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EDITORIAL

Pláštěnka 
proti  stresu
S panem Petrem jsme si nepovídali o tom, jak se dostává z únavy, protože 
na ni moc netrpí. Ale má docela dost praktických vyzkoušených nápadů, jak 
zvládnout stres, který také způsobuje únavu. Hodně jsme si povídali o tom, 
jak se udržet v duševní pohodě. Velmi mě zaujala jeho lístečková metoda. 
Když mi ji vysvětloval, připomnělo mi to scénu z knihy a filmu o Harrym 
Potterovi, kdy čaroděj Brumbál odkládá obtěžující myšlenky do pověstné 
myslánky. Nicméně zatímco Brumbálovi tyto obtěžující myšlenky v mys-
lánce zůstaly uložené, pan Petr chodí spát s čistou hlavou.

Mnoho lidí, když se dozví, že má RS, je v šoku. 
Jak to bylo u vás?
Já když jsem se dozvěděl, že mám RS, byl jsem 
šťastný.

Tak to slyším poprvé…
RS se u mě ohlásila tak, že jsem se motal, pletla 
se mi slova, jako kdybych byl opilý. Když jsem 
měl něco napsat, byl to velký problém. Protože 
jsem zdravotník, tak jsem si myslel, že mám 
nádor na mozku, a měl strach, že brzy umřu. 
Když jsem se dozvěděl, že mám „jenom“ RS, 
na kterou existuje léčba a mohu s ní relativně 
normálně žít léta, tak jsem si pořádně oddechl 
a byl jsem šťastný.

Aha, tak tomu rozumím. Jakou práci ve zdra-
votnictví děláte a jak jste se k ní dostal?
Původně mám technické vzdělání, jenomže ta 
profese mě neuspokojovala, tak jsem si udělal 

zdravotní školu a jsem zdravotní bratr. Dlouho 
jsem pracoval v nemocnici na interně. Byla to 
hodně náročná práce, protože se staráte o váž-
ně nemocné lidi ve věku 70 let a více. Navíc 
kvůli nedostatku personálu jsem někdy musel 
zvládnout úkoly za tři lidi, a když je někdo per-
fekcionista jako já, chce, aby bylo vše v rych-
tyku, tak to bylo někdy dost složité. A byla to 
práce na směny, takže se moc nevyspíte. Nic-
méně vydržel jsem to dělat mnoho let, byla 
to křesťanská nemocnice, kde pracovali skvělí 
kolegové, kteří jsou mými přáteli dodnes. Asi 
rok předtím, než jsem onemocněl, jsem zjistil, 
že už jsem unavený z této fyzicky i psychicky 
náročné práce, a našel jsem si místo v zubař-
ské ordinaci.

Myslíte si, že tato náročná práce přispěla k va-
šemu onemocnění?
Myslím si, že ano.
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Co s únavou?

O únavě při RS a jejím řešení jsme 

v RS Kompasu už psali.  Nicméně je 

to symptom, který trápí mnoho paci-

entů, a tak se k němu opět vracíme. 

Tentokrát to nebude pouze o pohy-

bu, který samozřejmě proti únavě 

pomáhá. V úvodu vám přinášíme 

dva příběhy. V jednom z nich se do-

zvíte docela dobrý návod, jak za-

cházet se stresem, který únavu také 

způsobuje. Čeká vás rovněž hezký tip 

na výlet. Vaší pozornosti bych ráda 

doporučila i rozhovor s neuroložkou 

MUDr. Evou Medovou, ve kterém 

jsme se podívali i na to, s čím může 

pomoci pacientovi lékař. Protože po-

máhá i pohyb, opět jsme si povídali 

s fyzioterapeutkou Klárou Novot-

nou, dokonce i o tom, jak si dobře 

rozvrhnout den, proti únavě a proč 

je to důležité.

Dobré dny a hodně sil vám přeje 

Šárka Pražáková



Jak se váš život změnil po onemocnění RS?
On se vlastně už moc nezměnil. Já jsem tu 
změnu udělal už rok předtím. Když jsem 
onemocněl, měl jsem práci, zvolnil jsem  
a s nadsázkou se dá říci, že ta RS „přišla jako 
do peřin“. Změnilo se to, že si nyní místo 
sedmi úkolů denně naplánuji třeba jenom 
tři. Odjakživa jsem byl rád všude včas, dnes 
ještě více než dříve. Když někam jedu, zjis-
tím si odjezdy MHD, mám časovou rezer-
vu, abych se nestresoval, že přijdu pozdě. 
Zásadně se vyhýbám stresovým situacím, 
a když už nějaké nastanou, tak si je moc 
nepouštím k tělu. Představuji si, že mé tělo 
je obaleno takovou pláštěnkou, po které 
všechny ty negativní věci stečou, a mě se to 
nedotkne.

Stres bývá jednou z příčin únavy. Jak ještě 
se mu bráníte?
Asi mi hodně pomohla změna práce. A zá-

sadně ať dělám cokoli, tak nepospíchám. 
Většina lidí si na to zvykla, protože vědí, že to 
udělám sice pomaleji, ale dobře. Jedině má 
rychlá až zbrklá kolegyně si ze mě utahuje, 
že jsem pomalý, a já jí říkám: „Já nejsem po-
malý, já jsem rozvážný.“ Před tím, než se do 
něčeho pustím, si to také dobře promyslím. 
Protože mám sníženou citlivost v prstech, 
tak činnosti, které mi nejdou, nedělám.

Hovořil jste o nové práci. Řekl jste svým za-
městnavatelům, že máte RS?
Neřekl. Když jsem se o své nemoci dozvě-
děl, pracoval jsem tam krátce. V práci mě RS 
neomezuje, takže jsem neměl pocit, že bych 
se s tím měl svěřovat. Možná by mi pak ne-
dali smlouvu na dobu neurčitou a já bych byl 
ve stresu. To jsem nechtěl. Nově diagnosti-
kovaným bych také poradil, aby  dobře uvá-
žili, zda o své nemoci zaměstnavatele infor-
movat. 

Zásadně se vyhýbám 
stresovým situacím,  

a když už nějaké  
nastanou, tak si je moc 
nepouštím k tělu. Před-
stavuji si, že mé tělo je 
obaleno takovou pláš-

těnkou, po které všechny 
ty negativní věci stečou.



Komu jste o své nemoci řekl?
Své manželce a pár opravdu nejbližším přá-
telům. Ani rodičům jsem o tom nepověděl, 
protože by je to zbytečně trápilo a já bych byl 
kvůli tomu také v nepohodě. 

