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Vážení klienti, milí čtenáři,
dovolte mi, abych vám jménem samosprávných orgánů VoZP poděkoval za další rok důvěry, kterou jste naší pojiš-
ťovně věnovali, a za to, že jste našimi pojištěnci. 

Z pohledu předsedy Dozorčí rady velmi silně vnímám zejména vzájemné sepjetí mezi pojišťovnou a našimi klienty. 
Pro Dozorčí radu, která je nejvyšším kontrolním orgánem, je jednou z hlavních priorit bezvýhradné respektování 
platných právních předpisů, ale také veškerých interních norem VoZP. 

Pro klienta je podstatná více než pětadvacetiletá tradice a spolehlivost jeho pojišťovny, ale nejdůležitější je vždy 
stabilita ekonomická. Snad vás potěší, že v nadcházejícím roce naše pojišťovna plánuje vynaložit na zdravotní péči 
pro svých 700 000 klientů částku přesahující 20 miliard korun a na léčení jednoho klienta máme připraveno prů-
měrně téměř 30 000 korun. 

Budoucnost medicíny by měla spočívat nejen v léčení, ale i v před-
cházení nemocem. Moderní společnost je postavena na lidech, kteří 
cítí zodpovědnost vůči státu, své rodině, ale i vůči svému vlastnímu 
zdraví. VoZP hledá nové inovativní přístupy a jde naproti klientům 
na jejich cestě za zdravím. Naše pojišťovna svědomitě pečuje nejen 
o vojáky a válečné veterány, ale o všechny své pojištěnce prostřed-
nictvím špičkových zdravotnických zařízení po celé České republice 
a nabízí jim výhody v podobě příspěvků v programech prevence, kte-
ré jsou silnou motivací ke zdravému životnímu stylu.     

VoZP je pro mne a moji rodinu logickým partnerem,  
který nám vždy podá pomocnou ruku v obtížných chvílích.

Přeji vám krásné prožití  
svátků vánočních, mnoho zdraví  
a pozitivní energie do roku 2019.

JAROSLAV KOCIÁN
předseda Dozorčí rady VoZP

VOJENSKÁ,  
PARTNER, KTERÝ 
NEZKLAME
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POUŽÍVAT TĚLO  
JAKO LUK

Po letošní atletické sezóně je jasné, že do světové špičky v hodu oštěpem 
přibylo další české jméno: Nikola Ogrodníková. Rodačka z Ostravy nadchla 
sportovní fanoušky stříbrem z mistrovství Evropy, které jí doma vyneslo titul 
Atlet roku, a už začíná vyhlížet olympiádu. Trénuje na pražské Dukle, kam 
jsme se vydali zjistit, jak se taková vycházející hvězda světové atletiky připravuje.

TEXT: JAN MATES, FOTO: JAN SCHEJBAL 
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Prsty pravé ruky na konec vinutí, ukazováček do-
zadu, palec nad ostatní prsty, ruka natažená, hrot 
oštěpu se dotýká hlavy na úrovni spánku, levá 

ruka pokrčená před obličejem… 

Stojíme na vedlejším tréninkovém hřišti stadionu Dukly 
v Praze na Julisce. Letošní vicemistryně Evropy v hodu 
oštěpem Nikola Ogrodníková se mě už hodnou chvíli 
pokouší „naštelovat“ do správné pozice před odhodem. 

„Levé rameno uvolnit! Teď vám zase vylezlo to pravé 
(a jak to mám jako uhlídat). Pravá noha na špičce a ko-
leno dolů (au, to akorát spadnu), levým bokem to mu-
síte zavřít (vůbec nevím, co tím myslí)…“ Nakonec jakž 
takž stojím v naprosto nepřirozené póze s napřaženým 
oštěpem, sám na sebe pyšný, že vypadám jako profík… 

„Ještě tak tři hodiny tvrdé práce a budete stát správ-
ně,“ zchladí mě Rudolf Černý, velezkušený trenér, který 
má na starosti jak Nikolu Ogrodníkovou, tak světovou 

rekordmanku Barboru Špotákovou. Tedy on na Nikolu 
není sám, jejím druhým trenérem je už nějakou dobu 
její partner, donedávna také špičkový závodník v oštěpu 
Vítězslav Veselý. 

Dobře, tak si zkusím hodit. Pár úskoků stranou (udržet 
špičku oštěpu u hlavy se v pohybu jeví jako nemožné) 
a odhod vší silou. O „správné“ pozici, do které mě Nikola 
Ogrodníková před chvílí tak pracně nastavila, nemůže 
být řeč. 

Výsledek tomu odpovídá. Oštěp se ve vzduchu otočí 
stranou a dopadne žalostně blízko a ještě k tomu na-
plocho. Žádné efektní zapíchnutí do země. Odkrokuju 
k němu s bídou patnáct metrů. „Šel jste po ráně, celé 
tělo uhnulo,“ glosuje můj výkon Nikola. 

A v tom spočívá asi nejpřekvapivější zjištění, které jsem 
o této disciplíně nabyl. Vůbec není nejdůležitější fyzická 
síla, ale schopnost sladit celý komplex pohybů a zvlád-
nout techniku. 

Přesněji řečeno, zvládnout možná nejkomplikovanější 
techniku v celé atletice. Sportovec totiž vykonává kaž-
dou částí těla jiný pohyb, přičemž pohyby končetin jdou 
opačnými směry. Hod oštěpem je proto mimořádně ná-
ročný na koordinaci a oštěpař se na jednotlivé pohyby 
nesmí moc soustředit, musí je provádět automaticky.

Házení „nohama“

Navíc není daná ideální technika pro všechny. Když si 
s Nikolou a jejím trenérem povídáme v zázemí stadio-
nu, osvětlují mi to na srovnání s Barborou Špotákovou. 
Společné mají to, že obě dlouho závodily v atletickém 
víceboji, v němž je oštěp pouze jednou z disciplín a na 

Tětiva je napnutá, jen vypustit šíp. V této komplikované pozici se oštěpařka ocitá na konci rozběhu.

A takto to vypadá, když se o správný 
postoj pokouší začátečník.
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pilování rozběhu a techniky tam není prostor. Obě se 
také na hod oštěpem začaly specializovat poměrně 
pozdě a v určité fázi prošly „drilem“ v tréninkové skupi-
ně Jana Železného. Tady ale podobnost končí.  

„Když se podíváte na mě a na Báru, tak zjistíte, že jsme 
hodně jiné. Já víc čerpám z nohou, rychlost a sílu pře-
náším do oštěpu z běhu, nemusím do toho hodu dát až 
takovou energii, protože mě to tam samo kopne,“ říká 
Nikola. Tělo oštěpaře přirovnává k luku. „Když jsem za-
čínala s oštěpem, tak jsem přišla na trénink, dala jsem co 
největší ránu a nikam to neletělo. Poslední roky zjišťuju, 
že když se vůbec nesoustředím na to, jakou dám ránu, 
ale soustředím se na běh a na to, abych byla při odho-
du v té správné pozici, tak to přijde samo a já vůbec ne-
vím, jak je to možné. Prostě je to fyzika, natáhnu ten luk 
a pustím šíp.“ 

To Barbora Špotáková zase těží ze své výšky, díky které 
má k dispozici větší páky. „Bára využívá své přednosti, 
že je vysoká a hypermobilní – využije celé tělo a táh-
ne to po dlouhé dráze. Čím po delší dráze se působí na 
náčiní, tím lépe to letí. A u ní je působení na oštěp při 
odhodu o dost delší,“ vysvětluje trenér Černý. 

Nikola Ogrodníková skutečně nezapře vícebojařské ko-
řeny, díky kterým je na tom tak dobře běžecky. Letos 
v zimě musela na jednom mítinku ve Francii absolvovat 
podle dohody s pořadateli kromě oštěpu také překáž-
ky a jen tak si zaběhla osobní rekord. „Trénink přitom 
spočíval v tom, že si to dvakrát zkusila v maratonkách 
a jednou v půjčených tretrách,“ směje se trenér.

Jenomže při hodu oštěpem musí atletka svoji běžeckou 
bujnost krotit. Rozběh totiž nesmí být ani moc poma-
lý, ale ani přehnaně rychlý – jinak by se netrefila do 
správné odhodové pozice. „Nejdůležitější část je na 
konci, když tam člověk doběhne. Pokud běží moc rych-
le, tak se technika zvládá hůř, naopak když běží moc po-

malu, tak zase chybí energie a nějaké metry to ubere. 
Pořád hledáte nějaký kompromis: v jaké rychlosti ještě 
zvládnete pracovat s technikou,“ popisuje oštěpařskou 
alchymii Nikola. „Když krapítek přeženete rozběh, tak 
už se na konci něco nestihne a hned je z toho hod třeba 
o sedm metrů kratší,“ doplňuje Rudolf Černý. 

Na tréninku o metry nejde

Ale dost teorie, pojďme ještě na chvíli zpátky na tréninko-
vé hřiště. Oštěpařská příprava má tři hlavní části: běžec-
kou, odrazovou a házecí. Nikola nám ukáže od každého 
trochu. Dneska (reportáž vznikala koncem září) trénink 
neplánovala, oštěpaři mají po sezóně a odpočívají. Kvůli 
Zpravodaji svojí zdravotní pojišťovny ale udělala výjimku 
a souhlasila s improvizovaným minitréninkem. 

