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Mrtvice je 
záludná. Ať 
už jde o její 
projevy, 
nebo příčiny. 
Na jedné straně 
hovoříme 
o prevenci, 
na druhé straně 
dokáže nemoc 
srazit na kolena 
i specialisty 
přes mrtvice 
nejpovolanější.

M
ozkové mrtvice nejsou 
pouhým zdravotním, 
ale i závažným 
sociálním problémem. 
Mnoho lidí, kteří tuhle 

osudovou ránu přežijí, zůstanou postižení, 
často zcela odkázaní na pomoc okolí. 
Zasažená bývá nejčastěji paměť, řeč, zrak 
či hybnost. Celosvětově každým rokem 
postihne cévní mozková příhoda (CMP) 
více než 17 milionů lidí, co je zarážející, 
stále mladších a mladších.

NAJEDNOU JSEM 
NEVĚDĚL NIC
Mrtvice je nevyzpytatelná. Ať už jde o její 
projevy, nebo příčiny. Na jedné straně 
hovoříme o prevenci, na druhé straně 
dokáže nemoc srazit na kolena i specia-
listy přes mrtvice nejpovolanější. Jedním 
z nich je i 65letý lékař Václav Lukáš.
Neurolog, který ve své praxi dlouhá léta 
pomáhal právě i pacientům po mrtvici. 
Práce ho pohltila natolik, že jí obětoval 
mnohem více, než byla jeho prostá povin-
nost. Zrovna pracovnímu stresu dnes 
totiž tento odborník přisuzuje hlavní 
důvod, proč mrtvice nakonec skolila 
i jeho. A dokonce několikrát… Dnes, 
po mnoha letech od první příhody, si její 

okolnosti vybavuje jen v obrysech. Dosud 
zdravý, tehdy 55letý chlap, sedl jednoho 
dne do auta, aby odvezl rodinu na zubní 
vyšetření na Homolku. Přijeli, manželka 
s dětmi vystoupily a šly dovnitř. On zatím 
jel zaparkovat. „Parkuji, rutinně pohlédnu 
dozadu, a v tu chvíli nevím, která bije. 
Byl jsem zcela zmatený a jen jsem si 
uvědomoval, že se něco děje. Nevím jak, 
ale podařilo se mi dojít na recepci, vyndat 
z tašky telefon a zavolat manželce. Jen 
jsem prý pořád opakoval, že nevím, kde 
jsem, a nevím, co se děje. Vůbec jsem 
nebyl schopný se orientovat. Žena mě 
našla. Celá ustrašená mě odvedla k tomu 
kamarádovi zubaři. Ten zavolal známého 
internistu, který okamžitě kontaktoval 
neurologii…“ Zřejmě okamžitý zásah 
pacientových kolegů způsobil, že žádné 
závažnější následky první mrtvice 
nezanechala. Možná však, že ten pořád 
ještě laskavý prst osudu, který pouze 
mírně zahrozil, měl být přece jen maličko 
důraznější. V první chvíli, poté, co jej 
v nemocnici stabilizovali a on přijal svoji 
diagnózu, si prý říkal, že je všechno 
v háji. Jakmile však pocítil úlevu a zjistil, 
že mrtvice žádné následky nezanechala, 
opět spadl do starých kolejí.

„Vrátil jsem se do práce. V plném 
nasazení. Jel jsem jak pila dál. Jenže pak 
to udeřilo znovu. A o mnoho hůře.“