Vnímám, že pro vás jsou důležité dobré vztahy 
s pohodovými lidmi. Vytěsnil jste ze svého živo-
ta vztahy s lidmi, kteří vám neseděli?
Ano, ale to už dříve. Prostě jsem je přestal vy-
hledávat, psát si s nimi či telefonovat. Naopak 
jsem vděčný, že mám kolem sebe mnoho mi-
lých pozitivně naladěných lidí. Jak už jsem 
říkal, mnohé z nich jsem potkal v křesťanské 
nemocnici, kde jsem pracoval. Tam byly vzta-
hy s lidmi postavené na vzájemné toleranci 
a čestném přístupu.

Mnoha lidem způsobuje stres i to, že jim stále 
v hlavě jede kolotoč překotných myšlenek, kte-
rých se neumějí zbavit. Máte na to nějaký lék?
Mám na to takovou lístečkovou metodu. 
Po kapsách mám lístečky. Všechno, co mě na-
padne, si okamžitě poznamenám, ať už je to 
nápad, úkol nebo něco, co nevím a jsem na to 
zvědavý. Každý večer, když přijdu domů, tak 
všechny tyto lístečky položím na okenní pa-
rapet, kde mám svou „kancelář“. Beru jeden 
lísteček po druhém a například si rozmys-
lím, co s novými nápady, jak je posunout více 
do reality, úkoly si naplánuju, to, co nevím, si 
najdu na internetu nebo v knihách naší velké 
knihovny. Mimochodem na tu jsme moc pyš-
ní, místo obýváku máme knihovnu. Ale abych 
se vrátil ke svým lístečkům. Když všechny 
lístečky proberu a udělám, co je třeba, tak je 
zmačkám a zahodím – a pro ten den mám 
vyčištěnou hlavu. Pak si jdu sednout na hou-
pačku u nás na zahrádce a koukám se, co kde 
vyrostlo, a je mi dobře.

Dala by se tahle lístečková metoda použít v si-
tuaci, kdy se člověk dozví, že má RS, a dostane 
se do vnitřního zmatku? A co by na těch lísteč-
cích mělo být?
Určitě dala. Kdybych byl v situaci nově dia-
gnostikovaného, odjel bych někam do příro-
dy a všechno bych si v klidu promyslel. Vzal 
bych si papír a tam si napsal všechny příno-
sy a zápory, které mě v tu chvíli v souvislosti 
s RS napadnou. Něco jiného je o něčem jen 
tak přemýšlet a něco jiného je to napsat. Pak 
bych si podtrhal to nejdůležitější. Přemýšlel 
bych o práci, o vztazích, o rodině, komu to říci 
a komu ne apod. Také bych si napsal všechny 
otázky, které mě napadají, a kde nebo u koho 
mohu hledat odpovědi.

Vy jste to tenkrát tak udělal?
Jak jsem říkal, já byl v trochu jiné situaci, 

nebyl jsem zmatený a nešťastný, já si od- 
dechl, že to není něco horšího. Navíc jsme 
oba s manželkou zdravotníci a má žena je 
úžasná – když něco nevím nebo potřebuji za-
řídit, tak se o to postará.

Mluvil jste o zahradě. Bydlíte v domku s vlastní 
zahrádkou a péče o ni vám také dává energii?
Energii mi dává, i když ta zahrádka není moje. 
Bydlíme v pražském činžáku, kde máme ná-
jemní byt. Pár let jsem se z okna díval na za-

nedbaný trávník na dvorku, až už jsem se na 
to jednou nemohl dívat a začal z toho dělat 
zahrádku. Dneska je to taková zelená oáza 
pro všechny lidi z domu – a na co jsem také 
hodně pyšný, jsou naše kaktusy. Obložili jsme 
jimi všechny okna v domě, všechny kvetou 
a dělají nám i sousedům radost.

Přijde mi, že vy jste pěkný příklad člověka, 
který lidem hodně dává a ono se mu to vrací. 
Mimochodem, jak to bylo s tou vaší cestovní 
kanceláří?
To je taková legrace. CK Petrouš vznikla tak, 
že jsem začal pro přátele plánovat cesty na-
šich výletů po Čechách. Já už to měl nacvičené 
z jednoho svého zaměstnání. Pracoval jsem 

v prodejně map. Když v krámě nikdo nebyl, 
tak jsem si cestoval prstem po mapě. A když 
zákazníci přišli, ptali se mě, kam mají jet. 
Nakonec to dopadlo tak, že jsem jim pláno-
val cesty na míru. Já osobně mám rád Čechy, 
od mládí jezdíme s přáteli na vandry, jen tak 
po širák. S poměrně těžkým batohem nacho-
díme třeba i dvacet kilometrů denně, jdeme 
si, kam chceme, spíme a jíme, kde chceme, 
prohlédneme si, co nás zajímá, je v tom ob-
rovská svoboda. 

To máte ale docela dobrou fyzickou kondici.
Asi jo, ale já se o to moc nesnažím, nechodím 
někam do posilovny, jenom jsem skoro každý 
víkend někde na výletě.

Připadá mi, že to naše povídání bylo hodně 
o vnitřní cestě pohody a svobody i o cestách 
ven za energií. Co byste poradil nově diagnos-
tikovaným pacientům?
Aby měli dobré vztahy s lidmi. Mám hezké 
manželství, což každý nemá. Každý ale může 
mít dobré přátele. Rozhodně bych nedopo-
ručoval pro získávání informací internetové 
diskuse, spíše seriózní zdroje, jako je třeba 
RS Kompas. Vytěsnit ze života vše, co člově-
ka uvádí do nepohody, a promluvit si o tom 
třeba i se zkušenějším pacientem. Například 
peerem. 
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Kdybych byl v situaci 
nově diagnostikované-
ho, odjel bych někam 
do přírody a všechno 

bych si v klidu promys-
lel. Vzal bych si papír  
a tam si napsal všech-
ny přínosy a zápory, 
které mě v tu chvíli  

v souvislosti s RS na-
padnou. Něco jiného 

je o něčem jen tak 
přemýšlet a něco jiné-

ho je to napsat.

Máte-li zájem mluvit s peerem, 

napište nám své přání na web 

www.rskompas.cz na odkaz Vaše 

dotazy. Rádi vás s ním spojíme.

Já mám taky RS. A vím, 
 jak s RS dobře žít. 
Rád se s Vámi podělím 
o  zkušenosti.



UŽÍT SI DEN 5

1. Je to nenáročný výlet, víceméně 
po rovině, ač to tak nevypadá.  
Začínáme v Pavličkách u Dubé  
v okr. Česká Lípa na místním  
parkovišti.
 

2. Odtud rovnou po modré 
k rozcestníku Čapský důl a po žluté 
na Čapskou palici. Je odtud pano-
ramatický výhled.
 

3. Dále se dáme po zelené k roz-
cestníku Pod Čírem, pokračujeme 
po červené k rozcestníku Velká 
Řebčice.
 

4. Přes Martinské stěny k dalšímu 
rozcestníku u Martinské stěny, dále 
pak k rozcestníku Kostelíček  
a k odbočce k Tisícovému kame-
ni, což jsou nádherné pískovcové 
převisy. 