Typickou pomůckou oštěpařů je vedle lehčích vrhač-
ských koulí také medicinbal, se kterým se dobrovolně 
mučí vestoje, vsedě i vleže. Když si Nikola hází s tre-
nérem tříkilový míč a u toho dělá leh-sedy, vypadá to 
jako „brnkačka“. „To budou břišáky,“ usmívá se, „aspoň 
mi Víťa nebude vyčítat, že se jenom válím doma.“ 

Při ukázce odrazů, kdy předvádí dlouhatánské skoky 
z jedné nohy na druhou, už tréninkovou přestávku cítí. 
„Au, to je děs,“ uklouzne jí. Pak ještě běh přes překážky 
a jdeme zkoušet pozici při odhodu. 

Po svém fiasku moc nechápu, jak se Nikole pokaždé po-
daří z rozběhu zarazit tělo ve stejné komplikované pozi-
ci s dokonalým nápřahem. Budiž mi útěchou, že stejně 
neslavně končívají pokusy všech úplných začátečníků. 
„Hokejisti, kteří měli na stadionu letní přípravu, za mnou 
jednou přišli, že by si to chtěli zkusit. A jeden druhé-
mu říkal: běž tam úplně dozadu, já to hodím až za plot. 
A pak do toho strašně práskl, oštěp se mu točil a vůbec 
nemohl pochopit, že to neletí nikam daleko,“ vzpomíná 
Nikola.  

Legendární trenér Rudolf Černý pozoruje odrazy. Medicinbal je typická oštěpařská pomůcka.
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Na pořádný hod v jejím podání ale bohužel dnes nejsou 
podmínky, protože na hlavní ploše stadionu Dukly je 
čerstvě položený nový povrch, na který se ještě nesmí. 
Stejně prý ale oštěpaři – k mému údivu – při trénin-
ku opravdové hody zkoušejí minimálně a měří je jen 
orien tačně. Proto se prakticky nestává, že by v tréninku 
hodili při nějakém mimořádně povedeném pokusu na-
příklad svůj neoficiální osobní rekord. „Na házecím tré-
ninku se věnujeme technickým věcem, tam nás metry 
moc nezajímají. Nesnažím se házet to, co na závodech, 
protože to je mi k ničemu,“ vysvětluje Nikola.

Podle trenéra Černého to však neznamená, že by to 
atletky při tréninkových hodech nějak „flákaly“. Háze-
jí téměř naplno, aby pěstovaly tu správnou strukturu 
pohybu, i když to nejlepší si přece jen schovávají na zá-
vody. Proto bývají nejdelší tréninkové hody o tři čtyři 
metry za těmi závodními. „Nikola i Bára jsou závodnice, 
potřebují k vrcholnému výkonu tu atmosféru,“ dodává 
trenér.

Ještě v jedné zásadní věci se trénink od závodů liší, 
a tou je psychika – způsob, jakým oštěpaři o hodech 
přemýšlejí. Nezdá se to, ale taková oštěpařská přípra-
va je docela „na bednu“, právě proto, že se při ní piluje 
každý detail a sportovec neustále uvažuje nad jednotli-
vými fázemi. A také nad tím, co kde změnit, aby to nako-
nec do sebe všechno zapadlo. Nikola Ogrodníková si od 
toho mnohdy neodpočine ani doma, kde s ní všechno 
znovu do detailů rozebírá Vítězslav Veselý. „On nad tím 

hodně bádá, třeba večer připravujeme jídlo a on pořád: 
Víš, ty bys potřebovala dělat na ty lopatky to a to a při 
rozběhu zase tohle. Nechci žít celý den v atletice a ně-
kdy potřebuju vypnout, takže i úklid, který mě vždycky 
štval, je pro mě vysvobození.“ 

Při závodě už se naopak moc o jednotlivých hodech 
hloubat nesmí, tam je třeba zapnout automatiku. „Sou-
středím se na jednu věc, třeba na rozběh, a víc už neře-
ším,“ prozrazuje atletka. 

Věštkyně Bára

Když se loučíme se sympatickou Nikolou, vybaví se mi 
předloňský rozhovor pro Zpravodaj s Barborou Špotá-
kovou, který jsme také vedli tady na Julisce. Ptal jsem 
se jí, jestli mezi domácími oštěpařkami vidí nějakou svo-
ji potenciální nástupkyni. „Vždycky se někdo najde. Já 
věřím, že nějakou holčinu objevíme, ona se zjeví zniče-
honic,“ odpověděla. 

Její slova mi dnes připadají skoro prorocká. Ještě před 
dvěma lety znal Nikolu Ogrodníkovou málokdo. Byla 
ráda, když oštěp poslala k 58 metrům a na velkých zá-
vodech končívala v kvalifikaci. A letos? Na mítinku v Ji-
hoafrické republice si vylepšila osobní rekord na 65,61, 
výborné výkony potvrdila v Diamantové lize, jejíž jeden 
závod dokonce vyhrála, a nakonec si přivezla evropské 
stříbro. 

Barbora Špotáková tehdy před olympiádou v Riu mlu-
vila také o tom, jaké předpoklady musí mít oštěpař, aby 
se dostal na vrchol. „Člověk si musí nejdřív projít různý-
mi těžkostmi, zažít horší časy, aby byl absolutní špička. 
Protože v tom pak tkví vaše síla, kterou čerpáte v bojích 
o nejvyšší příčku. Musíte u toho také dlouho vydržet, 
protože úspěchy v oštěpu přicházejí později,“ říkala. 

No, sportovního trápení má za sebou Nikola habaděj 
a úspěchy zažila až ve 27 letech. Takže pokud se potvr-
dí i tato část Bářina „proroctví“, můžeme se v roce 2020 
těšit na nádherný olympijský souboj Špotáková-Ogrod-
níková. 

Nikola Ogrodníková (28)
•	 Narodila se v Ostravě.

•	 Byla členkou SSK Vítkovice,  
posléze přešla do Dukly Praha.

•	 Původně závodila ve víceboji, ve kterém však  
získala jen jednu významnější medaili.

•	 V hodu oštěpem ji trénují Rudolf Černý  
a partner Vítězslav Veselý.

•	 OSOBNÍ REKORD: 65,61 m (Potchefstroom, 12. 4. 2018)

•	 NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCH: stříbro na ME 2018 v Berlíně
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VAŠE  POJIŠŤOVNA  
NA POČÍTAČI I V MOBILU

Chcete vědět, kolik stojí 
vaše zdravotní péče? Mít 
možnost kdykoli vyhledat 
lékaře v okolí nebo dát 
v případně nouze vědět, 
kde se právě nacházíte? 
Potřebujete nový průkaz 
pojištěnce, podat přehled 
OSVČ, žádost o bezdluž-
nost nebo si zobrazit 
přehledy plateb? To vše 
a mnohem více zvládnete 
on-line, a to přes webový 
KLIENTSKÝ PORTÁL nebo 
prostřednictvím mobilní 
aplikace ZDRAVÍ NA KLIK.

KLIENTSKÝ PORTÁL
Klientský portál je vlastně virtuální přepážkou VoZP, 
kterou můžete navštívit prostřednictvím svého počítače. 
Najdete jej na internetové adrese:  
http://mp.vozp.cz. Co v něm uvidíte a co můžete zařídit?

 ě OSOBNÍ ÚČET
Kolik stálo vaše ošetření, léky, hospitalizace nebo třeba 
doprava do nemocnice?
Poskytnutá a proplacená péče se zobrazuje podle jed-
notlivých oblastí (ambulance, nemocnice, doprava apod.).

 ě ŽÁDOST O VYDÁNÍ PRŮKAZU POJIŠTĚNCE
V případě ztráty či poškození průkazu pojištěnce (karta 
EHIC) může klient na portálu požádat o vydání nového.

 ě PODÁNÍ PŘEHLEDU OSVČ
Přes portál mohou osoby samostatně výdělečně činné 
vyplnit a odeslat formulář „Přehled OSVČ“.

 ě PŘEHLED PLATEB POJISTNÉHO OSOB (OSVČ, OBZP)
Zde se zobrazuje platební bilance plátce k aktuálnímu dni.

 ě BEZDLUŽNOST
Přes portál lze odeslat žádost o potvrzení o neexisten-
ci dluhu u VoZP, které je nutné například při vyřizování 
úvěru v bance nebo k účasti v soutěži o veřejnou zakázku.

 ě PŘEHLED POJISTNÝCH DOB POJIŠTĚNCE
Zobrazí se přehled všech pojistných dob (platebních 
povinností).

Návod na registraci do Klientského portálu najdete  
na adrese www.vozp.cz/portal. 

MOBILNÍ APLIKACE ZDRAVÍ NA KLIK
Šikovná mobilní aplikace poskytuje mnoho funk-
cí, z nichž některé jsou k dispozici pouze pojištěncům 
VoZP po přihlášení. Je propojena s Klientským portá-
lem a k přihlášení do ní je nutné být na portálu zare-
gistrován.

 ě VÝPIS Z OSOBNÍHO ÚČTU
Aplikace zobrazí výdaje na poskytnutou zdravotní péči 
za poslední tři roky.

