøi je tí no vých po hy bo vých zku še nos tí vy ža du je

vì do mou a dlou ho do bou motivaci.

Co si mám pøed sta vit pod po jmem dlou ho do bá prá ce?

Zvláš tì u chro nic ké ho a prog re siv ní ho one moc nì ní jako je roz trou še ná skle ró za, je re -
ha bi li ta ce dlou ho do bý, v pod sta tì tr va lý pro ces.

Cen trál ní ner vo vý sys tém je plas tic ký a do ká že  se pøi zpù so bo vat pod mín kám vnitø ní ho
i zev ní ho pros tøe dí. Pod nì ty, kte ré vy uží vá me v neu ro re ha bi li ta ci, mù že me po va žo vat za

pod nì ty zev ní ho pros tøe dí (tlak, do tyk, od por, slu cho vý èi zra ko vý pod nìt). Na zá kla dì  je jich
dlou ho do bé ho pù so be ní do chá zí k na star to vá ní plas tic kých a adap taè ních zmìn cen trál ní ho

ner vo vé ho sys té mu, kte ré pøi spí va jí  k funkè ní mu zotavení.

Po kud se po mo cí kom bi na ce vhod ných pod nì tù po da øí spus tit po ža do va ný po hyb, do jde
k vy pla ve ní me di á to rù, kte ré pøe ná še jí vzruch na sy nap si. Pøi opa ko vá ní ak ti va ce této funk -
ce do jde ke zmno že ní „dob rých“ bíl ko vin a den dri tic ké mu pu èe ní sy nap sí. Te pr ve pøi dlou -
ho do bém a pra vi del ném pù so be ní do chá zí k pøe stav bì neu ro nál ní sítì ve smys lu
ob no ve ní po ško ze né ner vo vé drá hy nebo os lo ve ní ne po ško ze né moz ko vé ob las ti a její
vy uži tí pro èás teè nou opra vu po ru še né funkce.

Zna me ná to, že budu mu set ne ustá le do chá zet na re ha bi li ta ci?

Cí lem je na uèit se sám se se bou pra co vat sa mos tat nì. Zpo èát ku to vy ža du je pra vi del -
né (ales poò dva mì sí ce, dva krát týd nì) in ten ziv ní do chá ze ní na in di vi du ál ní te ra pii

pod ve de ním fy zio te ra pe u ta, poz dìji sta èí pra vi del né kon tro ly (jed nou za mì síc).

Bì hem dvou mì sí cù in di vi du ál ní ho prog ra mu se u vìt ši ny kli en tù po da øí ak ti vo -
vat prog ra my pro øí ze ní zá klad ních po loh a po hy bù. Kli en ti po ro zu mí prin ci pu
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øíze ní tìla a na uèí se ho po uží vat sa mos tat nì pøi vy -
ko ná vá ní bìž ných den ních ak ti vit. V prù bì hu èasu je

nut né kli en ty kon tro lo vat, zda pro vá dí au to te ra pii
správ nì a ne do chá zí pøi ní k ak ti va ci ne vhod ných po hy -

bo vých prog ra mù. Te ra pii je také pot øe ba pøi zpù so bo -
vat prog re si one moc nì ní.

Zna me ná to, že mám pøe stat cvi èit bìž né cvi ky a pro vá dìt pou -
ze Vámi do po ru èe né cvi èe ní? 

Cí lem in ten ziv ní ho prog ra mu je po ro zu mìt øí ze ní po hy bu a ap li ko vat ho 
do bìž ných den ních ak ti vit. Nej pr ve je pot øe ba se na uèit zá klad ní mo to ric -

ké funk ce jako je otá èe ní se v leže, sed, zve dá ní se do sto je, stoj, se dá ní si ze
sto je, ná kro ky a chù ze.  Po kud je umí te, je více než žá dou cí, na uèit se ap li ko vat

prin ci py øí ze ní na dal ších mo to ric kých do ved nos tech. Va ria bi li ta cvi kù a pros tøe dí
zvy šu jí adap ta bi li tu cen trál ní ho ner vo vé ho sys té mu. Pro jis to tu do po ru èu je me kon -

zul to vat Vaše cvi èe ní s fy zio te ra pe u tem.

Tak že spo lu prá ce s od bor ní kem je nut ná?

Bez od bor né ho ve de ní èi in struk tá že mùže pøi cvi èe ní do chá zí k pro hlou be ní kli nic kých pro je -
vù one moc nì ní. Ne vhod né po lo hy a cvi ky, z vý vo jo vé ho a ki ne zi o lo gic ké ho hle di ska po si lu jí

pa to lo gic ké vzor ce. Špat né pro ve de ní nì kte rých cvi kù mùže na pøí klad vést k pro hlou be ní
spas ti ci ty, tøe su, ne sta bi li ty tru pu, sla bos ti sva lù, pro hlou be ní ko len ní ho zám ku a zvý še ní
pa to lo gic kých ref le xù. 

Spo lu prá ce s od bor ní kem je pod le na še ho ná zo ru nut ná.

Pøi pa dá mi to celé vel mi ob tíž né. Dalo by se to nì jak zjed no du šit?

Teo re tic kých poz nat kù a me tod, kte ré jsou ve fy zio te ra pii vy uží vá ny, je mno ho a jsou
vel mi ob tíž né. Na víc je kaž dý te ra pe ut po uží vá a kom bi nu je dle vlast ní ho uvá že ní a pøi -
ná ší do te ra pie ce lou øadu vlast ních in ven cí, osob nost, pøí stup k ne mo ci, atd.  Není
mož né na psat pøes ný po stup, jak má te ra pie vy pa dat. Pøes to se zde po kou ší me na -

psat ja ký si vzor, kte rý by Vám usnad nil roz ho do vat se, jak po stu po vat. Na zá kla dì to -
ho to vzo ru Vám v dal ší ka pi to le, za mì øe né na prak tic ký ná cvik jed not li vých funk cí

– mo de lo vých si tu a cích, vy svìt lí me blí že, jak po stu po vat. K snaz ší mu po ro zu mì ní
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by vám moh lo po mo ci in struk táž ní DVD, kte ré jsme
na to èi li, a kte ré dis tri bu u je Unie Ros ka – èes ká MS

spo leè nost. Zá sad ní je však in di vi du ál ní prá ce s vy ško -
le ným fy zio te ra pe u tem.