6. Celá tato vycházka je dlouhá  
13 km. Dá se to však zkrátit i na pět 
kilometrů, a to pouze na Čap a po 
okruhu zpět. Přejeme vám hezký 
výšlap. 
 

5. Vracíme se po zelené k Obrocké 
cestě, po modré U kamenných scho-
dů a na parkoviště v Pavličkách. 
 

Kam na  výlet?
Pana Kovaříka jsme požádali o tip na příjemný výlet.  I nyní v létě můžete jít v jeho stopách. 



Výtvarnice Zuzana Čížková je příkladem člověka, který se s RS pere jak lvice, přestože jí občas působí velké 
trable. Původně jsme si domluvily osobní rozhovor, ale protože paní Zuzana dostala ataku nemoci, vedly jsme 
rozhovor mailem. Její příběh mi opět připomněl, jak je důležité, aby lékaři rozpoznali RS včas a byla co nejdříve 
zahájena léčba. Kromě léků na RS, které jí naordinovali lékaři, má paní Zuzana ještě jeden lék a tím je tvoření. 
A nesejde na tom, zda tím tvořením je namalování obrazu nebo péče o zahrádku. Zdá se mi, že důležitý je 
ten proces: mít odvahu a sílu, i když je ouvej, o něčem snít, a když je lépe, tak to uskutečnit. A když něco nejde 
uskutečnit, najít si něco jiného, co nás naplňuje a pozvedává. Další obrázky a hlavně fotografie ze zahrady Zu-
zany Čížkové naleznete na našem webu www.rskompas.cz.
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Najít své sny
       

Jak dlouho máte RS a jak se u vás projevila?
RS mi diagnostikovali na jaře 2016. Bohužel 
v nemocnici, kam jsem docházela, nerozpo-
znali onemocnění RS, takže jsem se začala lé-
čit pozdě. Zpětně se ukázalo, že ataky nemoci 
jsem měla minimálně od roku 2012. RS mi 
přeházela život zcela naruby. Byla jsem zná-
má jako kamenosochařka (dokument Hany 
Pinkavové: Nehasit! Hořím! Kamenosochař-
ka Zuzana Čížková). Živila jsem se nejdříve 
hodně i betonovými sochami a později jsem 
začala učit na ZUŠ výtvarný obor a každý rok 
navyšovala úvazek. To už jsem totiž přestala 
zvládat fyzicky náročnou sochařskou práci. 
Nakonec jsem však musela odejít i ze školy, 

a tak se nyní učím v grafických programech, 
které se od doby mého studia na VŠ změnily, 
a zároveň se více věnuji malbě a hledám so-
chařské materiály a technologie, které bych 
zvládla. Děti nemám. 

Co vám nejvíce pomohlo se vyrovnat s diagnó-
zou a co vám nejvíc pomáhá, fyzicky i psychicky, 
když přijde ataka nemoci?
Asi ještě stále válčím. Nejdůležitější je 
pro mne moje okolí, rodina, přítel, přátelé. 
Mám štěstí, že jsou skvělí a nenechají mne 
upadnout na zem. Já sama si pomáhám hlav-
ně svými sny. Moje terapie již byla popsána 
milionkrát… Hledat nové a nové světy, nebát 

se dlouhé plavby do neznáma a nabírat energii 
ze snů. Vše racionální a hmotné může ze dne 
na den skončit, ale sny vám přece nikdo ne-
může ukrást ani zničit. Ty jsou jen ve vaší hla-
vě a jen a jen vy je můžete postupně transfor-
movat k obrazu svému.
Během atak jsem samozřejmě chtěla taky něco 
tvořit. Někdy jsem kreslila, jindy nešlo ani to, 
protože jsem viděla rozmazaně. Ale v tako-
vém případě prostě jen vymýšlím, co „pak“ 
budu tvořit, a dělám si poznámky do sešitů. 
Kromě toho dávám obrazy do charitativních 
aukcí pro RS. A i tento pocit, že mohu trochu 
přispět k něčemu dobrému, je fajn. Dříve to 
byly pro změnu charitativní aukce pro děti. 



Změnila se nějak vaše životospráva?
Začala jsem mnohem více jíst syrovou zeleni-
nu, protože vitaminy v tabletách u některých lidí 
vůbec neúčinkují, zejména pokud mají poruchy 
trávení a vstřebávání živin ze střev, což má prý 
mnoho lidí v této době a ani o tom nemusí vědět. 
Zelenina se zkrátka nahradit nedá. Mimo to dob-
ře přispívá ke správné činnosti trávicího ústrojí. 
Piju mrkvovou šťávu, nepiju tvrdý alkohol a pivo 
s vínem téměř také ne. A opravdu často jím pocti-
vé rybí pomazánky a pečené ryby. Vyřadila jsem 
svůj milovaný kečup, protože poškozuje střeva 
a žaludek. Obecně si myslím, že RS je jedna 
z nemocí „moderní vyspělé civilizace“, ke které 
hodně přispívá chemická strava, nedostatek ze-
leniny, ryb, obyčejné vody a dohánění vitaminů 
a minerálů pilulkami. Už kdysi, když jsem stu-
dovala na laboranta, tak nás paní učitelka na bio-
chemii varovala před výměnou zeleniny za pilul-
ky. Já sama mám vitaminy zakoupené v lékárně, 
ale nejím je pořád a nemám to jako náhražku. 
Nejsme roboti, abychom jedli jen uměle vytvoře-
nou stravu. 

Únava je jedním ze symptomů, který pacienty trá-
pí. Trápí i vás? A co vám na ni pomáhá?
Jak zvládám únavu? Na to bych odpověděla pa-
radoxem. Dostatkem spánku, ačkoliv v této době 
a v naší „vyspělé civilizaci“ je to velký luxus. Mám 
výhodu, že žiji ve starém domě s velkou zahra-
dou. Od jara do podzimu je o co pečovat a v zimě 
chodíme do kůlny pro dříví. Buď budu unavená 
a zmrzlá, nebo se protáhnu a po zásluze se od-
měním teplem v kamnech. 
Také jsem se narodila jako výtvarnice, a přestože 
již nezvládám věnovat se kamenosochařství, be-
tonovým sochám ani jiným fyzicky náročnějším 
realizacím, stále musím tvořit. Je to takový vnitř-
ní motor. S únavou bojuji tímto vnitřním mo-
torem a hlavně svými sny. Určitě mi tu energii 
dodává i okolí, které mne v aktivitách všemožně 
podporuje. A to i přesto, že mne naopak někteří 
lidé z profesního světa hodili přes palubu. Ale 
to je energie zprvu negativní, kterou je nutné 
proměnit opačným směrem a vyplout zase dál. 
Protože právě tyto negativní emoce, ať už depre-
sivního charakteru, problémy s odpuštěním a po-
chopitelně stres jsou požírači energie a spouštěči 
únavy. Nikdy mne tolik nevyčerpala rozumná fy-
zická aktivita jako špatná psychika.