 ě SOS VOLÁNÍ
V případě nouze je možné zavolat nebo odeslat SMS 
osobě blízké s aktuálními GPS souřadnicemi nebo pří-
mo vytočit tísňovou linku.

 ě PRŮKAZ POJIŠTĚNCE
Aplikace kdykoli zobrazí na displeji vaši kartičku pojiš-
těnce (EHIC).

 ě PŘEHLEDY PLATEB
Zobrazí se vyúčtování OSVČ, přehledy plateb OSVČ 
a OBZP, přehled poplatků a pojistných dob.

 ě ZDRAVOTNÍ KALENDÁŘ
Je synchronizovaný s kalendářem mobilu a upozorňuje 
na termíny očkování či preventivních prohlídek. Umož-
ňuje zadávat i vlastní události.

 ě VYHLEDAT LÉKAŘE V OKOLÍ
Podle polohy nebo adresy vyhledá aplikace nejbližší 
zdravotnické zařízení (pohotovost, lékárnu, zubaře,…) 
a zobrazí trasu v mapě.

 ě PŘIHLÁŠKA K VoZP
Přes aplikaci se lze registrovat k VoZP.

Vše o instalaci mobilní aplikace a přihlášení najdete na 
www.vozp.cz/zdravinaklik.

zpravodaj vozp čr
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NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH  
JSME JAKO DOMA 

Proč nás sledovat na 
Facebooku a Instagramu?

•	 aktuální informace
•	 super fotky a videa
•	 rychlé reakce na vaše  

dotazy a připomínky
•	 zajímavosti
•	 soutěže o ceny
•	 inspirace pro zdraví 

a spousta dalšího

www.facebook.com/vojenskazdravotnipojistovna

www.instagram.com/vojenska_
zdravotni_pojistovna
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FYZIOTERAPEUT PAVEL KOLÁŘ:

POHYB MÁ BÝT 
LÉKEM PRVNÍ VOLBY

Kdyby medicína místo prášků používala na spoustu vážných chorob 
pohyb, ušetřily by se každý rok miliardy. Když tuto myšlenku vysloví 
nejslavnější český fyzioterapeut Pavel Kolář, donutí to člověka začít 
přemýšlet. Hlavně o sobě.

TEXT: JAN MATES, FOTO: PAVEL LEBEDA – ČESKÁ SPORTOVNÍ; ČTK 

zpravodaj vozp čr
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V knize rozhovorů Labyrint pohybu říkáte, že 
se pohyb vytrácí ze života i z medicíny. Oprav-
du jsme na tom my Češi s pohybem tak zle?

Nejde jen o Čechy. Je to problém celé západní civiliza-
ce. V této souvislosti je třeba diskutovat několik otázek. 
První je, zda se hýbeme dostatečně, abychom předchá-
zeli civilizačním nemocem. V tomto směru máme obec-
ně pohybu málo. Je zde 40 procent lidí, kteří nemají 
žádnou kondiční pohybovou aktivitu. Druhou otázkou 
je, jak kvalitně se pohybujeme. Můžeme cvičit v posilov-
ně, běhat, hrát golf, tenis, ale tento pohyb často nemá-
me dobře zvládnutý nebo pro nás není vhodný a přináší 
nám následně ortopedické problémy. Poslední otázkou 
je, jak medicína využívá pohybu k léčbě. Pohyb a stra-
va by měly být u řady metabolických poruch – vysoký 
cukr, cholesterol, vysoká hladina kyseliny močové, kar-
diovaskulárních, respiračních i ortopedických poruch, 
metodou první volby. My tuto primární prevenci nahra-
zujeme medikací. Pohyb je významným léčebným pro-
středkem, ale medicína ho prakticky nevyužívá, proto 
také zdravotnictví stojí tolik peněz. Studie z nedávné 
doby ukazují, že každých 100 korun investovaných do 
prevence orientované na zvýšení sportovní aktivity 
ušetří na přímých a nepřímých nákladech 253 korun. 

Souvisí nedostatek pohybu přímo s nebývalým 
blahobytem, ve kterém žije západní civilizace?

Ano, určitě. Vždyť nemoci, které vycházejí z našeho bla-
hobytu, mají i svůj název. Označujeme je jako nemoci 
civilizační. Patří k nim osteoporóza, bolesti zad, one-
mocnění kardiovaskulární, metabolická a mnohá další. 

Vidíte tedy přímou souvislost mezi nedostat-
kem pohybu a neustále stoupajícími náklady 
na zdravotní péči?

Ano, ta čísla jsou alarmující. V České republice žije 
66 procent lidí s nadváhou či obezitou. Velmi zneklid-
ňující je také prevalence metabolického syndromu, 
na jehož vzniku se vedle genetických faktorů podílejí 
hlavně chybné stravovací návyky a nedostatek po-
hybové aktivity. Lidí s metabolickým syndromem žije 
v České republice téměř 30 procent. Jeho nejčastějším 
následkem je diabetes 2. typu. Podíl diabetiků na celko-
vé populaci meziročně roste v průměru o dvě procenta. 
Přímé náklady přesahují dvacet miliard korun ročně. 
Náklady na léčbu vybraných onemocnění spojených 
s metabolickým syndromem – infarkt myokardu, ostat-
ní ischemické nemoci srdeční, cévní nemoci mozku 
a ateroskleróza – činí až 74 miliard korun. 

MARATON NENÍ PRO KAŽDÉHO

V rozhovorech říkáte, že děti potřebují pohy-
bovou rozmanitost. Dá se ono „lítání venku“ 
nahradit různými organizovanými sporty? 

Určitě dá. Pro děti je důležité, aby měly rozmanitou 
pohybovou aktivitu. Děti ve věku kolem tří čtyř let po-
třebují rozvíjet smysly, které jsou nutné pro pohyb – 
optické, proprioceptivní a další – a také pohybovou ob-
ratnost.  

Je dobrou motivací dítěte ke sportování soutě-
živost, mají ji rodiče u dětí podporovat?

Je těžké děti přimět k pohybu bez emocí a motivace. 
I to „lítání venku“ má v sobě emoce a potřebnou mo-
tivaci. Soutěživost, hra je přirozenou vlastností. Jenom 
je potřeba jí využívat místo u počítače při pohybových 
aktivitách.  

Jaká je nejúčinnější motivace pro člověka se 
sedavým zaměstnáním a nadváhou, aby se 
začal pravidelně hýbat?

Jsou různé motivy, které člověka dovedou k tomu, že 
se začne o sebe starat. Často je to obava z onemocnění, 
jsou v tom estetické vlivy, snaha zalíbit se nové přítel-
kyni, zbavit se pocitu otylosti atd. Problém je, že mo-
tiv se najde, ale vydržet v tom úsilí dlouhodobě se daří 
jen málo lidem, kteří s tím začnou. Procento lidí, kteří si 
udrží hmotnost po její redukci, je mizivé. 

Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. (55)
•	 Vystudoval obor Tělesná výchova – rehabilitace na FTVS UK.

•	 Byl reprezentantem ve sportovní gymnastice.

•	 Jeho hlavní specializací je pohybová patologie dětí.

•	 Proslavil se jako fyzioterapeut vrcholových sportovců 
(Jaromír Jágr, Jan Železný, Kateřina Neumannová,  
Mirka Knapková, Tomáš Dvořák, Roman Šebrle a mnozí 
další) i celých reprezentačních týmů, ale i významných 
politiků nebo umělců. 

•	 Je přednostou Kliniky rehabilitace a tělovýchovného  
lékařství 2. LF UK a FN Motol.

•	 Současně vede Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře  
v Praze na Chodově.

•	 Jako pedagog působí na českých i zahraničních  
univerzitách.

•	 Je nositelem státního vyznamenání za zásluhy  
o výchovu a  vědu.

•	 Je ženatý, má dva syny a dceru.

„KAŽDÝCH 100 KORUN DO 
PREVENCE SPORTEM UŠETŘÍ 
NA NÁKLADECH 253 KORUN.“   
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Lze lidem po čtyřicítce doporučit nějaký opti-
mální způsob sportování?

V tomto věku je velmi důležitá kondiční zátěž. Je však 
třeba vybrat její správnou intenzitu, frekvenci a formu. 
V tom je individuální rozdíl. Jiné to bude u člověka, kte-
rý celý život sportoval, a jiné u člověka, který s rekreač-
ním sportem začíná.  

Zdá se, že zažíváme boom vytrvalostního bě-
hání. Věnuje se mu i hodně lidí, kteří nikdy pra-
videlně nesportovali, a během poměrně krátké 
doby se do běhu natolik zamilují, že uběhnou 
i maratony. Jak nahlížíte na takové proměny?

Je to fajn, ale jak jsem už zmínil, při sportování musíme 
volit i vhodnou formu. Běháním myslíme na náš kardi-
ovaskulární, respirační a metabolický systém, ale ne-
smíme zapomenout také na kyčle, záda či kolena, zvlášť 
když máme o patnáct kilo více, běháme špatnou tech-
nikou a nemáme k tomu anatomicky vhodně vytvořené 
klouby. Někdo se prostě na běhání z tohoto pohledu 
nehodí. V Americe byl v určité době velmi populární 
jogging a obrovsky se tím navýšil počet operovaných 
kyčlí, pak to byla rychlá chůze a zase trpěla kolena. Čili 
běh ano, ale jen u někoho.