(1) Nej pr ve je nut né jas nì de fi no vat, jaký po hyb bu de me
pro vá dìt (cvi èit, tré no vat).

(2) Po ku sí me se po hyb pro vést.

(3) Po kud se sa mos tat nì ne po da øí po hyb kva lit nì pro vést, ná sle -
du je te ra pie.

(4) Dù le ži té je po ro zu mì ní prin ci pu øí ze ní zkou še né po lo hy èi po hy bu.

(5) Na la dí me se na pro ve de ní po hy bu (správ ná míra vùle a mo ti va ce k pro ve -
de ní po hy bu, dos ta teè nì sil ný emoè ní ná boj).

(6) Na sta ví me vhod nou vý cho zí po lo hu tak, aby byla pøi pra ve ná ke spuš tì ní po ža -
do va né hyb né funk ce (po lo hy, po hy bu).

(7) Kom bi nu je me pod nì ty senso-motorického uèe ní tak, aby na nì in ter ne u ro nál ní sí•
rea go va la v pøí sluš né kva li tì a do šlo k pøe no su in for ma ce o po ža do va né hyb né funk ci do

cen trál ní ho ner vo vé ho sys té mu.

(8) Tím do jde k ak ti va ci po hy bo vé ho prog ra mu v moz ku a spuš tì ní po ža do va né ho po hy bu.
Nej pr ve jsou ak ti vo vá ny obec né, rám co vé prog ra my, tak že spuš tì ný po hyb je hru bý. Po stup -

nì se díky pod nì tùm senso-motorického uèe ní stá vá spouš tì ný po hyb èím dál více ko or di -
no va nìj ší.

(9) Zkon tro lu je me kva li tu spuš tì né ho po hy bu. Kva lit ní ode zva se pro je ví ak ti va cí ce lé ho
tìla.

(10) Ze sí lí me pøí liv pod nì tù do cen trál ní ho ner vo vé ho sys té mu v prù bì hu kva lit nì spuš tì -
né mo to ric ké funk ce – opa ku je me ak ti va ci prog ra mu ve stá le stej né mo de lo vé si tu a ci po
dobu, kdy vy vo lá vá me kva lit ní re ak ci.

(11) Opa ku je me stá le stej nou mo to ric kou do ved nost ve stej ných pod mín kách, èímž do -
jde k osvo je ní této do ved nos ti.

(12) Opa ku je me stá le stej nou mo to ric kou do ved nost v rùz ných pod mín kách, což po -
ve de k lep ší mu za pa ma to vá ní mo to ric ké do ved nos ti.
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Proè se vy uží vá mo de lo vých si tu a cí, zda jí se mi ne -
pøi ro ze né?

Mo de lo vá si tu a ce je vý hod ná, pro to že je re la tiv nì
snad né ji po psat (sy met ric ká po lo ha). Je snad né se ji na -

uèit sa mos tat nì za ujmout a po cho pit na ní prin cip øí ze ní
ur èi té po lo hy èi po hy bu i v ji ných si tu a cích.

Je tato te ra pie vhod ná pro všech ny typy a tíže po sti že ní?

Neu ro re ha bi li ta ce je úèin ná u všech typù a tíží po sti že ní. V prak tic ké èás -
ti po psa ná jed no du chá øada mo de lo vých si tu a cí je vhod ná pro lidi s leh èím

a støed ním stup nìm neu ro lo gic ké ho po sti že ní. U kli en tù s leh èím stup nìm
neu ro lo gic ké ho stup nì po sti že ní (schop nost sa mos tat né chù ze) je ak ti va ce

všech prog ra mù do sa že na døí ve, tak že pak zbý vá více pros to ru pro prá ci v on to ge -
ne tic ky vyš ších a po stu rál nì ná roè nìj ších po lo hách, více pros to ru pra co vat s vìt ší va -

ria bi li tou po loh, po hy bù a po mù cek. Vy uží vá me prv kù rùz ných bo jo vých umì ní,
vy uží vá me míèe, thera-bandu, la bil ních ploch atd.

Na opak u kli en tù s tìž ším stup nìm neu ro lo gic ké ho po sti že ní za èí ná me v po lo hách on to ge -
ne tic ky niž ších a po stu rál nì snaz ších. Do po ru èi li by chom na pøí klad ref lex ní pla ze ní a otá èe ní

dle ref lex ní lo ko mo ce, otá èe ní se za po je ním kon èe tin dle pro pri o cep tiv ní neu ro mus ku lár ní
fa ci li ta ce. Pod le na še ho ná zo ru je dù le ži té s kli en ty pra co vat v po lo hách, pøi nichž je ak tiv ní

po stu rál ní sys tém. Pro to u kli en tù, kte øí jsou schop ni za ujmout ur èi tou po stu rál ní po lo hu
upøed nos tòu je me pra co vat v této po lo ze, pøed on to ge ne tic ky niž ší mi po lo ha mi (je-li na pøí -

klad kli ent scho pen se dìt, za èí ná me pra co vat v sedu).

Te ra pie je úèin ná jen v pøí pa dech, kdy ne do šlo k úpl né de ner va ci. Po kud by po dvou mì síè -
ním prog ra mu ne do šlo k žád né mu zlep še ní, na bíd li by chom kli en to vi mož nost do chá zet
po del ší dobu. Po kud by však po pùl roce ne do šlo k žád né mu zlep še ní, mu se li by chom
kon sta to vat, že jsme na hra ni cích mož nos tí naší te ra pie.