Je ještě něco, co vám pomáhá?
Kolumbus nám na únavu přivezl kávu, ale určitě 
bych to s ní nepřeháněla. Naopak čerstvý vzduch 
a zelenina mi dělají větší službu. Dotáhla jsem 
si na zahradu starou vyřazenou vanu, natřela ji 
fialovou barvou a zasadila do ní zeleninu. Zatím 
jen saláty a příští rok by se po krajích měly přelé-
vat popínavé okurky. Hned vedle mám ve starém, 
opět fialově nabarveném záchodě rajče a všude 
kolem citronovou i čokoládovou mátu, jahody, 
další rajčata i ozdobné kytky.

Staré klepadlo také nezůstalo ladem a popíná 
se po něm hroznové víno až k přivázanému jízd-
nímu kolu zavěšenému zcela nahoře. Bizarní 
kolekci zátiší zaštítila kompozice ze starého ko-
mína, třímetrového okapu a části jiného kola. To 
je zatím obrostlé jen borůvkami a další dodělám 

během léta. Na čekací hromádce už mám i staré 
lyže, sáňky, kusy postele a mnohé jiné haraburdí. 
Jen to nesmím nechávat příliš dlouho rozdělané, 
aby ty rozdělané umělecké skalky nezpůsobily 
majiteli zahrady infarkt.
Pokud nemohu nabírat energii v přírodě a na za-
hradě, cucám ji z barev, kterými maluji na plát-
na. Nikdy předtím jsem neměla možnost si sama 
na sobě vyzkoušet, jak moc barvy ovlivňují vnitř-
ní energetické pochody.

Nedávno jste měla další ataku, jak zvládáte se  
z toho dostat? Kdo vám pomáhá?
Je to těžké, ataka a období po ní s sebou nese 
i velkou psychickou zátěž zejména z toho dů-
vodu, že se člověk snaží cvičit; já osobně mám  
spinner. Organizuje si čas pro přípravu zdravých 
jídel a pak se zase z ničeho nic dostane zcela 
dolů. Kromě podpory blízkých lidí jsem moc 
ráda, že mám v MS centru na Karlově náměstí 
v Praze paní doktorku Hanu  Řeháčkovou. Už 
v prvním momentě byla i velmi dobrým psycho-
logem. Zároveň je vidět, že velmi intenzivně sle-
duje vývoj v léčbě v ČR i zahraničí, a tak má moji 
velkou důvěru.

Jak dlouho se z únavy po atace a dalších sympto-
mů dostáváte?
Na to nemám jednotný model. Pokaždé je to zce-

la jiné. Já velmi špatně snáším kortikoidy, a tak 
úleva od neurologických problémů přichází cel-
kem brzy, ale pak mi ještě tak 14 dní není dobře, 
než to tělo zvládne. Jednou to trvalo možná i dva 
měsíce. Zjistila jsem, že v tomto období mi po-
máhá pít denně tři litry obyčejné neperlivé vody. 
A pochopitelně se třeba s doprovodem aspoň jed-
nou denně projít po zahradě. Ale vím, že tento 
luxus nemá každý.

Prof. Havrdová říká, že hlavním lékem na únavu 
je pohyb. Jak se hýbete vy?
Pořídila jsem si spinner, jak už jsem zmiňovala 
dříve. Jezdím tak často, jak mám energii a čas, 
ale většinou aspoň dvakrát do týdne. Dále mám 
opravdu hodně pohybu během péče o zahra-
du a starý dům. A přítel zas miluje procházky, 
a tak musím chodit. Také jsem od jedné paní 
doktorky dostala knihu s cviky pro pacienty s RS. 
Je to v podstatě jóga, procvičí různé svaly po ce-
lém těle, které běžně nepoužíváme. No a smějí 
se tady na mě dvě desetikilové činky, ale ty teď 
nepoužívám. S těmi jsem cvičila před diagnózou. 
Naučila jsem se to na střední škole, protože ve-
doucí vychovatel internátu při střední kamenic-
ké škole byl několikanásobný vítěz v kulturistice 
a zařídil perfektně vybavenou posilovnu.

Jedním ze spouštěčů ataky je stres. Pomáhá vám, 
že žijete mimo velké město, na malém městečku 
v klidném prostředí?
Určitě ano. Právě v tom osudném roce 2012 jsme 
se s přítelem rozhodli, že zůstaneme tady na ma-
lém městě. Už tenkrát jsem cítila, že je něco špat-
ně. Po půlročním pobytu v Paříži a nekonečném 
cestování mne podvědomí tlačilo z centra Prahy.

Co byste poradila člověku, který se právě dozvěděl, 
že má RS, obecně? A co když ho trápí únava?
Tato diagnóza nemusí být pro každého změna 
života. Pokud se RS diagnostikuje včas, se sou-
časnou léčbou to mnohé pacienty nijak neomezí. 
Určitě bych doporučila snažit se v RS centru cho-
dit k jednomu anebo dvěma lékařům. Vždycky 
je lepší, když lékař pacienta už trochu zná a ne-
vidí ho poprvé a na chvilku. To je kámen úrazu 
ve všech ordinacích. Já tak zmátla bývalé vše-
obecné neurology, protože jsem ženská při těle, 
ale měla jsem větší sílu než leckterý chlap, proto 
se tak dlouho mýlili a RS je nenapadla. A jak už 
jsem se zmiňovala, kromě rozumného pohybu 
a potravin je důležité najít si své sny, které jsme 
schopni uskutečnit. Nejdůležitější je psychika, ta 
utváří náš fyzický stav, což je již vědecky dokáza-
né. Dnes už víme, že ve stresu a při negativních 
emocích se v těle vytvářejí biochemické reakce, 
které fyzicky poškozují naše tělo. Oni ti buddhis-
té vědí, proč, co a jak dělají – najděte si svůj ost-
rov seberealizace! 
A může to být cokoliv – šperky, háčkování, pěsto-
vání rostlin, jóga, šachy, hlavolamy, sbírání min-
cí, chov psa a výstavnictví, četba, hra na nástroj. 
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Stále musím tvořit.  
Je to takový vnitřní 
motor. S únavou  

bojuji tímto vnitřním  
motorem a hlavně 

svými sny.
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Možná bychom si mohly připomenout, proč jsou 
lidé při RS unavení a co se v těle pacienta děje.
Každý zánět je provázen únavou. Ať už jde o au-
toimunitní zánět, jako je to v případě RS, 
anebo o zánět virový či bakteriální. Při RS  
se aktivované lymfocyty dostávají za hema-
toencefalickou (krevně-mozkovou) bariéru 
a způsobují záněty v určitých oblastech moz-
ku. Je to organicky způsobená únava.