Jak často zvládáte při svém pracovním zatížení 
sportovat nebo cvičit?

Snažím se o to, ale vychází mi to méně, než bych si přál 
nebo spíš potřeboval. 

Který sport vás nejvíce baví jako fanouška – 
dokážete se u některého vyloženě rozohnit?

Přiznám se, že fanouškem moc nejsem. Při mé odborné 
práci u sportu to ani moc nejde. Jsem strašně rád, že 
jsem mohl spolupracovat se sportovci z mnoha odvětví, 
ale hlavně sport na vrcholové úrovni dělat. Je to vel-
ká a přenositelná zkušenost, i když každý sport má svá 
specifika. Bez vlastního prožitku s vrcholovým sportem 
lze jen obtížně správně pochopit a adekvátně se chovat 
během emočně vypjatých sportovních situací.  

KRÁSA V POHYBU 

Je některý sport či druh pohybu, který byste 
označil za esteticky krásný?

Ladnost, koordinovanost, efektivita pohybu jsou krásné 
a estetické téměř ve všech sportech. Z pohybu dokáže-
te vycítit, kdy je přirozený, a kdy vydřený.   

Byl jste jako fyzioterapeut u mnoha historic-
kých úspěchů českého sportu, přičemž některé 
by bez vašeho přičinění nebyly (např. olympij-
ská zlata Kateřiny Neumannové nebo Mirky 
Knapkové). Je některý z těchto zážitků pro vás 
i s odstupem zvlášť silný?

Mám jich řadu ve vzpomínkách. I když po čase emoce 
vyprchají, pořád se v koutku duše občas objevují. Rád 
vzpomínám na své začátky, kdy jsem se staral o Honzu 
Železného. S tím se mi moc dobře spolupracovalo. 

Vaše zásahy na vrcholných závodech působí 
při pohledu zvenčí jako zázraky – nemocného 
nebo zraněného sportovce dáte s kolegy přes 
noc nebo během pár dnů natolik dohromady, 
že porazí celou světovou špičku. Do jaké míry 
v tom hraje roli „faktor Kolář“, tedy důvěra 
sportovců ve vaše schopnosti a rady?

Důvěra je v těchto situacích velmi důležitá. Hodně po-
máhá. Bez ní je úsilí zbytečné. S důvěrou ale musíte za-
cházet odpovědně a nesmíte udělat chybu. Nelze jít do 
rizika, že to sportovec sice odzávodí, ale může si nést 
vážné důsledky. Odhad tohoto limitu je v těchto vypja-
tých situacích někdy obtížný, zvlášť když dobře nefun-
guje realizační tým. 

Když jsme loni fotili patrony našich preventiv-
ních programů do Zpravodaje, přišel kajakář 
Josef Dostál se zlomeným prstem a říkal, že mu 
lékař nařídil několik týdnů ruku nezatěžovat. 
Cyklista Jiří Ježek ho přesvědčoval, že takové 
rady nemá poslouchat, a naopak má s rukou za-
čít co nejdřív cvičit. Tělo vrcholového sportovce 
má prý úplně jinou schopnost regenerace a ho-
jení. Opravdu se to tolik liší?

„ŽENA I MUŽ MAJÍ SVOU  
BIOLOGICKOU ROLI. V TOMTO NELZE 

GENDEROVĚ VYVAŽOVAT.“

Pavel Kolář se stará i o reprezentační týmy.  
Foto: Michal Doležal, ČTK

zpravodaj vozp čr
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Je třeba říci, že medicína úředníka a sportovce se vý-
razně liší, i když zlomený prst se hojí přibližně stejně 
a klidový režim určitou dobu vyžaduje. Ve sportu je 
třeba ke stejným obtížím přistupovat odlišně i u jed-
notlivých odvětví. Pádlovat se zlomeným prstem lze, 
protože mu ulevíte více než při basketu či volejbalu, ale 
na druhé straně jde o stereotypní pohyb. Takový Ondra 
Synek udělá za rok 800 tisíc veslařských záběrů. V ka-
noistice to bude určitě také ohromné číslo. Jestliže jen 
maličko změníte stereotyp, k čemuž by při zlomeném 
prstu vlivem změny úchopu pádla určitě došlo, tak to 
povede k malé, ale opakované změně zátěže. Repetitiv-
nost změněného pohybu zapříčiní mnohem větší přetí-
žení ostatních částí – zápěstí, lokte, ramena, ale i zad. 
Malá síla se díky opakování pohybu stává silou velkou.     

Zůstaňme ještě u prstů. Před lety jsem dělal 
rozhovor s etologem Zdeňkem Veselovským, 
který tehdy fascinovaně hleděl na to, jak pal-
cem vyťukávám na tlačítkovém mobilu SMS. 
Říkal, že palec evolučně není k tak přesným po-
hybům uzpůsoben. Může mít globální rozšíření 
mobilů a tabletů vliv na pohybové vzorce?

Obraz člověka je zaregistrován v našem mozku. Odbor-
ně tomu říkáme homunkulus. Je to takový obraz člo-
víčka, který se odráží v senzorické a motorické oblasti 
mozku. Podobu homunkula určují části těla, které po-
třebujeme dobře vnímat a koordinovaně ovládat – ty 
jsou na větším prostoru mozku. Homunkulus má pro-
to velký obličej, obrovský jazyk, maličké tělíčko, větší 
prsty a velký palec. To, co trénujeme, se ještě zvětšu-
je. Například homunkulus klavíristy má obrovské prs-
ty na rukou. Když tedy cvičíme palec, tak vlastně toho 
človíčka v mozku korigujeme a dostaneme i psychicky 
jiný pocit ovládání této části těla. Náš palec se po čase 
v mozku ještě zvětší. To může mít generačně vliv i na 
změnu jeho anatomie. 

Kniha biatlonistky Gabriely Koukalové 
a následné reakce na ni vyvolaly poměrně 
emotivní diskusi o dispozicích mužů a žen 
k vrcholovému sportování – ať už fyzických, 
nebo mentálních. Jsou mezi pohlavími v tomto 
opravdu podstatné rozdíly?

Ano, jsou. Mezi ženou a mužem je značný biologický 
rozdíl. Každý má z přirozenosti i svou biologickou roli. 
Tu je třeba respektovat. V těchto směrech nelze gende-
rově vyvažovat. 

Více o těchto tématech si můžete přečíst v knize 
rozhovorů s profesorem Kolářem Labyrint pohybu, 
která vyšla letos na jaře a okamžitě se stala best-
sellerem. Kniha je také cenou v křížovce na str. 25.

Veslařka Mirka Knapková by 
bez "zázračného" zásahu pro-
fesora Koláře nejspíš neměla 
olympijské zlato z Londýna. 

Foto: Vít Šimánek, ČTK

Léčba skrze logiku pohybu
Pavel Kolář je autorem a propagátorem Dynamické 
neuromuskulární stabilizace (DNS), která se používá 
mj. v jeho Centru pohybové medicíny.

•	 DNS je koncept založený na využití pohybových 
principů v diagnostice i v léčbě nejrůznějších neduhů. 

•	 Podstatné při využívání DNS je komplexní uvažo-
vání v logických souvislostech namísto pouhého 
hledání a řešení jednotlivých potíží.

•	 Terapeut dokáže z fungování pohybového aparátu 
vyčíst mnohdy zdánlivě nesouvisející poruchy v or-
ganismu a skrze DNS na ně uceleně terapeuticky 
působit.
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TĚŠÍ NÁS,  ŽE MYSLÍTE  
NA PREVENCI

Analýza Vysoké školy ekonomické v Praze ukázala, že VoZP vynakládá v přepočtu 
na jednoho klienta nejvíce peněz na prevenci ze všech zdravotních pojišťoven. To se 
odráží i ve zvýšeném zájmu pojištěnců. Těší nás to, protože zdravotní prevence za-
chraňuje životy a udržuje lidský organismus v dobré kondici.

Úspěšné programy zdravotní prevence, které jste si 
vy, naši klienti, tolik oblíbili, zachováme pro rok 2019 
v neomezeném rozsahu. I nadále vám tedy budeme po-
máhat a motivovat vás finančními příspěvky na očková-
ní, pohybové aktivity, péči o zuby nebo na preventivní 
vyšetření nehrazená z veřejného zdravotního pojištění. 

A protože zdravotní prevence má být dostupná každé-
mu, nestavíme vám při čerpání finančních příspěvků do 
cesty žádné překážky ve formě střádání kreditů či bodů 
nebo nutnosti vlastnit kartu. 

Každý pojištěnec si bude moci i v roce 2019 vybrat tři 
různé příspěvky. U většiny z nich přitom stačí včas, tedy 
do 90 dnů od data úhrady, podat žádost a k té přiložit 
doklad o úhradě. Podrobné podmínky, formulář žádosti 
i všechny doklady potřebné k čerpání příspěvků budou 
od Nového roku zveřejněny na webových stránkách 
www.vozp.cz.