JAK VYPADÁ

MRTVICE
V ČESKÉ REPUBLICE POSTIHNE KAŽDOROČNĚ CÉVNÍ 
MOZKOVÁ PŘÍHODA OKOLO 50 TISÍC LIDÍ. TŘETINA ZEMŘE. 
TŘETINA VYVÁZNE BEZ ZÁVAŽNĚJŠÍCH NÁSLEDKŮ. 
TŘETINA UŽ NIKDY NEBUDE TAKOVÁ JAKO DŘÍVE…
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VZTEK SÁM 
NA SEBE 
O Vánocích pomáhal synovi něco věšet 
na strop, stál dlouho se zakloněnou hla-
vou… Dnes už dobře ví, že právě podob-
ným způsobem namáhavé činnosti mrtvici 
často vyvolávají. Dost možná to věděl i ten-
krát. Jenže kdo by něco takového spojoval 
s vlastním rizikem? „Vím, že tam muselo 
dojít k prvnímu impulzu. Já pak ještě zvládl 
v pohodě silvestr. Pamatuji si, že v noci 
z prvního na druhého ledna mě hodně 
bolela hlava. Tak, že obvyklými dávkami 
analgetik ztišit prakticky nešla. K obědu 
jsem si dal čočkovou polévku a díval se 
na nějaký film. Najednou se mi udělalo zle. 
Hodně zle. Měl jsem však pocit, že je to 
spíš od žaludku. Rodina se vyděsila, ale já 
jim ještě logicky jako neurolog argumento-
val, že takhle se mrtvice neprojevuje. Ale 
bylo mi stále hůř. Pořád jsem zvracel. Přije-
la záchranka. Jak mě vyšetřovali, podklesly 
mi nohy, a jim už svitlo: Aha, je to jasný, 
jedem! Pamatuji si jen na to, že během 
vyšetření jsem nadával. Byl jsem na sebe 
hrozně naštvaný. To je také u mrtvice časté. 
Zejména chlapi jsou na sebe rozzlobení 
kvůli tomu náhlému neřešitelnému pocitu 
bezmoci. U mě třeba depresivní pocity, 
s myšlenkou, že bych měl všechno ukončit, 
trvaly ještě nejméně půl roku… Proto si 
myslím, že by měl být psycholog přivolán 
k pacientovi již v prvních hodinách.“

Vědomí prý úplně neztratil, uvědomoval 
si, co se děje. Do toho opakovaně, co tři 
minuty, úporně zvracel. Mrtvice mu totiž 
zasáhla tu část mozku, která je mj. zodpo-
vědná i za nutkání ke zvracení. „Průběh 
mrtvice je hodně individuální a nikdo nemá 
naprosto stejné příznaky. Záleží na tom, 
která konkrétní mozková část je postiže-
ná. I stejná mrtvice mívá často u každého 
rozdílný vývoj. Vše je individuální, každý 
to jinak prožívá, každý s chorobou jinak 
bojuje. Hodně záleží na chování okolí.“ 
Tahle druhá příhoda byla prý ze všech 
nejhorší. Zůstalo mu po ní zavřené oko, 
viděl dvojitě, nemohl chodit. K tomu ještě 
asi po čtyřech dnech v nemocnici na lůžku, 
dosud nevzpamatovaný z předcházejícího 
úderu nemoci, prodělal mrtvici další. „Br-
něla mi půlka obličeje, půlka těla. Přivolal 
jsem sestru. Byla celá otrávená. Že nestihne 
seriál, protože se mnou musí na cétéčko. 
Byl jsem ochromený tím, co mě postihlo, 
šlo mi doslova ,o kejhák‘, a do toho jsem 

se vyrovnával s těžkou deziluzí z našeho 
zdravotnictví.

Říkal jsem si, že když se takhle personál 
chová k lékaři, jak se asi musí chovat 
k běžnému pacientovi?“

NIKDY TO NEBUDE 
JAKO DŘÍV
Doktoru Lukášovi se život obrátil naruby. 
Mluvil jako stroj, nevybavoval si slova. 
Neprožíval mrtvici tak, jak si ji mnozí 
představují. Neležel v bezvědomí ani zcela 
ochrnutý na půlku těla. „Všechno jsem 
zlehčoval, často jsem se smál. Pod vlivem 
mrtvice se obvykle zvýrazní přirozené 
projevy člověka. Pokud je někdo během 
života vulgární, stává se, že se stane 
po mrtvici opravdu obtížným pacientem. 
Zlý člověk zase může terorizovat i lidi, 
kteří o něj pečují. Lidé se vracejí do stavu, 
kdy byli dětmi, a přicházejí o společenské 
zábrany. Jak říká moje kolegyně: Jsou 
odbrzděni. Co na srdci, to na jazyku. 
Já byl vždycky veselý extrovert, teď se 
to znásobilo ještě víc.“ Tento stav se 
časem upravuje, je ale vždy ovlivněn 
změněnou situací. I to je důvod, proč by 
také lidé, kteří o nemocného pečují, měli 
být v kontaktu s psychologem. Kolikrát 
nechápou, jak se ten hodný táta najednou 

Mozek je 
složitý orgán 
a záleží 
především 
na tom, kde 
zrovna vás 
mrtvice 
„ťukne“.