Tedy únava je jedním z typických příznaků 
RS?
Je to jeden z nejčastějších příznaků, dokon-
ce to často bývá první příznak RS. Většina 
pacientů se s únavou ve větší či menší míře 
potýká na začátku nemoci anebo v jejím 
průběhu. Mladým lidem bývá někdy  zprvu 
diagnostikován chronický únavový syndrom 
a teprve později RS.  Je-li pacientovi diagnos-
tikován  chronický únavový syndrom, je tře-
ba provést další pečlivá vyšetření, protože by 
mohlo jít o jiné závažné onemocnění. Únava 

jako nespecifický příznak může být přízna-
kem mnoha dalších velmi vážných chorob.

Jsou nějaké typy únavy?
Jsou dva typy únavy. Primární únava, která 
je způsobena vlastním autoimunitním záně-
tem.  Pacienti s tímto typem únavy si stěžu-
jí, že se například vypraví na procházku, cítí 
se dobře a najednou na ně padne tak zniču-
jící únava, že nejsou schopni jít dál. Nebo 
na ně padne těžká  únava v práci, kdy oprav-
du usnou u počítače. Stačí jim i 15 minut od-
počinku a „jedou dál“.  Je to taková ta silná, 
průrazná únava, kterou lidé běžně netrpí. 
Potom je tu sekundární únava, kterou pa- 
cienti pociťují například proto, že chodí 
v noci často močit, mají problém se spán-
kem apod.  Často je únava způsobena léky, 
které pacienti užívají proti bolesti anebo ne-
příjemnému brnění. Únavu mohou způso-
bovat i některá antidepresiva. Únava je rov-
něž příznakem deprese, která bývá i jedním 

ze symptomů RS. Pokud si pacient stěžuje 
na únavu, měl by se lékař zaměřit i na to, 
zda ve skutečnosti nejde o depresi.

To znamená, že se lékař musí umět i dobře 
zeptat?
Ano. Lékař se musí umět dobře ptát. Nestačí 
se pouze zeptat pacienta: „… a jste unavený?“ 
Je třeba se doptávat podrobněji, abychom zjisti-
li, kvůli čemu je pacient unavený, a mohli mu 
správně pomoci. Problémem  lékařů je bohužel 
nedostatek času a značná administrativa, takže 
na dlouhé rozhovory moc času nezbývá. Praxe 
a zkušenosti vás naučí, na co se máte nejprve 
zeptat. Například mě zajímá, za jak dlouho pa-
cienta přepadne na procházce únava. Např. dnes 
byli u mne v MS Centru čtyři nemocní, kteří 
jsou na tom docela dobře – pracují a cítí největší 
únavu po poledni, dokonce dvěma pacientům 
se i stalo, že usnuli v práci za počítačem. To vám 
někteří nemocní sdělí sami, ale jiní si uvědomí, 
za jakých okolností je únava přepadá anebo co 
je její příčinou, až když se jich na to zeptáte. Mi-
mochodem čtu si někdy příspěvky na facebooku, 
kde běžně fungují pacientské skupiny, a tam 
se nově diagnostikovaný pacient může dozvědět 
také dost užitečných rad.

To jste asi první neuroložka, od které slyším, 
že chválí příspěvky pacientů na internetu…
Mám dojem, že za posledních pět let se si- 
tuace dost změnila. Pacienti jsou daleko infor-
movanější, zajímají se o svou nemoc, hledají 
řešení. Je důležité vybrat ten správný web a tu 
správnou skupinu. Na druhé straně pro léka-
ře je někdy obtížné vysvětit takto poučenému 
a zvídavému pacientovi, který hledá informace 
i na odborných a zahraničních webech, že lék, 
o kterém se dočetl, je teprve ve fázi výzkumu, 
a tudíž mu jej nemohu předepsat.

Mluvila jste o únavě ze smutku anebo z de-
prese, jak tady můžete pomoci?
Duše samozřejmě ovlivňuje tělo. Je-li paci-

Když musíš,  
                      tak můžeš
S neuroložkou MUDr. Evou Medovou z MS Centra při neurologické klinice 3. LF UK a FN Královské Vinohrady 
jsme se podívaly na únavu a RS z trochu jiného úhlu. Povídaly jsme si o tom, jak a kdy může unavenému pa-
cientovi pomoci lékař, a kdy se lze únavy zbavit pouze cvičením a proč je cvičení tak důležité.



ent v psychické nepohodě, může to ovlivnit 
úspěšné nastartování léčby. Pokud mám po-
cit, že pacient prožívá nějakou bolest duše, 
nasměruji jej za psychoterapeutkou – u nás 
za Karin Řehákovou – nebo si s tím člověkem 
promluvím sama. Je to proto, že už s ním 
mám navázaný vztah; on mi věří a „otevře 
se mi“ někdy víc než novému člověku, kole-
govi. Obecně lze také říci, že ne ke každému 
psychoterapeutovi si pacient  najde cestu. 
Představte si třeba pětatřicetiletou matku tří 
dětí, která řeší rozchod s manželem a RS, 
že by se s tím měla svěřit mladému svobod-
nému muži, přestože je to skvělý psycholog. 
Z jejího pohledu o životě toho ještě mnoho 
neví. Raději si o tom promluví s lékařkou, 
která již má něco „odžito“. Doktoři dnes už 
vědí, že duše a tělo jsou spojité nádoby. Já si 
dokonce myslím, že duše je tomu tělu nad-
řazená. Pokud má pacient vážnější příznaky 
RS, ale udržuje se v dobré duševní pohodě 
a je ochoten se s tou svou RS poprat, dokáže 
úžasné věci.  Zatímco ten, kdo nemá téměř 
žádné příznaky, ale nic s tím nedělá, rezig-
nuje, může v brzké době cítit, že se jeho 
zdravotní stav hodně zhoršil. Opravdu záleží 
na každém jednotlivci, jak se s tím popere. 
Dneska už RS není takový strašák jako před 
30 lety, kdy neexistovala na RS léčba. Přichá-
zejí mi do ordinace i lidé, kteří mají RS 20 
let a stále pracují a žijí dobrý život. Ti jsou 
velkou motivací pro nově diagnostikované 
pacienty.
Pokud zjistíme u pacienta známky deprese, 
je nutné mu nasadit antidepresiva, která jsou 
velmi účinná a pomohou nemocnému lépe 
se přenést přes problémy, které RS přináší. 
Pokud však jde o těžkou, primární depresi, je 
nutno svěřit léčbu do rukou psychiatra.

