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Cvičební manuál
Následující cvičební program byl navržen kolektivem autorů pod vedením L. A. Kingové a F. B. Horákové z Oregonu 
v USA a je koncipován jako kruhový trénink složený z šesti stanovišť (King et al. 2009). Jeho cílem je ovlivnit 
specifické obtíže, které se u pacientů s Parkinsonovou chorobu objevují, konkrétně chůzi, stabilitu, kondici, náladu, 
aktivity běžného denního života a kvalitu života. Určitý efekt tohoto cvičení byl prokázán již po 4 týdnech 
cvičení s frekvencí 3× týdně (King et al. 2015) a při delším trvání tréninku a/nebo častějším cvičení lze předpokládat 
nárůst efektu. 

Minimální doba, po kterou byste toto cvičení měli provozovat, je tedy 4 týdny s frekvencí 3× týdně. Ideální je 
však si z tohoto tréninku udělat pravidelnou rutinu a v časné a střední fázi Parkinsonovy nemoci cvičit každý týden 
2–4×. Každá část trvá 5–10 minut, přičemž celý cvičební program lze dokončit do 60 minut. COPE (Cvičení pro 
pacienty s Parkinsonovou nemocí) se skládá z těchto stanovišť:

King LA, Horak FB. Delaying mobility disability in people with Parkinson disease using a sensorimotor agility exercise 
program. Phys Ther. 2009; 89(4):384–393.

King LA, Wilhelm J, Chen Y, et al. Effects of Group, Individual, and Home Exercise in Persons With Parkinson Disease: 
A Randomized Clinical Trial. J Neurol Phys Ther. 2015;39(4):204‐212. 

Překlad a úpravy cvičebního manuálu: O. Gál, J. Dzvoník a M. Hoskovcová.

Zlepšení stability a přenášení váhy. Taj–či 

Cíl terapieStanoviště

Zvýšení pohyblivosti trupu a ramen. Jízda na kajaku 

Zlepšení rychlosti a délky kroku (trénink rychlých pohybů o velké amplitudě),  
koordinace končetin.

Hbitost 

Výpady Zlepšení stability posílením dolních končetin a tréninkem dlouhých výkroků.

Zvýšení rychlosti pohybu a síly paží. Boxování 

Zlepšení přesunů (položení na zem/postavení ze země, vstávání ze židle,  
mobilita na lůžku) a celkové pružnosti.  

Pilates
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Pokud máte pocit, že vaše zranění vyžaduje lékařské ošetření, okamžitě volejte svému praktickému lékaři nebo 
rovnou telefonní linku 155.

Prosíme vás, abyste pečlivě zaznamenávali jakékoliv zranění nebo pády (stejně jako všechna onemocnění, cestování 
či jiné události, které znemožnily pokračovat kontinuálně ve cvičení) na následující řádky:

Co dělat, když dojde ke zranění?

Vlastní poznámky ke cvičení:

Pravidla bezpečnosti  
při domácím cvičení
Tento cvičební program byl vytvořen cíleně pro pacienty s Parkinsonovou nemocí. Na rozdíl od některých jiných 
forem cvičení při něm existuje větší riziko pádu. Toto cvičení tedy vždy indikuje fyzioterapeut, s pacientem ho před 
zahájením vyzkouší a ověří jeho bezpečnost, kterou také pravidelně kontroluje. Cvičení však budete provádět sami 
doma, a proto je dodržování bezpečnostních instrukcí zcela zásadní. 

Bezpečnostní instrukce jsou nezbytné pro vaši ochranu při provádění jednotlivých cviků, a proto Vás prosíme 
o jejich dodržování.

•  Dělejte pouze takové aktivity, při kterých se cítíte jistě a víte, že je můžete provádět bezpečně.

•  Cvičení okamžitě přerušte v případě, že ucítíte bolest, závrať, nevolnost, máte pocit, že vám nedělá dobře, nebo se 
objeví neobvyklá únava. Uvědomte o této skutečnosti svého fyzioterapeuta, případně lékaře. Nezapomínejte ale, že 
mírný stupeň únavy a bolesti svalů (namožení) se dají v průběhu cvičení a po jeho skončení očekávat.

•  Při každém cvičení je důležité mít na sobě pevnou obuv. Nikdy necvičte pouze v ponožkách nebo pantoflích, abyste 
zabránili uklouznutí nebo pádu.