!
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změnil… Krátce po sobě potkaly pana 
Lukáše ještě tři další, naštěstí už mírnější, 
mozkové příhody. Když se tenkrát vrátil 
zcela nesoběstačný z nemocnice, neměl 
představu o tom, jakým směrem ho 
osud povede dál. Věděl, že k medicíně 
se ve svém stavu už pravděpodobně 
nebude moci vrátit. Lidé po mrtvici 
jsou velmi unavitelní, vydrží pár minut 
běžné zátěže a musí si jít odpočinout. 
„Jakékoli cvičení, jakýkoli kontakt 
včetně návštěv jsou pro postižené 
přínosem, ale měly by být krátké, třeba 
jen několik minut. Já zpočátku zvládal 
návštěvu maximálně 10 až 20 minut. 
Teprve po týdnech jsem vydržel být 
čilejší i delší dobu,“ vysvětluje doktor 
Lukáš. Na práci lékaře však už ani tato 
„čilost“ nestačí. Zapomenout musel 
na hokej, který vždy hrál. Od mrtvice se 
už nikdy nemohl vrátit ani k oblíbené 
hře na kytaru. Nedokáže zpívat, i když 
kdysi zpíval ostošest. Zpočátku šel 
do rehabilitace s tím, že se snad mnohé 
upraví. Dnes ví, že i přes velké pokroky 
se mu jeho předcházející život nevrátí. 
„Rehabilituji pořád. I po těch 10 letech. 
Nejlepší rehabilitací je život sám. Ale 

zároveň vím, že ,před tím‘ jsem byl 
o 200 procent akčnější. Jiný. Takový už 
nikdy nebudu…“

NEBEZPEČÍ BEZ 
BOLESTI
Mozek je složitý orgán a záleží, kde zrov-
na vás mrtvice „ťukne“. Podle
Václava Lukáše se tak může mozková 
příhoda projevit v podstatě jakoukoli 
změnou oproti normálu. Při jejím vzniku 
hraje roli stres, ale třeba i genetika, 
vysoký krevní tlak, cukrovka nebo 
stravování. K mozkové příhodě dojde 
buď krvácením z prasklé mozkové tepny 
přímo do mozku či mezi mozkové obaly, 
nebo snížením, případně zastavením 
přítoku krve do mozku. Tepna se buď 
zcela ucpe tzv. vmetkem, nebo sklerotic-
kým plátem. U žen bývá často souvislost 
i s užíváním hormonální antikoncepce. 
„Přiškrcení“ mívá na svědomí i zmíněný 
stres. Vždy jde ale o poruchu zásobování 
mozkových buněk okysličenou krví a ty 
začínají odumírat – činnost celé oblasti 
se horší. Příslušná mozková část přichází 

 FACE  (obličej) – požádám 
člověka, aby se usmál – 
všímám si, zda neklesá 
koutek nebo oční víčko.

 ARMS  (paže) – požádám, 
aby předpažil. Je schopen 
udržet ruce ve stejné výšce?

 SPEECH  (řeč) – 
zeptám se, jak se jmenuje. 
Má problémy s řečí či 
vybavováním si slov?

 TIME  (čas) – 
zaznamenám-li některý 
z těchto projevů, jde 
o minuty.

FAST
TEST PRVNÍ 
DIAGNOSTIKY

Akutní 
medicína si 
dnes dokáže 
poradit 
i ve složitých 
případech. 
Velmi však 
záleží na včasné 
diagnostice 
a následné 
rehabilitaci.