Jak to fun gu je v pra xi? Na koho se mám ob rá tit, mám-li zá jem pod stou pit fy zio te ra pe -
u tic ký prog ram?

Na in ter ne tu http://www.unify-cr.cz na lez ne te kon tak ty na re gi o nál ní zá stup ce Unie 
fy zio te ra pe u tù v Èes ké re pub li ce. Ti Vám do po ru èí mís to, kam ve Va šem re gi o nu

mù že te do chá zet, kde Vám na bíd nou vhod ný fy zio te ra pe u tic ký prog ram (neu ro -
re ha bi li ta ci) a kam je to pro Vás do stup né. Vel mi dob ré jsou služ by na bí ze né
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Klinika mi re ha bi li taè ní ho lé kaø ství 3.LF UK a FNKV
v Pra ze, 1.LF UK a VFN v Pra ze, 2.LF UK a FN Mo tol v Pra -

ze, Re ha bi li taè ní kli ni kou Mal va zin ky.

Po kud bu de te do chá zet do za øí ze ní, je hož služ by jsou
hra ze né ze zdra vot ní ho po jiš tì ní, bu de te pot øe bo vat po -

ukaz na vy šet øe ní/ošet øe ní FT. Ten zís ká te u ob vod ní ho lé -
ka øe, neu ro lo ga èi re ha bi li taè ní ho lé ka øe.

Na bí zí me in di vi du ál ní kon zul ta ce „Jak prak tic ky vy užít poz nat kù
z neu ro re ha bi ti a ce po psa ných v bro žu øe na jed no du ché øadì mo -

de lo vých si tu a cí“ (604511416, ka mi la.ra so va @cen trum.cz), ale také do -
chá ze ní na sku pi no vou ta neè ní a po hy bo vou te ra pii, kte rá vy uží vá

po psa ných prin ci pù v kom bi na ci s hud bou a dal ší mi ori gi nál ní mi prv ky
(604654816, m.ra so va@se znam.cz).
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Neu ro re ha bi li ta ce – prak tic ká èást

V této èás ti Vám uká že me, jak mù že te po psa ná teo re -
tic ká vý cho di ska ap li ko vat na jed no du ché øadì mo de lo -

vých si tu a cí: sed, zve dá ní se ze sedu do sto je, se dá ní se ze
sto je do sedu, stoj, ná cvik ko len ní ho zám ku, ná krok,  chù ze.

Sed

(1) Nej pr ve je nut né jas nì de fi no vat mo de lo vou si tu a ci, kte rou bu de te
pro vá dìt (cvi èit, tré no vat).

(2) Po ku sí te se za ujmout a udr žet Vámi de fi no va nou po lo hu v sedì.

(3) Te ra pe ut Vás bude z Vámi za uja té po lo hy vy chy lo vat, vy se
bu de te sna žit tuto po lo hu udr žet. Po kud se Vám to ne po da øí (po -

do bnì jako na ob ráz ku), bude ná sle do vat te ra pie.

(4) Dù le ži té je po ro zu mì ní prin ci pu øí ze ní zkou še né po lo hy.

(5) Na la dí me se na pro ve de ní po hy bu.

(6) Na sta ví me vhod nou vý cho zí.
Pro ak ti va ci sedu nej pr ve vo lí me mo de lo vý sed na

se da cí plo še (žid le, pos tel), kte rá je ve výš ce asi je den
cen ti metr nad ko le nem dol ní kon èe ti ny. Dol ní kon èe -

ti na je v ko le ni ohnu tá do pra vé ho úhlu a plo skou
opøe ná o pod lož ku. Roz lo že ní váhy na obì kon èe ti ny
je rov no mìr né. Dol ní kon èe ti ny jsou v zev ní ro ta ci.
Úhel roz no že ní musí být ta ko vý, aby do šlo k pøe klo pe ní 
pán ve vpøed. Zá vi sí na šíø ce pán ve, u štíh lej ších lidí je
úhel vìt ší, a na opak. Osa ste hen, bér ce a po délná osa
plo sky jsou v jed né ver ti kál ní ro vi nì. Op ti mál ní ho za køi ve ní pá te øe do sáh ne me na klo pe -
ním pán ve vpøed a na pøí me ním hrud ní ku. Krè ní pá teø by mìla být v pro dlou že ní pá te øe 
a ne v pøed su nu tém dr že ní. Klí èo vé je opøe ní pán ve vùèi se da cí plo še a vzá jem né pos -
ta ve ní pán ve a pá te øe. Pøi za ují má ní ta ko vé to po lo hy nej pr ve ovliv òu je me po lo hu
pán ve – pa siv nì pøe klo pí me kli en to vu pá nev vpøed do ma xi mál ní po lo hy. Pá nev

v této po lo ze za fi xu je me a vy zve me kli en ta, aby se na rov nal. Do sáh ne me po lo hy
v sedì s mír ným pøed klo nem. V této po lo ze pa siv nì ovliv ní me po lo hu že ber a hla -

vy.



25

(7) Kom bi nu je me pod nì ty senso-motorického uèe ní 
tak, aby na nì in ter ne u ro nál ní si• rea go va la v pøí sluš -

né kva li tì a do šlo k pøe no su in for ma ce o po ža do va -
ném mo de lo vém sedu do cen trál ní ho ner vo vé ho

sys té mu.