Dotkly jsme se nyní mnoha příčin únavy. 
Mohly bychom se podívat, co všechno může 
proti této únavě pomoci?
Pokud je příčinou únavy špatný spánek, mu-
síme rozklíčovat, proč tomu tak je. Na čas-
té noční močení ve spolupráci s urologem 
fungují specifické léky. Na neuralgii či jiné 

bolesti, anebo nepříjemné brnění, můžeme 
také předepsat  medikament, ale je třeba 
hodně dobře vybalancovat dávku onoho 
léku, aby to byla ta nejmenší možná, která 
tlumí bolest či jiné potíže, ale současně aby 
zbytečně nezvyšovala únavu. Některé spe-
cifické léky na RS také způsobují únavu, 
a proto si je pacienti často aplikují o víken-
du, aby po neděli byli v pořádku. V době, kdy 
se vyskytují chřipky, předepisuji našim ne-
mocným vysoké dávky vitaminu C, alespoň  
1000 mg i více na den, a vitamin B.  
Pacienti samozřejmě musí dodržovat léčbu 
RS, ale toto je jeden ze způsobů, jak jim já 
jako lékařka mohu pomoci lépe zvládnout 
únavu. I oni sami zkoušejí různé příprav-
ky z tzv. zelené lékárny, které jim dokáží 
zmírnit únavu. Je to hodně individuální, 
pacienti si jako doplněk kupují chlorellu, 
pupalku, zelený ječmen, jiní zase nedají 
dopustit na guaranu... A já říkám: pokud 
cítíte, že vám to pomáhá, potom si tyto do-
plňky z tzv. zelené lékárny berte.  Možná je 
to placebo, ale dnes už díky psychosomatice 
víme, že i působení placebo efektu je součás-
tí úspěšné léčby. Nicméně nelze pacientům 
přesně doporučit, co z těchto zelených a ji-
ných doplňků je nejlepší, protože každá RS 
je jiná, každému proti únavě funguje něco 
jiného. Navíc některé tyto doplňky jsou  hod-
ně drahé.

Sice jsme si dnes řekly, že budeme mluvit ze-
jména o tom, jak mohou proti únavě pomoci  
různé přípravky a léky, ale úplně první by měl 
být asi pohyb…
Určitě. Je prokázáno, že nejlepším lékem 
proti únavě při RS je pohyb. Ovšem někteří 
pacienti nemají pohyb příliš v lásce. Těm ří-
kám: „Začněte alespoň procházkami, ty jsou 
nejlepší.“ Dobře funguje, když si takový pa-
cient pořídí pejska. Ten ho donutí třikrát 
denně za jakéhokoli počasí vyjít si s ním 
na procházku. Když se mi podaří pacienta 
přesvědčit, že procházka mu prospěje, po-
tom doporučuji jízdu na rotopedu a další 
podobné aktivity. No a pak přijde další fáze, 

kdy se snažím pacienta přesvědčit, aby 
se pustil do nějaké další pohybové aktivity. 
Některým pacientkám se hodně osvědčila 
jóga. Mám tu pacientky, které na tom byly 
zdravotně hodně špatně a dnes už dokáží 
dělat složité ásány a stát třeba na hlavě. To 
jsou ženy, které ale patří do skupiny paci-
entů, co berou RS jako výzvu. To jsou ti, 
kteří si najdou sport, jenž je baví, a díky cvi-
čení na tom bývají zdravotně hodně dobře 
a je s nimi skvělá spolupráce. Ne každého 
samozřejmě baví jóga, někdo si jde zabě-
hat, někdo cvičí pilates, někteří mladí muži 
hrají pravidelně fotbal, někdo jezdí na hory 
lyžovat. Zkrátka každý z těchto lidí provo-
zuje takovou aktivitu, která ho těší a kam 
ho  „jeho ereska“ pustí. Nic se samozřejmě 
nesmí přehánět a je třeba si uvědomovat 
správnou míru. Měla jsem tu i pár extrém-
ních případů, kdy lidé, kteří mnoho necviči-
li, se pustili  na dlouhou túru a přivodili si 
relaps nemoci. Pak je mezi mými pacienty 
i skupina lidí, kteří vědí, že je třeba se hýbat 
a změnit životní styl; občas něco změní, ale 
těch změn není mnoho. Asi deset procent 
lidí nechce pro sebe aktivně dělat nic. Ne-
donutíte je k tomu, jak se tak v Česku hezky 
říká, „ani párem volů“. Jejich postoj je „já 
s tím dělat nic nebudu, ty se doktore starej, 
jsi tu od toho“. Podle toho často vypadá je-
jich zdravotní stav. Víte, RS je ale nemoc, 
u které skutečně hodně záleží na tom, jak
se k ní člověk postaví.

Nicméně po atace nemoci bývají lidé hodně 
oslabení, co s tím?
Máte pravdu. Po atace a podání kortikoidů 
bývají pacienti hodně unavení. Pak spolu  
s pacientem probíráme, jak postupovat dál, 
ke každému člověku musíte mít individuál-
ní přístup. No a potom pomaličku pacient 
zase začne dělat to, co dělal předtím, jak už 
jsem říkala. Někdo se pustí do jógy, někdo 
jezdí na rotopedu, někdo běhá, někdo se za-
měří na zdravou stravu. Nicméně důležité je 
to hledání, ten aktivní přístup. Já mám jed-
no životní krédo: „Když musíš, tak můžeš!“
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Telefonní informační linka pro pacienty s roztroušenou sklerózou

Pro všechny, kteří trpí touto nemocí, jsme připravili novinku – bezplatnou telefonní linku, na které se můžete informovat  
o řešení problémů spojených s touto diagnózou, především jak zvládat pravidelnou aplikaci injekčních léků, řešení nežádoucích
účinků atd.
V čase od 9.00 do 16.00 hodin v pracovní dny vám poradí, pokud to bude v jejich silách, jedna z našich odborných poradkyň, které
mají několikaleté zkušenosti s podporou pacientů s RS. Mimo tuto dobu můžete na této lince zanechat svůj vzkaz a poradkyně
se s vámi spojí v následující pracovní den, pokud to bude možné.