Příspěvky budou i nadále rozděleny
 do tří osvědčených programů:

•	 Program POHYB má motivovat děti, dospělé i seniory 
k aktivnímu životnímu stylu a k pravidelnému spor-
tování, tedy k činnostem, jež odborníci označují za 
klíčové při předcházení těm nejvážnějším civilizačním 
chorobám. 

•	 Do	 programu ZDRAVÍ jsme opět zahrnuli příspěvky 
na očkování, velmi oblíbené příspěvky na pomoc že-
nám v těhotenství a prvních měsících po narození mi-
minka, k podpoře zdravého chrupu a také dárcovství 
krve. Novinkou roku 2019 bude v tomto programu pří-
spěvek na prevenci zubního kazu u dětí metodou tzv. 
pečetění fisur, tedy utěsnění příliš hlubokých drážek 
na ploškách postranních zubů.

•	 Velmi	 důležitý	 program PREVENCE obsahuje pří-
spěvky na vyšetření k včasnému odhalení počínající-
ho rakovinného bujení a také příspěvek na odvykání 
kouření.       

Podrobněji se s preventivními programy pro rok 2019 
můžete seznámit na dalších stránkách Zpravodaje.

zpravodaj vozp čr
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zdravíprogram

loading10 OČKOVÁNÍ PROTI INFEKCÍM 

VÝŠE PŘÍSPĚVKU: 
•	dospělí	max.	500 Kč jednou v roce, 
•	děti	do	18	let	max.	1000 Kč jednou v roce.

KOMU A NA CO: všem pojištěncům na kterékoli očko-
vání nehrazené z veřejného zdravotního pojištění 
(s výjimkou očkování proti lidskému papilomaviru), a to 
na kteroukoli dávku očkovacího cyklu. Příspěvek ne-
lze poskytnout na doplatek částečně hrazené vakcíny.

Doklady o úhradě jednoho očkování, které vyžaduje více dávek, 
nebo více různých očkování absolvovaných v jednom roce lze 
předložit pohromadě.

loading10 OČKOVÁNÍ PROTI LIDSKÉMU 
 PAPILOMAVIRU 

VÝŠE PŘÍSPĚVKU: max. 1500 Kč jednou v roce. 

KOMU A NA CO: pojištěncům od 14 do 18 let na očko-
vání proti lidskému papilomaviru (HPV) podle doporu-
čení lékaře (pojištěncům ve věku od 13 do 14 let je toto 
očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění). 
Příspěvek nelze poskytnout na doplatek částečně 
hrazené vakcíny.

loading10 PREVENCE V TĚHOTENSTVÍ 

VÝŠE PŘÍSPĚVKU: max. 1000 Kč jednou v roce. 

KOMU A NA CO: těhotným ženám na jednu z následu-
jících položek podle jejich výběru: 
•	prvotrimestrální	screening	
•	kurz	cvičení	pro	těhotné	
•	předporodní	kurz	

loading10 VITAMÍNY PRO TĚHOTNÉ 

VÝŠE PŘÍSPĚVKU: max. 200 Kč jednou v roce. 

KOMU A NA CO: těhotným ženám na vitamínový  
přípravek vhodný k užívání v těhotenství. 

loading10 POMŮCKY K PÉČI O MIMINKO 

VÝŠE PŘÍSPĚVKU: max. 1000 Kč jednou v roce. 

KOMU A NA CO: rodičům dětí do šesti měsíců od na-
rození na pomůcky pro kojení a krmení, monitor dechu 
a pomůcky k péči o miminko (výčet na www.vozp.cz/
prevence). 

loading10 DENTÁLNÍ HYGIENA 

VÝŠE PŘÍSPĚVKU: max. 400 Kč jednou v roce. 

KOMU A NA CO: všem pojištěncům na dentální hygie-
nu (ošetření či instruktáž). 

loading10 FIXNÍ ZUBNÍ ROVNÁTKA PRO DĚTI 

VÝŠE PŘÍSPĚVKU: max. 1500 Kč jednou za celou 
dobu léčby. 

KOMU A NA CO: pojištěncům do 18 let na nesníma-
telný ortodontický aparát nebo na jeho rekonstrukci 
a nové nasazení. 

loading10 PREVENCE ZUBNÍHO KAZU 
 U DĚTÍ – PEČETĚNÍ FISUR 

VÝŠE PŘÍSPĚVKU: max. 300 Kč jednou v roce (bez 
ohledu na počet zubů, na kterých byl výkon proveden)

KOMU A NA CO: pojištěncům od 6 do 14 let na peče-
tění fisur, tedy na ryze preventivní výkon spočívající 
v utěsnění štěrbin mezi hrbolky na kousacích ploš-
kách postranních zubů. 

Příspěvek se nevztahuje na žádné jiné stomatologické výkony 
(na žádný druh výplně – plomby).

loading10 VITAMÍNY PRO DĚTI 

VÝŠE PŘÍSPĚVKU: max. 200 Kč jednou v roce. 

KOMU A NA CO: pojištěncům od 2 do 15 let na vitamí-
nový přípravek zakoupený v lékárně a složením odpo-
vídající věku dítěte. 

loading10 ODMĚNY PRO DÁRCE KRVE 
 A KOSTNÍ DŘENĚ

VÝŠE ODMĚNY: 300 až 3000 Kč ve formě poukázek 
(více na www.vozp.cz/prevence). 

KOMU A ZA CO: bezpříspěvkovým dárcům krve, krev-
ních derivátů a kostní dřeně k ocenění jejich společen-
sky prospěšné činnosti. 

Podmínky čerpání příspěvků, formulář 
žádosti a výčet potřebných dokladů 
najdete na www.vozp.cz/prevence.

NOVINKA 2019
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loading10 PLAVÁNÍ 

VÝŠE PŘÍSPĚVKU: max. 400 Kč jednou v roce. 

KOMU A NA CO: všem pojištěncům na plavání ve formě: 
• permanentní vstupenky (vč. dobití čipu či karty) 
• plaveckého kurzu
• kurzu plavání rodičů s dětmi (pouze pro dítě) 

loading10 CVIČENÍ A TĚLESNÁ REGENERACE 

VÝŠE PŘÍSPĚVKU: max. 500 Kč jednou v roce. 

KOMU A NA CO: všem pojištěncům na pohybové a re-
generační aktivity (vč. cvičení rodičů s dětmi – pří-
spěvek je v tomto případě určen pouze pro dítě), jako 
jsou: organizovaná základní tělesná výchova, základ-
ní atletická příprava, jóga, fitness, aerobic, spinning, 
zumba, bodybuilding, bodyforming, rehabilitační cvi-
čení, instruktáž nordic walking, pilates, kalanetika, 
sauna, solná jeskyně, masáže, moderní gymnastika, 
mažoretky, cheerleading, orientální tanec, fit dance, 
flamenco, pole dance, street dance, dechová cvičení, 
oxygenoterapie, laserová terapie, terapie rázovou vl-
nou, zábalové koupele, a na aktivity obdobného kon-
dičního anebo preventivního charakteru.

loading10 ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ 
 A OZDRAVNÉ  POBYTY 

VÝŠE PŘÍSPĚVKU: max. 500 Kč jednou v roce. 

KOMU A NA CO: pojištěncům ve věku od 4 let do do-
vršení 21 let na sportovní či ozdravný pobyt (lyžařský 
kurz, sportovní soustředění, škola v přírodě) organizo-
vaný mateřskou, základní nebo střední školou během 
školního roku. Pobyt musí trvat nepřetržitě nejméně 
pět dní vč. dne příjezdu a odjezdu. 

loading10 SPORTOVNÍ LÉKAŘSKÁ 
 PROHLÍDKA PRO DĚTI 

VÝŠE PŘÍSPĚVKU: max. 250 Kč jednou v roce. 

KOMU A NA CO: pojištěncům do 18 let na lékařskou 
prohlídku nutnou k členství ve sportovní organizaci, 
kroužku nebo klubu. 

loading10 KLOUBNÍ VÝŽIVA PRO SENIORY 

VÝŠE PŘÍSPĚVKU: max. 300 Kč jednou v roce. 

KOMU A NA CO: pojištěncům ve věku 65 a více let na 
výdaje za doplňky stravy určené výlučně k podpoře 
zdraví kloubů a jejich správné funkce, které byly za-
koupeny v lékárně. 

loading10 PREVENCE RAKOVINY PRSU 

VÝŠE PŘÍSPĚVKU: max. 800 Kč jednou za 2 roky. 

KOMU A NA CO: 
•	 ženám	od	30	let	do	40	let	na	sonografické	vyšetře-

ní prsu
•	 ženám	od	40	 let	do	45	 let	na	mamografické	nebo	

sonografické vyšetření prsu
•	 ženám	od	45	let	na	mamografické	nebo	sonografic-

ké vyšetření prsu, pokud není hrazeno z veřejného 
zdravotního pojištění (od 45 let je vyšetření k pre-
venci rakoviny prsu hrazeno z veřejného zdravot-
ního pojištění každý druhý rok, příspěvek je v tomto 
případě určen na roky v mezidobí)

loading10 ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ

VÝŠE PŘÍSPĚVKU: max. 400 Kč jednou v roce. 

KOMU A NA CO: pojištěncům od 16 let na základě po-
tvrzení vystaveného centrem pro odvykání kouření 
o léčbě nebo o ukončení léčby. 

loading10 PREVENCE RAKOVINY 
 TLUSTÉHO STŘEVA 

VÝŠE PŘÍSPĚVKU: max. 150 Kč jednou v roce. 