Nej ví ce se nám osvìd èi lo po uží vat rych lé 
ma xi mál ní pro ta že ní sva lu v mís tì, od kud

chce me vy vo lat cel ko vou re ak ci (èas to je to
v mís tì sva lo vé sku pi ny, kte rá na pøí klad pro

ochr nu tí èi zvý še né sva lo vé na pì tí sva lu schop na
za jis tit a udr žet cen tro va né na sta ve ní klou bù, na pøí -

klad na zev ní stra nì ko len) a jas né ho hla si té ho slov ní ho
pøí ka zu, kte rý in stru u je k udr že ní vý cho zí po zi ce, na pøí klad

„ne ne chte se po ra zit“ nebo „ne ne chte si zved nout špiè ky ze zemì“. Dále se nám
ve li ce osvìd èi lo po uží vat adap ta bil ní od por. Em pi ric ky se uká za lo, že do jde k rych -

lej ší ak ti va ci prog ra mu pro daný po hyb, po kud jsou dráž dì ny hlu bo ké re cep to ry sva -
lù (pro pri o re cep to ry) na ur èi tých mís tech, ur èi tým smì rem, tj. pøe de vším v ob las ti

ple ten ce ra men ní ho, v ob las ti prs ní kos ti, na zev ní stra nì ko len.

8) Ak ti vu je me prog ram pro øí ze ní po psa né ho mo de lo vé ho sedu a spus tí me ho. Nej pr ve jsou
ak ti vo vá ny obec né, rám co vé prog ra my, tak že je po zi ce z po èát ku vy hra nì ná. Po stup nì se její

udr že ní stá vá ko or di no va nìj ší.

(9) Zkon tro lu je me kva li tu spuš tì né ho prog ra mu pro mo de lo vý sed. Kva lit ní ode zva se pro je -
ví ak ti va cí ce lé ho tìla v ko or di naè ních sou vis los tech po psa ných výše.

(10) Ze sí lí me pøí liv pod nì tù do cen trál ní ho ner vo vé ho sys té mu v prù bì hu kva lit nì spuš tì -
né mo to ric ké funk ce – opa ku je me ak ti va ci prog ra mu ve stá le stej né mo de lo vé si tu a ci po
dobu, kdy vy vo lá vá me kva lit ní re ak ci. To  mùže zpo èát ku tr vat jen nì ko lik se kund, poz dìji
i mi nut. K ze sí le ní pøí li vu ide ál ních in for ma cí do cen trál ní ho ner vo vé ho sys té mu se nám
osvìd èil „adap ta bil ní“ od por.



26

(11) Opa ku je me stá le stej nou mo to ric kou do ved nost 
ve stej ných pod mín kách, èímž do jde k osvo je ní této

do ved nos ti. Po ku sí me se ak ti vo vat prog ram mo de lo -
vé ho sedu nì ko lik rát za se bou.

Kli en tùm do po ru èu je me, aby když sedí, aby se pra vi del -
nì (z po èát ku v ho di no vých in ter va lech, poz dìji èas tì ji) po -

ku si li za ujmout mo de lo vý sed a prog ram zakti vo vat. Ze
zku še nos ti víme, že jak mi le se nám jed nou po da øí prog ram v te -

ra pii zakti vo vat, je jeho ak ti va ce stá le snad nìj ší. Po ur -
èi té dobì (u am bu lant ních kli en tù vìt ši nou bì hem tøí

te ra pe u tic kých se ze ní) jsou kli en ti schop ni prog ram ak ti vo -
vat spon tán nì, když za ujmou vhod nou vý cho zí po lo hu. Pro to -

že není pøi ro ze né a ani mož né (pøe de vším pro únav nost) vždy za
kaž dých okol nos tí ak tiv nì se dìt,  do po ru èu je me v nì kte rých pøí pa -

dech do èas nì po uží vat over ball – ne plnì na fouk nu tý gu mo vý míè ve -
li kos ti 12. Jeho umís tì ní za zády po mù že na jít po lo hu mo de lo vé ho sedu

a jeho ne úpl né na fouk nu tí za jis tí dy na mi ku sedu. Dù le ži té je také po lo hy
støí dat.

(12) Opa ku je me stá le stej nou mo to ric kou do ved nost v rùz ných pod mín kách, což po ve de
k lep ší mu za pa ma to vá ní mo to ric ké do ved nos ti. Mù že me ak ti vo vat prog ram pro asy met ric ký

sed, sed na vy so ko èi níz ko na sta ve né se da cí plo še, sed na rùz nì mìk ké se da cí plo še.

Zve dá ní se ze sedu do sto je

(1) Nej pr ve je nut né jas nì de fi no vat prù bìh po hy bu, kte rý bu de me pro vá dìt (cvi èit, tré no -
vat). Po kus te se vstát ply nu le. Vy užij te ke zve dá ní se pøed klo nu tru pu a opo ru o dol ní kon -
èe ti ny, ne výs ko ku.

(2) Po kus te se po hyb pro vést.

(3) Te ra pe ut se Vás bude sna žit v prù bì hu po hy bu jem nì vy chý lit, zma øit Vám rea li za ci
po hy bu. Po kud se Vám ne po da øí po hyb kva lit nì pro vést i pøes jem né po str ky te ra pe u -
ta, ná sle du je te ra pie.

(4) Dù le ži té je po ro zu mì ní prin ci pu øí ze ní po hy bu.

Po hyb si mù že te pøed sta vit jako ply nu lý pøe sun z jed né sta bil ní po lo hy do dru hé.
Než se z vý cho zí po lo hy dos ta ne me do ko neè né po lo hy, tak se ply nu le vy støí dá vel -

ké množ ství sta bil ních po loh. Ve li ce dù le ži tá je prá ce s tì žiš tìm – udr žet ho v prù -
bì hu ce lé ho po hy bu tak, aby byla za cho vá na jis to ta po hy bu.
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(5) Na laï te se na pro ve de ní po hy bu (správ ná míra
vùle a mo ti va ce k pro ve de ní po hy bu, dos ta teè nì sil -

ný emoè ní ná boj).