RADY NA SÍTI
V současné době sice Václav Lukáš 
nevykonává lékařskouu praxi, ale 
nevzdal se. Poté, co si uvědomil, že 
hrobníkovi z lopaty zatím utekl, začal 
provozovat vlastní webové stránky 
(www.pomrtvici.cz), psal blog (http://
lukasvaclav.blog.idnes.cz/). Tak 
pomáhá mnoha pacientům, i jejich 
blízkým, radami a orientací v nelehké 
situaci cévní mozkové příhody.

o své funkce – ať již jde o centrum řeči, 
pohybu, nebo zraku. Odborníci pouka-
zují na varovný fakt, že přibývá mrtvic 
u mladších lidí, navíc opravdu různorodé 
příznaky nemusí hned každý s nastupující 
mrtvicí spojovat. Přitom velkou roli hraje 
rychlost, s jakou se postižený dostane 
do nemocnice, kde zabrání dalšímu roz-
voji poškozování mozku. Zrádnost cévní 
mozkové příhody umocňuje mj. fakt, že 

během jejího vzniku nemusí člověk poci-
ťovat žádnou bolest. Ta bývá zaznamenaná 
u pouhé třetiny postižených. K nejčastěj-
ším příznakům patří náhlá slabost v kon-
četině, porucha řeči, rozmazané vidění, 
ztráta koordinace. V případě nejistoty je 
prvním pomocníkem tzv. FAST test (viz 
rámeček), tedy několik jednoduchých 
úkonů, pomocí nichž můžete příznaky 
snadno diagnostikovat.

ZÁHADNÝ MOZEK
Proč je záhadný? 
Protože se hůř zkoumá. Je to taková 
divná hmota. Něco jako rosol, takže 
se dal velmi špatně vyšetřovat. 
Vlastně je to stále těžké. Zatím si 
pouze představujeme, jak asi funguje. 
Výzkum jde hodně dopředu. Hlavně 
posledních 20 let. Nové vyšetřovací 
metody umožnily hlubší poznání, víme 
už mnohé o systémech komunikace 
mezi jednotlivými částmi, přenosech 
informací mezi neurony a o význa-
mu specifických oblastí. Ukazuje se, 
že určitá centra nejsou stoprocentně 
vyhraněná pro nějakou činnost. Je 
ale stále zřetelnější, že správnost 
funkce je spíše výsledkem souhry 
a vzájemného ovlivňování. Donedáv-
na odmítanou schopností mozku je 
regenerace. Po dlouhodobé a správně 
vedené rehabilitaci mozek dokáže 
ledacos provádět i „náhradním způ-
sobem“(umožňuje to tzv. plasticita 
mozku). Nutná je pozitivní psychická 

podpora (od nemocného i blízkých). 
Často se setkávám s otázkou, jak je 
možné, že různí pacienti se stejným 
postižením jsou v tak rozdílném stavu, 
právě u mrtvice to bývá patrněj-
ší. „Proč je náš táta stále ochrnutý 
na polovinu těla a nemluví, když tam-
ten pán měl tu samou mrtvici a přitom 
už běhá a mluví.“
Proč to tak je? 
Mnoho lidí ví a další tuší, že mozek 
je nejen anatomicky, ale i funkčně 
vysoce organizovaná struktura navzá-
jem složitě propojených nervových 
buněk. Na internetu existuje obrovské 
množství článků o mozku, jeho funkci, 
úloze, ale i schopnostech uzdravit se. 
Úroveň jejich srozumitelnosti pro laiky 
je značně rozdílná. Proto se pokusím 
tento problém přiblížit „česky“.
Řídící centrum mozek – centrální ner-
vový systém (CNS) – snese přirovnání 
k elektrárně. V mozku taky vzniká 
„elektřina“, tzv. nervové vzruchy, které 

jsou složitými mechanismy posílány 
do cílových oblastí. Často kom-
plikované přepojování je zároveň 
upravováno a regulováno. Vzruchy 
jsou předávány obrovskou rych-
lostí (někde až 120m/s) k dalším 
mezistupňům nebo jsou definitivně 
odeslány k cílovým orgánům (např. 
oko, sval...). Jednotlivá řídící i zpra-
covatelská centra, spojení mezi nimi, 
„dráty“ k výkonným orgánům, musí 
být bez závady. Jakákoliv porucha 
se projeví poškozenou funkcí (va-
rovnými příznaky). A protože je 
řízení lidského těla závislé na mnoha 
oddílech, je i projev poškození růz-
ných úseků nebo center tak odlišný. 
Na řízení a kontrole jednotlivých 
funkcí se podílí i mnoho nadřaze-
ných i podřazených center. Odbor-
níci na naše „elektrické vedení“ se 
snaží odhalit místo poruchy a její 
příčinu. Teprve pak se může začít 
s „opravou“.