KOMU A NA CO: všem pojištěncům od 40 do 50 let 
na screeningové vyšetření k prevenci rakoviny tlusté-
ho střeva pomocí Haemoccult testu, případně jiného 
standardizovaného testu. 

Pozn.: Od 50. roku věku je vyšetření hrazeno z veřejného zdra-
votního pojištění. 

loading10 PREVENCE RAKOVINY KŮŽE 

VÝŠE PŘÍSPĚVKU: max. 400 Kč jednou v roce. 

KOMU A NA CO: všem pojištěncům na  
dermatoskopické vyšetření kožních znamének.

pohyb

prevence

program

program

Podmínky čerpání příspěvků, formulář žádosti a výčet 
potřebných dokladů najdete na www.vozp.cz/prevence.

zpravodaj vozp čr
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prevence

Spojení s atraktivními partnery a možnost výhodných nákupů potravinových do-
plňků, zdravé kosmetiky, volně prodejných léků, pomůcek pro volný čas a mnoha 
dalších produktů souvisejících se zdravím, to je nabídka pro členy BeneFit Klubu, 
který od 1. ledna 2019 nahradí Věrnostní klub VoZP.

Namísto komplikovaného sbírání bodů a proplácení 
příspěvků proti účtenkám za již zakoupené zboží přiná-
šíme snazší a přímý způsob, jak můžete výhodně a po-
hodlně nakoupit. 

Každý stávající i nový člen BeneFit Klubu od nás dosta-
ne dopis s členskou kartou a slevovým kódem. V první 
fázi budou výhody (slevy na nákup, doprava zdarma) 
dostupné v e-shopu největšího portálu pro aktivní se-
niory i60.cz a na portálu lékárny Pilulka.cz. 

E-shop i60obchod.cz se zaměřuje především na přírod-
ní a bio kosmetiku, kvalitní doplňky stravy vyráběné na 
základě ajurvédských receptů, ale i potřeby pro aktiv-
ně trávený volný čas. Na Pilulce je možné kromě volně 
prodejných léčiv výhodně nakoupit drogerii a kosmetiku, 
potravinové doplňky, potřeby pro miminka či veterinární 
přípravky. 

Nynější členové Věrnostního klubu se nemusejí o nic 
starat, kartu BeneFit Klubu jim zašleme poštou. Nepři-
jdou však ani o body, které budou mít po Novém roce ve 

starém Věrnostním klubu. Bodový zůstatek bude možné 
ještě tři měsíce, tedy do 31. 3. 2019, proměnit v některý 
z příspěvků podle stávajících podmínek popsaných na 
www.vozp.cz/vk.

Po tomto datu však již bude Věrnostní klub definitivně 
minulostí a nevybrané body budou vymazány. Součas-
ně končí také spolupráce VoZP se společností Bonus 
Club, která dosud dodávala své slevové karty. Již vyda-
né karty Bonus Clubu zůstávají v platnosti, avšak VoZP 
již nebude rozesílat nové ani nahrazovat ztracené nebo 
poškozené karty.

Proměna Věrnostního klubu v BeneFit Klub je součástí 
nové koncepce bonusového systému Vojenské zdra-
votní pojišťovny, v rámci níž jsme již pro letošní rok 
zatraktivnili a zpřehlednili preventivní programy (více 
o nich na předchozích stranách). Do budoucna se bu-
deme zaměřovat výlučně na produkty přímo související 
se zdravím, kondicí a životním stylem a počítáme s roz-
šířením nabídky výhod BeneFit Klubu.

starý věrnostní klub končí,

JE TU BENEFIT KLUB
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Spěcháte na důležitou schůzku a nepřijel vlak. Je-
dete z víkendu a zůstanete čtyři hodiny viset na 
dálnici. Nový mobil už se podruhé za den vybil. 

Dítě volá, že si zapomnělo klíče a mrzne před domem. 
Klient cukl těsně před podpisem smlouvy. Máte vybou-
ranou koupelnu a řemeslník přestal brát telefon. Šéf na 
vás navalil práce, že nemáte šanci ji stihnout v termínu. 
Partner si nakonec nemůže vzít dlouho plánovanou do-
volenou. Babička upadla a zlomila si ruku. Kleknul vám 
notebook…

Každý z nás by jistě do výčtu stresových situací dokázal 
z vlastních zkušeností doplnit spoustu dalších příkladů. 
Množství a různorodost nároků kladených na člově-
ka v naší blahobytné, civilizované společnosti dělá ze 

stresu jednu z nejvážnějších globálních zdravotních 
hrozeb. Oproti našim prapředkům z doby kamenné 
máme jednu velkou nevýhodu – stres na nás nepůsobí 
jednorázově, ale kontinuálně. A nezvládáme ho vybít.

Záchranný mechanismus

Klíčovým pojmem je stresová reakce. Jde o celý kom-
plex chemických a fyziologických procesů, který se 
v těle spustí v okamžiku, kdy se ocitneme v bezpro-
středním ohrožení.  

Dejme tomu, že se k člověku blíží divoká šelma nebo 
útočník s nožem. Do krve se vyplaví adrenalin a takzva-
né stresové hormony – glukokortikoidy, což v organis-

Program nastavený v lidském těle na 
přežití při ohrožení se mění ve svůj opak. 
Ze stresu nárazového se stává stres 
chronický. A ten postupně zabíjí. V zá-
padním světě je nadměrnému stresu vy-
stavena už většina lidí a experti hovoří 
o globální epidemii. Jak čelit stresu, aby-
chom ho udrželi v rozumných mezích? 
Možností je naštěstí dost.těstí dost.  

STRESU  
TAK AKORÁT

TEXT: RENATA PAVLÍČKOVÁ,  
ILUSTRAČNÍ FOTO:  DEPOSITPHOTOS.COM

18
téma

zpravodaj vozp čr



mu způsobí poplach a zahájí rychlou záchrannou akci. 
Vypnou se nepotřebné funkce (např. trávení), srdce 
začne divoce bušit, do krve se přemístí glukóza a cévy 
ztuhnou, aby účinně dopravovaly krev do svalů. Smy-
sly se zostří a mozek potlačí vnímání bolesti. Tělo se 
zkrátka velice rychle připraví na co nejefektivnější útěk 
nebo obranu. Tedy na extrémní výdej energie. 

Stresová reakce vyčerpává rezervy organismu. Může 
tedy být užitečná, pouze je-li krátkodobá. Vyžaduje ná-
sledný odpočinek pro regeneraci a pro doplnění ener-
getických zásob. 

Jenže zatímco evoluce jde pomalu, takže reakce těla na 
stres je v podstatě stejná jako u pračlověka, tak vývoj 
civilizace postupuje překotně. Místo šelem nebo nepřá-
tel s oštěpy na nás působí velké množství civilizačních 
stresorů a čelíme jim dennodenně. To, co má sloužit 
k zajištění bezpečí, se obrací v opak. Pokud člověk delší 
dobu žije ve stavu „permanentního poplachu“, začne ho 
stres ničit. 

Výběry ze spořicího účtu

Problém s nadbytkem stresu tkví v tom, že některé hor-
mony stresové reakce nevědí, kdy mají přestat působit. 
Zůstávají v mozku činné příliš dlouho a nakonec natropí 
problémy všude kolem. Dochází-li ke spouštění stre-
sové reakce opakovaně nebo nedaří-li se ji vypnout, 
může být stejně škodlivá jako některé stresory. Je to, 
jako když často běháme do banky a vybíráme peníze 
ze spořicího účtu, což je samozřejmě velice nevýhod-
né. Při každém uložení a opětovném výběru hotovosti 
ztrácíme značnou část potenciální energie. Dostáváme 
vlastně pokuty za to, že aktivujeme stresovou reakci 
příliš často. Vydávání takového množství energie způ-
sobí, že se mnohem snadněji unavíme. Opakovaný stres 
znamená pro srdce, cévy a ledviny pracovní přetížení. 

Už nejde přímo o život, ale o jiné hodnoty (postavení, 
čest, prestiž). Nedochází k boji a většinou nemůžeme 
ani utéct. Můžeme v sobě dusit vztek, strach, lítost, 
odpor. Pokud nenalezneme řešení, dostanou se tyto 
psychické reakce do podvědomí. Nenastane tak fáze 
uvolnění. Učitelka nedá zlobivému dítěti pohlavek, 
v práci nezmlátíme arogantního kolegu či nadřízeného. 
U mnoha lidí vyvolává stresovou reakci již očekávání 

nebo předvídání určité zátěže, a často je tento stres 
větší, než když skutečně k události dojde. To všechno 
vede k prodlužování zátěže a vyčerpávání organismu. 