(6) Na sta ví me vhod nou vý cho zí po lo hu tak, aby byla pøi -
pra ve ná ke spuš tì ní po ža do va né ho po hy bu. Vý cho zí po -

lo hou je mo de lo vý sed s vý raz ným pøed klo nem tru pu (záda 
by pøi tom ne mì la být na hr be ná a dol ní kon èe ti ny by mìly

zù stat ve stej né po lo ze – opøe né o pod la hu, ko le na mír nì zev -
nì). Pøi hle dá ní správ né vý cho zí po zi ce nám po mo hou pøed pa že né 

hor ní kon èe ti ny, èímž se pøe ne se tì žiš tì do pøe du.

(7) Kom bi nu je me pod nì ty senso-motorického uèe ní tak, aby na nì in ter -
ne u ro nál ní si• rea go va la v pøí sluš né kva li tì a do šlo k pøe no su in for ma ce

o po ža do va né hyb né funk ci do cen trál ní ho ner vo vé ho sys té mu.

(8) Tím do jde k ak ti va ci po hy bo vé ho prog ra mu v moz ku a spuš tì ní po ža do va né ho
po hy bu.

Zpo èát ku se ne chte vést te ra pe u tem za spo je né pøed pa že né ruce „za vì še né“ na jeho pa -
lec. Te ra pe ut Vás na ve de do pøe du šik mo vzhù ru. Ne bu de Vás zve dat, ale pou ze jem ným

do ty kem Vás na ve de,
uká že Vám, kam máte

pøe nést tì žiš tì (a udr žet
ho v prù bì hu ce lé ho po hy -

bu), kudy má po hyb pro bí -
hat. Klíè je èas to v pøed su nu tí

ko len do pøe du. Po ce lou dobu 
po hy bu je dù le ži té udr žet zev -
ní ro ta ci ko len.

Poz dìji je vý hod ný „adap ta bil ní“ od por na zev ní stra nu ko len tak, aby ko le na v prù bì hu
po hy bu „ne uje la“ do vnitø ní ro ta ce. Ve li ce se nám také osvìd èil „adap ta bil ní“ od por na
prs ní kost a na záda (lo ka li za ce zá vi -
sí na kon sti tu ci a hloub ce pøed klo -
nu kli en ta). Jed na sta bil ní po lo ha
støí dá dru hou, až se dos ta ne me
do sta bil ní ho (ak ti vo va né ho)

sto je.
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Po má há také pøed sta va le tad la, kte ré vzlé tá (jede
do pøe du a pak se náh le vzne se). Nì kdy je k za jiš tì ní

kva lit ní ho pro ve de ní po hy bu pot øe ba vy užít po mù -
cek. Na pøí klad pøi zvý še ném sva lo vém na pì tí, kte ré se

pro je vu je kla dív ko vým se vøe ním prs tù dol ní kon èe ti ny
èi stá èe ní špiè ky nohy do pa to lo gic ké ho vzor ce. V tìch to

pøí pa dech na pøí klad po má há malý mí èek o po lo mì ru 1 cm
vlo že ný mezi pa lec a uka zo vá èek, roz ta ho vaè prs tù, kte rý po -

uží vá pe di kér ka, mí èek na líný te nis jako opo ru klen by nož ní).
Tyto po mùc ky pa siv nì za brá ní pro hlou be ní pa to lo gic kých pro je vù

one moc nì ní. Po stup nì je pot øe ba tyto pomùcky odstranit.

Nej pr ve jsou ak ti vo vá ny obec né, rám co vé prog ra my, tak že spuš tì ný po -
hyb je hru bý. Po stup nì se díky pod nì tùm senso-motorického uèe ní stá vá

spouš tì ný po hyb èím dál více ko or di no va nìj ší.

(9) Te ra pe ut zkon tro lu je jem ným od po rem kde ko liv na tìle kva li tu
spuš tì né ho po hy bu. Kva lit ní ode zva se pro je ví ak ti va cí ce lé ho tìla.

(10) Ze sí lí me pøí liv pod nì tù do cen trál ní ho ner vo vé ho sys té mu v prù -
bì hu kva lit nì spuš tì né ho po hy bu.  Osvìd èil se nám „adap ta bil ní“ od por,

pøe de vším na zev ní stra nu ko len a na prs ní kost.

(11) Opa ku je me stá le stej nou mo to ric kou do ved nost ve stej ných pod mín -
kách, èímž do jde k osvo je ní této do ved nos ti.

(12) Opa ku je me stá le stej nou mo to ric kou do ved nost v rùz ných pod mín kách, což po ve de k lep -
ší mu za pa ma to vá ní mo to ric ké do ved nos ti. Zkou ší me zve dá ní se do rùz ných smì rù, zve dá ní
se z vy so ko èi níz ko na sta ve né se da cí plo chy, zve dá ní se z rùz nì mìk ké se da cí plo chy.

Stoj

(1) Nej pr ve je nut né jas nì de fi no vat, ja kým zpù so bem bu de me stát: dol ní kon èe ti ny mír -
nì od sebe (na šíøi ra men), špiè ky smì øu jí mír nì zev nì.

(2) Po ku sí me se sa mos tat nì stát.

(3) Te ra pe ut se nás bude sna žit jem ný mi po str ky ze sto je
vy chý lit, za tím co vy se sna ží te po lo hu udr žet. Po kud se

Vám to ne po da øí (po do bnì jako na ob ráz cích), ná sle -
du je te ra pie.

(4) Dù le ži té je po ro zu mì ní prin ci pu øí ze ní sto je.
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(5) Na la dí me se na za uje tí po lo hy ve sto je (správ ná
míra vùle a mo ti va ce k pro ve de ní po hy bu, dos ta teè -

nì sil ný emoè ní ná boj).