Naše tělo a strava ve vztahu k RS 
očima imunologa
Imunologa prof. RNDr. Jana Krejska jsme požádali o pohled na fungování našeho těla a na stravu ve vzta-
hu k RS. Potěšilo nás, že naší redakci zaslal velmi komplexní text, ze kterého se může poučit každý. Bohužel 
rozsah našeho časopisu neumožňuje otisknout celý článek, a tak zde zveřejňujeme pouze jeho část. Celý 
text najdete na našich stránkách www.rskompas.cz.
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Nemocným s roztroušenou sklerózou je doporu-
čováno, aby podle svých individuálních možností 
vykazovali fyzickou aktivitu, a to především po-
hybovou. Stejně tak je velmi žádoucí, aby „tré-
novali“ mozek nejrůznějšími pracovními i jiný-
mi úkoly. Měli by mít dost motivace na to, aby 
se snažili žít pokud možno plnohodnotný život. 
K plnohodnotnému životu patří také stravování. 
Nejnovější údaje z mnoha oblastí medicíny uka-
zují, že strava člověka žijícího v nejvyspělejších 
zemích světa, mezi které patří i naše země, u vět-
šiny lidí neodpovídá jejich biologickému a evo-
lučnímu nastavení. Každý z nás to vidíme na li-
dech kolem sebe. Doslova epidemicky přibývají 
lidé, kteří mají zřejmou nerovnováhu mezi ener-
getickým příjmem a výdejem. Jasně je na nich 
vidět, že trpí nadváhou či dokonce obezitou. Zde 
si každý můžeme provést jednoduchý test, zda 
jsme v tomto směru ohroženi. Stačí změřit ob-
vod pasu. Pro muže je normální hodnota určena 
do 95 cm, pro ženy je to 85 cm. Všichni, kteří mají 
vyšší hodnotu, by měli provést změny ve svém jí-
delníčku a životním stylu. Jsou to velmi přísná 
kritéria. Mají však své opodstatnění. Nebezpečná 
je především tuková tkáň, která se nám ukládá 
v břiše a také v játrech. Obezita není kosmetický 
problém, jak by se mohlo na první pohled zdát. 
Obezita je závažný zdravotní problém, který po-
stihuje prakticky všechny tělní soustavy. Je již 

obecně přijímáno, že s obezitou je spojována 
zvýšená pravděpodobnost rozvoje aterosklerózy, 
tzv. metabolického syndromu, ve kterém se ukrý-
vá zvýšený krevní tlak, inzulinová rezistence či 
dokonce již cukrovka II. typu. Pro všechny tyto 
okolnosti je sjednocující, že nemocní s nadváhou 
či obezitou jsou ve zvýšené míře vystaveni pro-
zánětlivým působkům, které jsou produkovány 
hypertrofovanou tukovou tkání a především ab-
normálně regulovanými složkami imunity, které 
u těchto pacientů můžeme nalézat. Platí beze 
zbytku i pro řadu imunopatologických onemoc-
nění včetně roztroušené sklerózy, že nadváha či 
obezita jsou velmi nežádoucí a přispívají k hor-
šímu průběhu onemocnění. Každý nemocný by 
v tomto smyslu měl uzpůsobit příjem a výdej 
energie. Stejně významné je také složení potravy. 
Zde je třeba mít na paměti, že ještě v nedávné 
minulosti, před zhruba třemi generacemi, se vět-
šina lidí i v našich podmínkách stravovala velmi 
skromně. V jejich potravě zásadně převažovaly 
složky rostlinného původu. Maso bylo relativně 
vzácné, obrazně řečeno „jen v neděli“. Ve stravě 
našich prababiček byly vzácností tuky. To všech-
no se změnilo. V současné době u většiny lidí, 
kteří si neuvědomují negativní dopady nezdravé 
výživy, drtivě převažují potraviny živočišného pů-
vodu, maso a živočišné tuky. Ty svým složením 
přispívají k nežádoucím patofyziologickým pro-

cesům v jejich těle. Naopak v zásadně omezené 
míře konzumují rostlinnou stravu, především 
zeleninu, ovoce, luštěniny, produkty z málo vy-
mílané mouky, která je bohatá na vlákninu. Ten-
to nenormálně sestavený jídelníček většiny lidí 
vede k přímým negativním důsledkům na život-
ní procesy. Nepřímo však zásadně ovlivňuje také 
něco, co jsme ještě před velmi krátkou dobou 
nebyli schopni vyhodnotit jako zásadně přínosné 
pro naše zdraví. Myslíme tím přirozené osídlení 
naší trávicí soustavy velmi komplexním spole-
čenstvím mikrobů, kterým říkáme fyziologická 
střevní mikrobiota. Tyto organismy, které se v op-
timálním složení i počtu nacházejí ve střevě lidí 
s převahou rostlinné potravy a jsou nenormálně 
pozměněny u osob, v jejichž potravě převažu-
je maso a živočišné tuky, se podílejí na využití 
složek potravy, které neumíme strávit přímo. 
Daleko větší užitek však máme z jejich podpory 
bariérových funkcí střeva a především z pozitiv-
ního ovlivňování slizniční a systémové imunity 
každého člověka. Ovlivňují přímo i zprostředko-
vaně nervovou soustavu včetně mozku. Obrazně 
řečeno naše střevo rozhoduje o našem celkovém 
zdraví. U nemocných s roztroušenou sklerózou 
můžeme vidět abnormální osídlovací vzory v trá-
vicí trubici, které prokazatelně negativně zasahu-
jí do všech procesů v těle a zesilují poškozující 
zánět u těchto pacientů. 
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Některým pacientům způsobují únavu léky, kte-
ré berou proti bolesti. Můžete pacientovi pomoci 
od bolesti? A od jakých bolestí lidem pomáháte?
S bolestmi různých částí těla za námi pacienti 
samozřejmě chodí. Často je bolí svaly na dol-
ních končetinách, kolena anebo záda. Tato bo-
lest určitě přispívá k celkové únavě pacienta. 
Nejdříve zjistíme, kde a proč tato bolest vzni-
ká, a poté můžeme vyzkoušet různé cvičební 
a relaxační techniky pro odstranění této boles-
ti. Naučíme pacienty, jak svaly správně  prota-
hovat, aby nebolely, a posilovat, aby bylo tělo 
v lepší kondici. Pokud člověk se cvičením te-
prve začíná, nastavíme mu nižší cvičební dáv-
ky, protože pokud je člověk oslabený, nemůže 
se okamžitě pustit do nějakého náročného 
tréninku. Postupně je však vhodné dávky cvi-
čení zvyšovat. Někdy si pacienti kvůli postižení 
způsobenému RS vytvoří špatný pohybový ná-
vyk. Ten následně vyvolá bolestivou reakci těla. 
V tom případě se snažíme  naučit pacienta, jak 
se hýbat optimálním způsobem, a díky tomu 
se bolest zmírní nebo ho klouby svaly, záda či 
jiná část těla bolet přestanou. Samozřejmě zá-
leží na každém pacientovi, zda naše doporučení 
dodržuje, protože pro efekt cvičení je důležitá 
pravidelnost.

Můžete nějak pomoci i pacientovi s depresí?  
I některá antidepresiva mohou přispívat k únavě.
Jde-li o těžkou depresi, tak zde lidé musí brát 
léky – to je akutní stav. Má-li ale pacient třeba 
nějakou střední či lehčí formu deprese, v tom 
případě je cvičení dobrým pomocníkem. Při kaž-
dé pohybové aktivitě dochází k vyplavení endor-
finů. Musí to být ale pohyb,  který člověku dělá 
radost. Navíc, pokud člověk sportuje ve společ-
nosti sobě blízkých lidí, je to ještě další pozitivní 
prvek navíc. Opět  je důležité, aby člověk cvičil 
pravidelně – alespoň dvakrát týdně ve střední 
intenzitě. Nemusí to být právě aerobik, klidně 
může zvolit pomalejší formy cvičení, jako jsou 
jóga anebo tai-či. Jóga má, jak známo, i dobře 

propracované meditace, které také významně  
pomáhají k duševní pohodě.