V seznamu nemocí spojených se stresem najdete 
prakticky vše od běžné rýmy a bolesti zad po Alzhei-
merovu chorobu, deprese a infarkt. Přispívá k řídnutí 
kostí a svalové atrofii, u dospělých může spustit cuk-
rovku a je významným původcem mužské impotence. 
Důsledky stresu navíc eliminují některé vymoženosti 
moderní medicíny: například na organismus válcova-
ný stresem mnohem méně působí antibiotika, účinnost 
ztrácejí i bypassy. Jak poznamenává známý americký 
biolog Robert Sapolsky: „Člověku můžete poskytnout 
maximální péči, ale když nevyřešíte problém se stre-
sem, bude to k ničemu.“

Zcela se zbavit stresu však také není pro organismus 
výhodné. Jenom je potřeba se naučit nechat ho na sebe 
působit „tak akorát“, neboli kompenzovat ho správnou 
mírou odpočinku. Fyzioterapeut Pavel Kolář v knize 
Labyrint pohybu (viz rozhovor na str. 10) vyjmenovává 
tři základní regulační mechanismy reagující na psy-
chickou zátěž: nervový, imunitní a hormonální. „Určitou 
míru stresu potřebujeme k tomu, abychom tyto regu-
lační mechanismy udrželi v chodu, jinak zleniví a naše 
odolnost a výkonnost bude klesat,“ uvádí profesor Kolář 
a dodává, že nejpatrnější je to u starých lidí: „Stačí i čtr-
náct dní pasivity a už to může mít nevratné důsledky.“

STRES
je stav organismu, který je obecnou odezvou 
na jakoukoliv výrazně působící zátěž – fyzic-
kou nebo psychickou. Při stresu se spouštějí 
obranné mechanismy, které umožňují přežití 
organismu vystaveného nebezpečí.
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VYMÝTIT STRES?  
NE, ZVLÁDNOUT HO
Indický lékař Vinay Joshi, který se zabývá stresem 
a jeho dopady, zdůrazňuje, že vhodná stresová reakce 
je zdravou a nezbytnou součástí života. Úkolem dnešní 
doby je zbavit nervový systém trvalé pohotovosti. Exis-
tuje mnoho technik, pomocí kterých lze aktivovat uvol-
nění. Zde jsou příklady těch nejosvědčenějších:

Fyzické cvičení 
Tělu vlastně poskytujeme to, co by za takových podmí-
nek udělat mělo – fyzickou aktivitu, a ta se osvědčuje 
jako výtečný mechanismus ke zmírnění stresu.

pobyt v přírodě 
Procházky, posedávání, klus, cyklistika, objímání stro-
mů, práce na zahrádce, zkrátka cokoliv je vám v přírodě 
milé, to umí stres pěkně naředit.

masáže 
Pomáhají ke zmírnění bolesti, relaxaci a lepšímu sou-
středění.

relaxační dýchání 
Tuto metodu máte při ruce vždycky, existuje více návo-
dů, stačí si vyzkoušet a vybrat. Zkuste třeba tento: zhlu-
boka se nadechněte, zadržte dech co nejdéle a s dlou-
hým výdechem nechte spadnout ramena, spusťte čelist 
a povolte tělo. Opakujte alespoň 3×.

psychologické techniky 
Nalezení způsobu uvolnění životní frustrace. Velmi 
vhodné je pěstovat nějakého aktivního koníčka (sledo-
vání TV či sociálních sítí není vhodnou volbou). Osvěd-
čuje se kreslení, ruční práce, hudba (vlastní produkce), 
sběratelství. Snažte se o pravidelnost.

uvolnění pomocí smyslů 
Zapojte svůj smysl pro humor a braňte se stresu smí-
chem – průkopníkem tohoto směru u nás je MUDr. Karel 
Nešpor, který vydal k tomuto tématu mnoho publikací. 
Také pláč je přirozenou strategií, jak dočasně zmírnit 
stres (ovšem jen občas a v odůvodněných situacích – 
plakat pořád nebo neplakat vůbec jsou zase nevhodné 
extrémy).

 „VYSTRESOVANÝ JOGÍN  
JE JAKO PEČENÝ SNĚHULÁK,  

NEEXISTUJE.“ 

zpravodaj vozp čr
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meditace

Nastavit se do stavu meditace lze, pro leckoho to však 
může být obtížné, takže lepší volbou je nechat se vést 
kvalifikovaným učitelem. Do této kategorie můžeme za-
řadit též MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction), 
což je ucelený systém duševních a tělesných cvičení 
a práce ve skupině. Kombinací meditace a fyzického 
cvičení je také jóga, která je právě pro své široké využití 
velice populární. 

 „Vystresovaný jogín je jako pečený sněhulák. Neexis-
tuje,“ říká Dita Fuchsová, lektorka jógy a komunikačních 
školení, a vybírá tři pádné důvody, proč zvolit právě 
jógu. Při poctivém provádění ásan byste měli:
1. být soustředěni na své tělo. Nezajímá vás okolí, ne-

řešíte, jak při tom vypadáte, neporovnáváte se s lid-
mi kolem sebe a hřeje vás vědomí, že to ostatní mají 
stejně.

2. dýchat do celého trupu, tedy i do břicha, proti tahu 
gumy na teplácích. Nosem a pomalu, přičemž po-
malé dýchání tvoří hráz zrychlenému a povrchnímu 
dechu, který doprovází stres a nervozitu.

3. v balančních pozicích udržet rovnováhu nejen ve 
středu těla (svaly hlubokého stabilizačního systé-
mu – bránice, dno pánevní, šikmé svaly na břichu 
a u páteře), ale hlavně najít rovnováhu mezi moz-
kem a srdcem, rozumem a city, stavy CHCI a MU-
SÍM. Svár těchto pólů nám často přináší zbytečný 
stres. Spousta jógových pozic má předobraz v příro-
dě a děti je od narození provádějí zcela automaticky. 

Pamatujte si:
•	 Neexistuje univerzální návod na zmírnění stresu, 

nejlepší je věřit intuici a dělat to, co je člověku milé 
a blízké.

•	 „Dum spiro spero“ (dokud dýchám, doufám), řekl 
prý Cicero a člověk by opravdu doufat měl, avšak 
opatrně a racionálně (věřte v nejlepší, v koutku 
duše počítejte s horším).

•	 Nevěřte v zázraky, zeď proti stresu stavte cihlu po 
cihle, každá je důležitá a dodá část opory.

•	 Neuzavírejte se do sebe, hledejte zdroje sociální 
podpory. Počítají se i domácí mazlíčci.

•	 Neulpívejte na problémech, ale snažte se od nich od-
poutat, nejlépe fyzickou aktivitou, která pomáhá otu-
pit emoční rány každodenních zklamání a porážek.

DRUHY STRESU

Eustres pozitivní zátěž, která v přiměřené  
míře stimuluje jedince k vyšším  
anebo lepším výkonům.

Distres nadměrná zátěž, která může jedince 
poškodit a vyvolat onemocnění,  
či dokonce smrt.

21
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BLUDIŠTĚ

V bludišti se zatoulalo jedno zvíře, které 
se ti podaří zachránit, pokud se ovšem na 
cestě bludištěm také neztratíš.  

Správné
 

řešení

HLEDEJ A VYBARVUJ

HRACÍ KOSTKA

Najdi ukryté předměty v obrázku. Obrázek následně vybarvi.

Která kostička odpovídá rozloženému nákresu?

Správné
 řešení

 

Správné
řešení

DĚTSKÝ KOUTEK

DĚTSKÉ SUDOKU

V každém řádku i sloupci může být 
každý tvar pouze jednou, dokresli 
chybějící tvary ze zeleného pole tak, 
aby toto pravidlo zůstalo zachováno.

zpravodaj vozp čr
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Správné
 

řešení

HLEDEJ A VYBARVUJ

HRACÍ KOSTKA

Najdi ukryté předměty v obrázku. Obrázek následně vybarvi.

Která kostička odpovídá rozloženému nákresu?

Správné
 řešení

 

Správné
řešení
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OSMISMĚRKA

NAJDI 10 ROZDÍLŮ

NAJDI 
SPRÁVNÝ STÍN

Najdi všechna slova  
ze zeleného pole  
v osmisměrce

6. 10. 2018 Word Search Creator

L P H Y R O H K E E
Y R C R N D M E M Y
Ž Á U K W Á C Č K B
E Z O U Z R U E Á O
S D P L V K K M L D
A N M I Á Y R O U Z
L I A C N I O R H O
Á N R H O F V T Ě T
T Y F T C H Í S N R
R P A K E J Q D S Q

stromeček
 prázdniny
 rampouch
 sněhulák

 cukroví
 Vánoce
 kulich

 ozdoby
 dárky

 salát
 hory
 lyže
 kapr
  

 

stromeček
prázdniny
rampouch
sněhulák
cukroví
Vánoce
kulich

ozdoby
dárky
salát
hory
lyže
kapr

Správné řešení: 

zpravodaj vozp čr
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KŘÍŽOVKA  
O CENY

Na co také poukazuje profesor  
Pavel Kolář v knize Labyrint pohybu? 

Dozvíte se to v tajence. A pokud nám 
správnou tajenku pošlete do 31. ledna 2019 
na e-mail: sjelenova@vozp.cz, máte šanci 
tuto skvělou knihu rozhovorů s nejznámějším 
českým fyzioterapeutem vyhrát.

25
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POZOR! STARÉ  
BANKOVNÍ ÚČTY KONČÍ
PLATÍTE JIŽ POJISTNÉ NA SPRÁVNÉ ÚČTY U ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY?