(6) Na sta ví me vhod nou vý cho zí po lo hu  pro mo de lo vý
stoj: dol ní kon èe ti ny mír nì od sebe (na šíøi ra men), špiè ky 

smì øu jí mír nì zev nì. Pøe ne se te tì žiš tì mír nì do pøe du.

Te ra pe ut Vám „adap ta bil ním“ od po rem pod ko le nem po mù že 
na jít správ nou po lo hu v ko len ním klou bu. Re ak cí na ten to pod -

nìt by ne mì lo být ani po kr èe ní, ani „za lo me ní“ ko le ne, ale pøe ne se -
ní tì žiš tì ce lé ho tru pu do pøe du (po my sl ná opo ra pán ve).

(7) Kom bi nu je me pod nì ty senso-motorického uèe ní
tak, aby na nì in ter ne u ro nál ní sí• rea go va la v pøí sluš né kva -

li tì a do šlo k pøe no su in for ma ce o po ža do va né hyb né funk ci
do cen trál ní ho ner vo vé ho sys té mu.

Nej ví ce se nám osvìd èil adap ta bil ní od por na ur èi tých mís tech, ur -
èi tým smì rem (ple te nec ra men ní, ple te nec pá nev ní, prs ní kost) a jas -

ná slov ní in struk ce ne ga tiv ní ho vý zna mu „ne ne chte se z Vaší po lo hy
vy chý lit“. 

(8) Tím do jde k ak ti va ci prog ra mu pro mo de lo vý stoj a jeho spuš tì ní. Nej pr ve je po lo ha vy hra -
nì ná, po stup nì je více a více pøi ro ze nìj ší. 

(9) Te ra pe ut zkon tro lu je jem ným od po rem kde ko liv na tìle kva li tu spuš tì né ho po hy bu. Kva -
lit ní ode zva se pro je ví ak ti va cí ce lé ho tìla.  

(10) Ze sí lí me pøí liv pod nì tù do cen trál ní ho ner vo vé ho sys té mu v prù bì hu kva lit nì spuš tì -
né mo to ric ké funk ce.  Osvìd èil se nám adap ta bil ní od por na stej ných mís tech, kte rá vy uží -
vá me i k ak ti va ci prog ra mu. 
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(11) Opa ku je me stá le stej nou mo to ric kou do ved nost 
ve stej ných pod mín kách, èímž do jde k osvo je ní této

do ved nos ti. Po ku sí me se ak ti vo vat mo de lo vý stoj nì -
ko lik rát za se bou.

(12) Opa ku je me stá le stej nou mo to ric kou do ved nost
v rùz ných pod mín kách, což po ve de k lep ší mu za pa ma to vá -

ní mo to ric ké do ved nos ti. Mù že me na pøí klad na cvi èo vat asy -
met ric ký stoj, stoj s hor ní mi kon èe ti na mi v rùz ných po zi cích,

stoj s pøed mì tem v ruce, na hla vì.

Ovliv nì ní za lo me né ho ko le na

U lidí s roz trou še nou skle ró zou se za lo me né ko le no
vys ky tu je ve li ce èas to. Pù so bí jim ob tí že pøi udr žo vá ní

rov no vá hy, pøi po hy bu, a èas to zpù so bu je vel ké bo les ti.
Je-li ko le no za lo me né, ne do chá zí ke správ né mu za po je ní

sva lù tru pu a stoj se stá vá ne sta bil ním. Je-li na opak po kr èe né,
do chá zí k pøe tì žo vá ní sva lù dol ních kon èe tin. Ide ál ní je do sáh -

nout cen tro va né ho pos ta ve ní ko le ne. 

Po kud se Vám cen tro va né ho pos ta ve ní ne po da øi lo pou ze vy uži tím
adap ta bil ní ho od po ru pod ko le ny, do po ru èu je me jed no du ché cvi -

èe ní ve sto ji, nej lé pe pøed zr cad lem. V mo de lo vém sto ji rov no mìr nì roz lož te váhu na obì
kon èe ti ny. Po krè te dol ní kon èe ti nu v ko le ni asi 10 cm a po ma lu ji na ta huj te. Zkus te po hyb

za sta vit tìs nì pøed tím, než se noha za lo mí. Po mù že Vám k tomu pøed sta va opo ry o pá nev.
Dol ní kon èe ti ny vy støí dej te. 

Se dá ní si ze sto je do sedu 

Se dá ní si ze sto je do sedu na cvi èuj te, po kud se Vám po da øí do sáh nout ak ti vo va né ho mo -
de lo vé ho sto je. Po uží vej te stej né prin ci py (po lo hy i pod nì ty) jako pøi ná cvi ku zve dá ní
se ze sedu do sto je. Zvlád nu tí sedu ze sto je se mùže zdát ob tíž nìj ší kvù li ne do sta teè né
zra ko vé kon tro le po hy bu a vzdá le nos ti plo chy, na kte rou chce te do sed nout. Zpo èát -
ku, než zís ká te jis to tu, se ne chte vést te ra pe u tem.
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Ná krok a chù ze

(1) Nej pr ve je nut né jas nì de fi no vat, jaký po hyb bu de -
me pro vá dìt (cvi èit, tré no vat). 

(2) Po ku sí me se po hyb pro vést. 

(3) Prud ký ru ši vý pod nìt te ra -
pe u ta by mìl vy vo lat ná krok. Po -

kud se ne po da øí po hyb kva lit nì
pro vést (po do bnì jako na ob ráz cích,

kde špiè ka pøi do šla pu smì øu je do vnitø
nebo do šlo k pøe kot né re ak ci, kte rá by ved la

k pádu, nebo po do bnì jako na ob ráz cích zná -
zor òu jí cích ne vhod nou re ak ci ve sto ji, kde se ne -

po da øi lo ná krok vy vo lat a do šlo k zá klo nu èi
pøed klo nu), ná sle du je te ra pie. 