Někteří pacienti si stěžují, že zejména brzy odpo-
ledne je přepadne taková únava, že někteří z nich 
třeba i usnuli v práci za počítačem. Uměla byste 
zde poradit nějaké cvičení?
Většina běžných lidí – i bez chronického one-
mocnění, jako je RS – bývá  po obědě unavená, 
takže zde podle mne vůbec není od věci, pokud 
je tomu zaměstnavatel nakloněn, aby si onen 
člověk zkrátka chvíli někde odpočinul či dokon-
ce zdříml. V některých firmách mají i relaxační 
zóny. Je samozřejmé, že by pacienti s RS, a ne-
jen tedy oni, měli více dbát na to, co jedí, aby ná-
sledné trávení příliš nezatěžovalo jejich žaludek. 
S plným žaludkem asi nelze provádět nějaká vel-
ká aerobní cvičení, ale je možné se obrátit na fy-
zioterapeuta, který se věnuje již výše zmiňované 
józe či tai-či. Ten může pacientovi poradit někte-
ré jemné cviky a prodýchávání, které by mu také 
pomohlo. Dalším možným stimulem, se kterým 
mají pacienti dobré zkušenosti, je hudba. Někteří 
specialisté se již zabývají muzikoterapií pro lidi 
nemocné RS. Takže může pomoci i poslech něja-
ké svižné rytmické, tzv. nabíjející hudby.

Pokud je to možné, může pomoci proti únavě ně-
jaká změna životního režimu? Naplánovat si den 
s pravidelnými přestávkami?
Ano, to je jedna z doporučovaných strategií. 
Člověk by měl vypozorovat, kdy má nejvíce 
energie. Většina lidí jí má nejvíce po ránu, ale 
jsou i typické „sovy“, kterým to nejvíce myslí po  
22. hodině. Člověk nemusí cvičit nějakou speci-
ální sestavu, stačí si jen dojít pro dobrý čaj nebo 
kávu. Protáhnout si krk, záda... Dobrým pomoc-
níkem jsou i různé míče s bodlinkami, kterými si 
člověk promasíruje chodidla a třeba i ruce. Na no-
hou i rukou máme spoustu reflexních bodů. Ně-
kdy se nás lidé ptají, zda je vhodné při práci sedět 
na velkých míčích, na kterých člověk balancuje. 
Na takovém míči by se měl pacient soustředit, 

aby seděl rovně, což  se však moc neslučuje s tím, 
že by měl být soustředěný na práci. Spíše, když 
to zaměstnavateli nebude proti mysli, mít tento 
balon někde v rohu kanceláře připravený, a když 
si děláte přestávku, pak se na něj posadit, krátce 
se na něm protáhnout, „zahopsat“ si; to je přínos-
nější než dlouhé sezení na něm.

Co by měli  pacienti dělat před spaním, aby se jim 
lépe usínalo a spalo?
Protáhnout před spaním části těla, kde se objevu-
je bolest. Často to bývají svaly na dolních konče-
tinách. Případně použít i nějaká dechová cvičení, 
kde se snažíte prodýchat celé tělo a s výdechem 
můžete vypustit starosti všedního dne. Někomu 
se osvědčuje i počítání délky dechu. Pak člověka 
neobtěžují starosti a může na ně před spaním 
na chvíli zapomenout.  Doporučuje se spíše 
tvrdší postel, aby člověk nezapadl do nějakého 
proleženého dolíku, a samozřejmě vyvětrat před 
spaním ložnici.

Je-li člověk po atace, kdy se léčil kortikoidy, jak 
se opět nastartovat?
Pokud léčba kortikoidy ještě probíhá, potom je 
lepší se cvičením počkat. Ale pokud třeba pacient 
i přibral na váze, je užitečné začít cvičit tak, jak 
člověk cvičil před atakou. Nebo si nechat sestavit 
trénink od fyzioterapeuta, např. kruhový trénink, 
ve kterém se střídají aerobní cviky s cviky posi-
lovacími. Někteří lidé rádi plavou, někdo chodí 
na procházky anebo jezdí na kole; to jsou další 
možné a vhodné pohybové aktivity. Při RS je 
hlavně důležité nepřestat se hýbat, i když je ně-
kdy potřeba ten pohyb vzhledem k chorobě mír-
ně upravit. 

A to je návod nejen k tomu, jak zvládnout únavu, 
ale i obecné doporučení, jak na RS?
Ano. Důležité je najít si – ideálně po dohodě s fy-
zioterapeutem – nějakou příjemnou formu pohy-
bové aktivity, které se budete pravidelně věnovat 
a která  bude pacientovi dělat 
dobře.

Jak pomůže 
fyzioterapeut? 
S fyzioterapeutkou Klárou Novotnou z MS centra Neurologické 
kliniky 1. LF UK a VFN v Praze jsme probraly, jak může i fyziotera-
pie pomoci při bolestech, které následně provází únava, jak může 
cvičení prokázat dobrou službu i lidem, kteří se potýkají s depresí, 
a jak se bránit únavě v kanceláři. Mluvily jsme ale i o mnohém jiném.

HLEDÁTE REHABILITACI 
VE SVÉM OKOLÍ?   
Kontakty najdete na 
www.msrehab.cz.
CHCETE CVIČIT TZV. KRUHOVÝ 
TRÉNINK? 
Obraťte se na fyzioterapeutku 
na e-mail: 
novotna.klara.k@gmail.com



Management únavy pro  každý den
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1.Horko
• pijte chladné nápoje
• větrák/klimatizace
• volné oblečení

 

2.Spánek 
a odpočinek
• pravidelnost, lehká večeře, 
   procházka, žádný kofein

• nemůžete-li v noci spát, 
  zdřímněte si na chvilku
  několikrát během dne
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3.Cvičení
• zdolává únavu, zlepšuje náladu, 
  pravidelně, to, co vás baví
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4.Jídlo
• vařím do zásoby, 
   v době, kdy mám energii, 
   zapojím rodinu
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Z Z
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5. Plánování
• na celý týden, nemusím vše naráz, 
   určím priorityZ Z
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6. Šetření energie
• organizace dne, pracovního prostoru

Z Z
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7. Léky
• vím, co užívám!

Z Z

Z Z

 

8.Sdílení
• plánuji setkávání, 
  sdílím s přáteli, 
  vysvětlím okolí

Z Z
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