JAKÉ BUDETE PLATIT POJISTNÉ 
V ROCE 2019

Vojenská zdravotní pojišťovna stále zaznamenává množ-
ství plateb, které plátci posílají na staré účty u ČSOB. Ty 
jsou však platné pouze na základě výjimky ministerstva 
financí a budou k 31. 12. 2018 zrušeny.

Zákon nařídil zdravotním pojišťovnám zřídit účty u Čes-
ké národní banky. Pokud jste tak ještě neučinili, máte 
poslední možnost změnit čísla účtů pro své platby. Po 
Novém roce už by se vám platby pojistného na staré 
účty vrátily zpět a u VoZP by vám zbytečně vznikl dluh.

Při změnách plateb se prosím řiďte podle následujících 
pokynů:

Číslo bankovního účtu pro platby pojistného: 
2010201091/0710

Pro mezinárodní platební styk:  
IBAN: CZ93 0710 0000 0020 1020 1091  
SWIFT: CNBACZPP

Číslo bankovního účtu pro penále a pokuty: 
2010500091/0710

Pro mezinárodní platební styk:  
IBAN: CZ15 0710 0000 0020 1050 0091  
SWIFT: CNBACZPP

Pokud jste OSVČ nebo OBZP, uvádějte:
•	 jako variabilní symbol platby své rodné číslo,
•	 jako konstantní symbol platby 3558 při bezhoto-

vostní platbě nebo 3559 při platbě složenkou.

Pokud jste zaměstnavatel, uvádějte:
•	 jako variabilní symbol své platby IČO + specifikaci. 

IČO je 8místné, pokud je kratší, je doplněné zleva 
nulami. Dvojmístná specifikace, označující vnitřní 
organizační členění, je za IČO zprava, a není-li IČO 
s VoZP speciálně sjednáno, tvoří ji dvě nuly. Cel-
kový počet míst variabilního symbolu je tedy 10. 
Výsledná podoba variabilního symbolu je pak např. 
"0000123400",

•	 jako konstantní symbol platby 3558 při bezhoto-
vostní platbě nebo 3559 při platbě složenkou.

OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ (OSVČ) 
Od 1. ledna 2019 činí minimální měsíční vyměřovací zá-
klad OSVČ 16 349,50 Kč a minimální záloha na pojistné 
na zdravotní pojištění bude 2 208 Kč. 

Zálohu ve výši 2 208 Kč musí hradit OSVČ, které zahá-
jily v roce 2019 samostatnou výdělečnou činnost, nebo 
i ty, které by podle Přehledu o příjmech a výdajích ze 
samostatné výdělečné činnosti platily zálohy nižší než 
2 208 Kč, s výjimkou osob, které nemají stanoven mini-
mální vyměřovací základ. Záloha na pojistné je splatná 
vždy od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, 
až do 8. dne následujícího měsíce. Pro OSVČ je mini-
málním vyměřovacím základem dvanáctinásobek 50 % 
průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.

OSOBY BEZ ZDANITELNÝCH PŘÍJMŮ (OBZP) 
Minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění pro 
OBZP je navázáno na minimální mzdu. Vláda se těsně 
před uzávěrkou Zpravodaje dohodla s odbory a za-

městnavateli na jejím zvýšení od 1. 1. 2019 na 13 350 Kč. 
Pokud to tak zůstane, bude minimální pojistné činit 
1 803 Kč. Pojistné je splatné vždy od 1. dne kalendář-
ního měsíce, za který se platí, do 8. dne následujícího 
měsíce. Připadne-li poslední den splatnosti na sobotu, 
neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže 
následující pracovní den. OBZP jsou povinny samy pla-
tit měsíčně pojistné ve výši 13,5 % z vládou stanovené 
minimální mzdy. 

ZAMĚSTNAVATELÉ 
U zaměstnanců se pojistné vypočítává z hrubé mzdy 
a platí je zaměstnavatel. Ten bude s největší pravdě-
podobností odvádět minimálně 1 803 Kč, což odpovídá 
13,5 % z minimální mzdy (viz OBZP). Je-li skutečný vy-
měřovací základ zaměstnance nižší, musí doplatit (pro-
střednictvím svého zaměstnavatele) pojistné ve výši 
13,5 % z rozdílu těchto základů (pokud je povinen mi-
nimální vyměřovací základ dodržet). Za den platby po-
jistného se ve všech případech považuje den, kdy byla 
částka připsána na účet zdravotní pojišťovny.

zpravodaj vozp čr
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www.vozp.cz
telephone  844 888 888mail info@vozp.cz

PŘIJĎTE NÁS  
NAVŠTÍVIT PŘIDEJTE SE K NÁM!  

Přihlásit se můžete od 1. ledna  
do 31. března 2019. Klientem VoZP  

se stanete 1. července 2019.

location2 ÚSTÍ NAD LABEM  
 (pobočka) W. Churchilla 7
location2 TEPLICE (jednatelství) 
 Dlouhá 66/37
location2 CHOMUTOV (jednatelství) 
 Revoluční 30
location2 LOUNY (jednatelství) 
 nám. Benedikta Rejta 2298
location2 LIBEREC (expozitura) 
 Žitavská 4
location2 ČESKÁ LÍPA (nové jednatelství  
 od 1. 1. 2019), Purkyňova 1849  
 (nemocnice s poliklinikou)
location2 LITOMĚŘICE (nové jednatelství  
 od 1. 1. 2019), Mostecká 223
location2 DĚČÍN (nové jednatelství   
 od 1. 1. 2019), U Plovárny 1260
 
location2 ČESKÉ BUDĚJOVICE  
 (pobočka) Lidická tř. 2331/6a
 (budova Piano)
location2 TÁBOR (jednatelství) 
 Purkyňova 2961 (OC Slunce)
location2 PÍSEK (jednatelství) 
 tř. Národní svobody 181
location2 STRAKONICE (jednatelství) 
 U Sv. Markéty, areál tržnice
location2 JINDŘICHŮV HRADEC  
 (jednatelství) U Nemocnice  
 380 (poliklinika)

location2 OLOMOUC (pobočka) 
 U Botanické zahrady 11
location2 ŠUMPERK (jednatelství) 
 Generála Svobody 2790/38
location2 PROSTĚJOV (jednatelství) 
 Trávnická 2 (budova  
 Zdravotnického centra)
location2 OSTRAVA (jednatelství) 
 Sokolská tř. 49  
 (budova polikliniky)
location2 OPAVA (jednatelství) 
 Popská 222/11 (budova  
 MG Medical Center)
location2 FRÝDEK-MÍSTEK  
 (jednatelství) 8. pěšího  
 pluku 2380
location2 ZLÍN (jednatelství) 
 J. A. Bati 5645 (Areál Svit,  
 budova 51)
location2 UHERSKÝ BROD  
 (jednatelství) Partyzánů 2174  
 (Městská nemocnice,  
 pavilon C)

location2 PRAHA (pobočka) 
 Bělehradská 130, Praha 2
location2 KOLÍN (jednatelství) 
 Rubešova 62
location2 BENEŠOV (jednatelství) 
 Masarykovo náměstí 158
location2 PŘÍBRAM (jednatelství) 
 Pražská 14
location2 KLADNO (jednatelství) 
 Ctiborova 388
location2 SÁZAVA (jednatelství) 
 Sklářská 359

location2 PLZEŇ (pobočka) 
 Koterovská 34
location2 KLATOVY (jednatelství) 
 Pražská 161
location2 DOMAŽLICE (jednatelství) 
 Msgre. B. Staška 57
location2 KARLOVY VARY  
 (jednatelství) Jugoslávská 8
location2 SOKOLOV (jednatelství) 
 Křížová 168
location2 CHEB (jednatelství) 
 Svobody 126/34

location2 BRNO (pobočka) 
 Banskobystrická 40
location2 VYŠKOV (jednatelství) 
 Žerotínova 727/2 (po a st)
 Kasárna Dědice,  
 V. Nejedlého 692 (čt a pá)
location2 BŘECLAV (jednatelství) 
 17. listopadu 2995/1a  
 (Dům školství)
location2 ZNOJMO (jednatelství) 
 náměstí Svobody 210/18
location2 JIHLAVA (jednatelství) 
 Křížová 111/2
location2 ŽĎÁR N. SÁZAVOU  
 (jednatelství) Havlíčkovo  
 náměstí 152/4 (OC NBC)
location2 TŘEBÍČ (jednatelství) 
 Jihlavská brána 6/2  
 (OC OÁZA)

location2 HRADEC KRÁLOVÉ  
 (pobočka) Malé náměstí 13
location2 PARDUBICE (jednatelství) 
 Masarykovo nám. 2667
location2 ÚSTÍ NAD ORLICÍ  
 (jednatelství) 17. listopadu 92
location2 TRUTNOV (jednatelství) 
 Bulharská 140
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VESELÉ VÁNOCE
A PEVNÉ ZDRAVÍ  

V ROCE 2019
VÁM PŘEJÍ  PATRONI ZDRAVOTNÍ  

PREVENCE VoZP

JOSEF DOSTÁL 
mistr světa na kajaku

JIŘÍ JEŽEK
paralympijský  

šampion v cyklistice

OLGA ROUČKOVÁ
mistryně světa  
na čtyřkolce