(4) Dù le ži té je po ro zu mì ní prin ci pu øí ze ní zkou še né po hy bu. Ná krok je stra te gie, kte rá
se sna ží za brá nit pádu. Chù ze je pak ply nu lé støí dá ní ná kro ku le vou a pra vou dol ní kon èe -

ti nou. Po hyb je ply nu lý pøe sun z jed né sta bil ní po lo hy do dru hé. Než se z vý cho zí po lo hy
dos ta ne me do ko neè né po lo hy, tak se ply nu le vy støí dá vel ké množ ství sta bil ních po loh. Ve li -

ce dù le ži tá je prá ce s tì žiš tìm – udr žet ho v prù bì hu ce lé ho po hy bu tak, aby byla za cho vá na
jis to ta pohybu. 

(5) Na la dí me se na pro ve de ní po hy bu (správ ná míra vùle a mo ti va ce k pro ve de ní po hy bu,
dos ta teè nì sil ný emoè ní ná boj).

(6) Na sta ví me vhod nou vý cho zí po lo hu – mo de lo vý stoj.

(7) Kom bi nu je me pod nì ty senso-motorického uèe ní tak, aby na nì in ter ne u ro nál ní si• rea -
go va la v pøí sluš né kva li tì a do šlo k pøe no su in for ma ce o po ža do va ném mo de lo vém sto ji.
Te pr ve, když je ak ti vo ván prog ram pro mo de lo vý stoj  ap li ku je me prud ké, ne èe ka né pod -
nì ty a vy vo lá me tzv. star to va cí po hyb pro ná krok (stra te gii kro ku). 

Po zor, ne èe ka ný prud ký pod nìt mùže vy vo lat i jiné re ak ce – prog ra my pre ven tiv ní ho
øí ze ní pádu (pøed klon jako re ak ce vùèi pod nì tu ze zadu na ple te nec ra men ní, zá klon
jako re ak ce vùèi pod nì tu ze pøedu na ple te nec ra men ní, má vá ní hor ní ma kon èe ti na -
mi, pøí pad nì dal ší stra te gie). 
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Chceme-li ak ti vo vat ná krok le vou
dol ní kon èe ti nou do pøe du, osvìd -

èil se nám prud ký, ne pøed po klá da -
ný, ru ši vý tah za levé ra me no

(nej lé pe tah za vnitø ní ok raj lo pat ky).
Mù že me vy užít i tah za le vou hýž di nebo 

tah za le vou hor ní kon èe ti nu ve smì ru do -
pøe du.

Chceme-li ak ti vo vat ná krok pra vou dol ní kon èe ti nou do pøe du,
osvìd èil se nám prud ký, ne pøed po klá da ný, ru ši vý tah za pra vé ra me -

no (nej lé pe tah za vnitø ní ok raj lo pat ky). Lze vy užít i tah za pra vou hýž di
nebo tah za pra vou hor ní kon èe ti nu ve smì ru do pøe du.

Chceme-li ak ti vo vat ná krok le vou dol ní kon èe ti nou do za du, osvìd èil se nám
prud ký, ne pøed po klá da ný, ru ši vý tlak na levé ra me no zpøe du nebo tlak na levý

pá nev ní ple te nec do za du.

Chceme-li ak ti vo vat ná krok pra vou dol ní kon èe ti nou do za du, osvìd èil se nám prud ký,
ne pøed po klá da ný, ru ši vý tlak za pra vé ra me no nebo za pra vou hýž di ve smì ru do za du.

(8) Po kud jsme schop ni vy vo lat star to va cí po hyb, ak ti vu je me prog ram pro ná krok adap ta bil -
ním od po rem v ob las ti ple ten ce ra men ní ho a pá nev ní ho.  

Nej pr ve je po hyb hru bý. Po stup nì se stá -
vá ko or di no va nìj ší díky pod nì tùm

senso-motorického uèe ní. Vel ký vý znam pøi -
klá dá me ver bál ní zpìt né vaz bì, po mo cí níž
ko ri gu je me do šlap dol ních kon èe tin. Mír nì
po kr èe ná dol ní kon èe ti na musí být po do šla -
pu opøe na ce lou plo skou o pod lož ku a smì øo -
vat mír nì zev nì, stoj ná dol ní kon èe ti na
ne smí být za lo me ná v ko len ním kloubu.

Te pr ve po kud se nám daøí ak ti vo vat prog ram pro ná krok, mù že me ak ti vo vat prog ram
pro chù zi.

(9) Zkon tro lu je me kva li tu spuš tì né ho po hy bu. Kva lit ní ode zva se pro je ví ak ti va cí ce lé -
ho tìla. Ode zvu na te ra pii kon tro lu je me jem ným od po rem kde ko liv na tìle. Zpo èát -

ku v ko neè ných po lo hách, poz dìji v prù bì hu ce lé ho po hy bu.

(10) Tím ze sí lí me pøí liv pod nì tù do cen trál ní ho ner vo vé ho sys té mu v prù bì hu kva -
lit nì spuš tì né ho ná kro ku a chù ze.
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(11) Opa ku je me stá le stej nou mo to ric kou do ved nost 
ve stej ných pod mín kách, èímž do jde k osvo je ní této

do ved nos ti. Po kou ší me se ak ti vo vat prog ram pro ná -
krok nì ko lik rát za se bou.

(12) Opa ku je me stá le stej nou mo to ric kou do ved nost
v rùz ných pod mín kách, což po ve de k lep ší mu za pa ma to vá -

ní mo to ric ké do ved nos ti. Na cvi èu je me ná krok rùz ný mi smì -
ry, s hor ní mi kon èe ti na mi v rùz ných po zi cích, s pøed mì tem

v ruce, na hla vì. Dále pak chù zi rùz ný mi smì ry, ze scho dù, do scho -
dù, rùz né typy chù ze, jako na pøí klad po špiè kách, po pa tách, s hor ní -

mi kon èe ti na mi v rùz ných po zi cích, s pøed mì tem v ruce, na zá dech, na
hla vì.