Co ovlivňuje úroveň poškození, 
následků a možností léčby?
Místo poškození, jeho rozsah, trvání, 
ale i úroveň léčby včetně rehabilita-
ce, která je mozaikou práce mnoha 
odborníků. A hodně záleží i na sa-
motném pacientovi, jakou má vůli 
vypořádat se s celou situací. To 
vysvětluje, proč budou mít dva po-
dobní pacienti zcela jiný průběh. 
Vše je individuální. I malé poškození 
na nevhodném místě může způsobit 
veliké problémy. Naopak poměrně 
velké poškození v „méně důležité 
oblasti“ může mít za následek mno-
hem menší obtíže. 
VŠE JE INDIVIDUÁLNÍ. OPRAVDU!
 
MUDr. Václav Lukáš, dr@pomrtvici.cz 

 
Více zde: https://www.pomrtvici.cz/

news/zahadny-mozek/
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ROZHOVOR

OLGA ŠVESTKOVÁ

NEJVĚTŠÍM  
LIMITEM 
REHABILITACE JE 
ČAS
Říká se, že rehabilitace je obor bu-
doucnosti. Je to tak?
Ano. V akutní medicíně už jsme na tom 
stejně jako ve vyspělém světě. Jenže dnes 
nestačí jen udělat diagnostiku a pak tera-
pii, která zachrání život. My potřebujeme 
dosáhnout maximální kvality života. Aby 
mohl pacient žít s rodinou, mít vlastní 
aktivity. Dnes zachraňujeme lidi, kteří 
dříve umírali. Uděláme absolutně špič-
kovou operaci za miliony, která je však 
v podstatě k ničemu, pokud člověka také 
nevrátíme zpět do společnosti.
Co je pro vás úspěchem?
Dříve lidé se získaným poškozením moz-
ku v 60 % umírali, zbytek mnohdy končil 
v LDN. Nyní je úmrtnost cca 30 %. Pro 
mě je největším úspěchem návrat do prá-
ce. Ale samozřejmě jakýkoli pokrok, 
jehož lze v důsledku co nejvčasnější 
rehabilitace dosáhnout.
Vaše klinika se na získaná postižení 
mozku specializuje. Jak brzy po přího-
dě s rehabilitací začínáte?
V naší fakultní nemocnici začíná-
me v průměru 7. až 14. den po iktu, 
tedy záhy poté, co jsou pacienti 
stabilizovaní. Až čtyři hodiny denně 

s nimi rehabilitujeme v interprofesním 
týmu. Postižení může být různé, takže 
v týmu potřebujeme například lékaře, 
psychologa, logopeda, fyzioterapeuta, 
ergoterapeuta, zrakového, sluchového 
i nutričního terapeuta, ale třeba i speciál-
ní pedagožku.
Proč ji?
Vezměte si vysokoškolské profesory, 
kteří najednou neumějí číst, psát ani 
počítat… ❱ 
Jaká je v takovém případě prognóza?
Vždy říkám, že záleží na premorbidním 
stavu. Na tom, jaký byl člověk před posti-