Zá vìr

V této pub li ka ci jsme Vás struè nì se zná mi li s prob le ma ti kou úna vy a do po ru èo vá ním po -
hy bo vých ak ti vit u roz trou še né skle ró zy. Po psa li jsme teo re tic ká vý cho di ska pro neu ro re ha -

bi li ta ci a uká za li je na jed no du ché se sta vì po hy bo vých prv kù. Mìly by se však pro mí tat do
všech po hy bo vých ak ti vit. 

Lidé s RS jsou vìt ši nou vel mi ak tiv ní a sna ží se s RS bo jo vat. Cí lem této pub li ka ce je uká zat jim
mož nos ti, kte ré mají. Vì øí me, a dr ží me jim pal ce, aby jich ma xi mál nì vy uži li a pro je vy one -

moc nì ní zmír ni li. 
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Po dì ko vá ní

Pub li ka ce by ne vznik la bez dlou ho do bé prá ce s ne -
moc ný mi s RS a úzké spo lu prá ce s MS cen trem Neu ro lo -

gic ké kli ni ky 3.LF UK a FNKV v Pra ze, bez pod po ry vý zku mu 
v ob las ti neu ro re ha bi li ta ce (IGA MZÈR 1A/8628-5, vý zkum ný

zá mìr AV0Z10300504, grant Vi seg rad fund 1082008
http://www.vi seg rad fund.org), ani skvì lé ho ro din né ho zá ze mí.

Po dì ko vá ní pat øí pøe de vším Mi nis ter stvu zdra vot nic tví Èes ké re -
pub li ky, kte ré do ta cí z prog ra mu vy rov ná vá ní pøí le ži tos tí pro ob èa ny

se zdra vot ním po sti že ním pod po øi lo re e di ci této bro žu ry.

Po drob nìj ší in for ma ce k dané prob le ma ti ce na lez ne te v pub li ka cích Vy da va tel -
ství Unie Ros ka.

Øa so vá K. a ko lek tiv: Prin ci py øí ze ní po hy bu a je jich ap li ka ce v neu ro re ha bi li ta ci ne moc -
ných s roz trou še nou skle ró zou moz ko míš ní. In struk táž ní film s fa ci li taè ní mi (te ra pe u tic ký -

mi) prv ky. Unie ROSKA, Èes ká MS spo leè nost, 2007.

Øa so vá K.: Fy zio te ra pie u neu ro lo gic ky ne moc ných (se za mì øe ním na roz trou še nou skle ró zu
moz ko míš ní) Ce ros o.p.s, Pra ha, 2007.



PhDr. Ka mi la Øa so vá, Ph.D. se vì nu je prob le ma ti ce 
re ha bi li ta ce u neu ro lo gic ky ne moc ných, pøe de vším

u roz trou še né skle ró zy moz ko míš ní. Pra cu je jako vì -
dec, od bor ný asis tent a fy zio te ra pe ut na Kli ni ce re ha -

bi li taè ní ho lé kaø ství 3.LF UK a FNKV v Pra ze. Za lo ži la
obec nì pros pìš nou spo leè nost CEROS (www.ce ros.cz), je -

jímž cí lem je za jis tit co nej kva lit nìj ší re ha bi li taè ní péèi ne -
moc ným s roz trou še nou skle ró zou moz ko míš ní.

Mgr. Mar ce la Øa so vá, Ph.D. vede ta neè ní po hy bo vou te ra pii lidí
s RS, za lo ži la ta neè ní sku pi nu Ta PoT a po øá dá pra vi del ná ve øej ná ce lo -

ve èer ní vy stou pe ní ta neè ní sku pi ny Ta PoT a folk lór ní ho sou bo ru Mo ták
„Moc ný ta nec“. Ta neè ní ci s roz trou še nou skle ró zou moz ko míš ní v nìm uka -

zu jí, že mají vùli i chu• kva lit nì žít i na vzdo ry one moc nì ní, a že s po mo cí zdra -
vých lidí a za do pro vo du hud by do ká ží zá zra ky. V le toš ním roce jí byla udì le na

Mi mo øád ná cena rek to ra Uni ver zi ty Kar lo vy v Pra ze.

PhDr. Ale na Her be no vá pra cu je jako od bor ný asis tent na Kli ni ce re ha bi li taè ní ho lé -
kaø ství 3.LF UK a FNKV v Pra ze a v In sti tu tu post gra du ál ní ho vzdì lá vá ní ve zdra vot nic tví.

Za bý vá se tzv. funkè ní mi po ru cha mi a sta vy po cév ních moz ko vých pøí ho dách z hle di ska fy -
zio te ra pie.

Doc. MUDr. Petr Bran dej ský, CSc., vy stu do val vše obec né lé kaø ství na Uni ver zi tì Kar lo vì v Pra -
ze. Pra cu je v Ústa vu tì lo vý chov né ho lé kaø ství 1. lé kaø ské fa kul ty Uni ver zi ty Kar lo vy a Vše obec -

né fa kult ní ne moc ni ce v Pra ze. V kli nic ké a vý zkum né èin nos ti se za bý vá vy uži tím
po hy bo vých ak ti vit v pri már ní a se kun dár ní pre ven ci hro mad ných one moc nì ní ne in fekè ní -

ho pù vo du a zá tì žo vou funkè ní dia gnos ti kou. 

MUDr. Da vid Do le žil, Ph.D. je pøed nos tou Neu ro lo gic ké kli ni ky a ve dou cím MS cen tra Neu -
ro lo gic ké kli ni ky 3.LF UK a FNKV v Pra ze.
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