žením. Část mozku je zasažena, ale v jiné 
části mohou být miliony zdravých buněk, 
schopných ztracenou funkci převzít. 
U nás leží lidé v průměru měsíc a za loň-
ský rok jsme 62 % postižených vrátili 
zpět domů. Když s těmito, většinou 
velmi těžkými pacienty začnete pracovat 
brzy, jde to. Roli nehraje ani vysoký 
věk. Prognóza vychází i z jakési vnitřní 
motivace. Kolikrát pacient s těžším 
postižením dopadne lépe než ti, jejichž 
onemocnění je mírnější. Měli jsme v péči 
po mozkové příhodě třeba bývalé olym-
pioniky. Cvičili jak o život. Když jsme 

je nabádali, aby šli jen do bolesti, smáli 
se: Víte, co jsme museli při cvičení zažít 
bolesti? Při svém postižení si ani neuvědo-
movali, že jim je třeba už 92 let… ❱ 
Vaše klinika má jako jediná v republice 
denní stacionář pro lidi po mozkové 
příhodě. I proto se těšíte tak výrazným 
úspěchům. Není ale jediné centrum 
málo?
Samozřejmě. Doufám, že jediným nezů-
staneme. Naší zásluhou už vznikla síť 44 
center se včasnými rehabilitačními lůžky 
po celé republice. Ale je potřeba s postiže-
nými pracovat dále. K nám přijde pacient 
ráno a podstupuje na míru ušitou terapii 
až do odpoledne. Využíváme mimo jiné 
taneční a pohybovou terapii či muzikote-
rapii.
Co zmůže například zrovna muzikote-
rapie u člověka po mrtvici?
Centra rozumění, tedy takové to racio, 
máme v dominantní mozkové hemisféře. 
Do té nedominantní spadá zase kultur-
ní složka – muzika, arte a tak. Pokud 
je poškozená dominantní hemisféra, je 

nutné intenzivně zapojit tu nedominantní. 
Měli jsme pána, který nedokázal říci ani 
slovo, ale když začali všichni zpívat, při-
pojil se k nim. Zpíval a vyslovoval slova. 
Disponujeme ale bezpočtem metod a kon-
ceptů. Možností, jak rehabilitací vrátit 
nemocného do života, je opravdu mnoho.
Co ještě nefunguje, a vy byste chtěli 
zavést do praxe?
Je toho víc. V zahraničí třeba ergoterapeuti 
se sociálními pracovníky mění ve spolu-
práci s rodinou a sousedy byt postiženého 
na bezbariérový, vyhovující jeho kon-
krétním potřebám. To je naše přání také. 
Mnohdy jsou lidé hospitalizovaní jen pro-
to, že nemají optimální domácí podmínky. 
Tím, že se nemocný dostane domů, může 
i pracovat a stát se plátcem daní. Dnes 
není rovnítko mezi tíží postižení a schop-
ností pracovat. Těžce fyzicky postižený 
pacient s dobrým mozkem může pracovat 
z domova na počítači. Máme třeba pracují-
cí mladou dívku s průstřelem hlavy. Když 
už zachraňujeme lidi, kteří dříve umírali, 
musíme se o ně postarat.

Měli jsme v péči 
třeba bývalé 
olympioniky. 
Cvičili jak o život. 
Když jsme je 
nabádali, aby šli 
jen do bolesti, 
smáli se: Víte, 
co jsme museli 
při cvičení zažít 
bolesti? Ani si 
neuvědomovali, 
že jim je třeba už 
92 let… ❱ 

VĚTŠINA ODBORNÍKŮ SI DNES POSTESKNE, ŽE 
ZATÍMCO NAŠE AKUTNÍ PÉČE JE NA SVĚTOVÉ 
ÚROVNI, TA „NÁSLEDNÁ“ POKULHÁVÁ. 
REHABILITACE VŠAK DNES VE SVĚTĚ ZAČÍNÁ 
DOBÝVAT STEJNĚ VRCHOLOVÉ PŘÍČKY 
JAKO URGENTNÍ MEDICÍNA. U NÁS K TÉHLE 
SKUTEČNOSTI ZATÍM JEN POMALU MÍŘÍME. 
VLAJKOVOU LODÍ JE PŘITOM REHABILITAČNÍ 
KLINIKA VFN V PRAZE. ZDEJŠÍ PŘEDNOSTKA 
OLGA ŠVESTKOVÁ DOBŘE VÍ, JAK CÍLENÉ 
CVIČENÍ MŮŽE VRÁTIT DO SPOLEČENSKÉHO 
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