•  Dávejte si také pozor na možné riziko zakopnutí o případnou překážku. I proto raději před zahájením samotné 
cvičební lekce odstraňte ze svého okolí všechny nežádoucí předměty (koberečky, rohožky aj.). Důležité je současně 
nepodcenit riziková místa, především prahy, místa s odlišným osvětlením a různými typy povrchů a podlah (lino, 
koberec, plovoucí podlaha atd.). Zamezte také přítomnosti domácích zvířat při cvičení.



Zakroužkujte prosím, kolik minut jste toto cvičení prováděli. Pokud jste necvičili, nechte políčko prázdné.

Pondělí

<10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    101. týden
<10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    102. týden
<10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    103. týden
<10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    104. týden

Středa PátekÚterý Čtvrtek Sobota Neděle

1 2
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1)  Postavte se s chodidly na vzdálenost šíře ramen, mírně 
pokrčte kolena a posuňte pánev lehce vzad jako 
kdybyste si sedali na stoličku.

2)  Přeneste celou váhu na pravou nohu, aniž byste 
odlepili levé chodidlo od podložky. Nyní vytočte 
špičku levého chodidla 45° směrem ven.

3)  Přeneste celou váhu na levé chodidlo, zatímco pravé 
chodidlo zůstává na zemi.

4)  Nakročte nebo posuňte pravé chodidlo dopředu 
a přidržujte se přitom stěny nebo židle, váha zůstává 
stále na levé noze, špička pravé nohy směřuje vpřed 
(obr. 1).

5)  Přeneste váhu dopředu na pravé chodidlo (obr. 2).

6)  Přeneste váhu dozadu na levé chodidlo, které zůstává 
vytočené špičkou ven (viz bod 2).

7)  Přenášejte takto váhu zepředu dozadu plynule po 
dobu několika minut. 

8)  Ten samý postup opakujte znovu, tentokrát však 
s levou nohou vepředu a pravým chodidlem 
vytočeným směrem ven vzadu.

INSTRUKCE:

Stanoviště 1 Taj–či, úroveň 1
ÚKOL: Naučit se přesouvat váhu 
(v taj–či jde o základ cvičení zvaného roztáčení modlitebního mlýnku). 



Zakroužkujte prosím, kolik minut jste toto cvičení prováděli. Pokud jste necvičili, nechte políčko prázdné.

Pondělí

<10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    101. týden
<10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    102. týden
<10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    103. týden
<10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    104. týden

Středa PátekÚterý Čtvrtek Sobota Neděle

1

4 5 6

2 3
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1)  Startovní pozice – pravá noha vpředu, špička směřuje 
rovně, levá noha vzadu se špičkou vytočenou zevně 
pod úhlem 45° (obr. 1).

2)  Přeneste váhu nejdříve směrem dopředu na pravou 
nohu (obr. 2) a posléze zase zpátky dozadu na levou 
zadní nohu.

3)  Jakmile přenesete váhu nad levou nohu, vytočte 
špičku pravé nohy směrem ven (obr. 3).

4)  Plynule přenášejte váhu zpátky na přední pravou nohu, 
a poté pomalu zvedejte (nebo posouvejte vpřed) levé 
chodidlo, aniž byste ztratili stabilitu. Váha zůstává 
celou dobu nad pravým chodidlem (obr. 4).

5)  Levou nohou postupně nakročte vpřed před pravé 
chodidlo tak, aby se ideálně podlahy nejprve dotkla 
pata levé nohy (obr. 5), a až posléze zbytek chodidla. 
Špička levé nohy směřuje stále vpřed. Váha zůstává 
celou dobu převážně na pravé noze.

6)  Teprve nyní postupně přenášejte váhu dopředu na 
levé chodidlo (obr. 6).

Nejprve dělejte jen malé krůčky, ale jak se vaše stabilita 
bude zlepšovat, krok postupně prodlužujte. Zkuste 
také pohyb postupně zpomalovat a zdůrazňujte každý 
jednotlivý pohyb (přenášení váhy, kroky).

INSTRUKCE:

Stanoviště 1 Taj–či, úroveň 2
ÚKOL: Naučit se základy kočičí chůze. 



Zakroužkujte prosím, kolik minut jste toto cvičení prováděli. Pokud jste necvičili, nechte políčko prázdné.

Pondělí

<10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    101. týden
<10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    102. týden
<10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    103. týden
<10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    104. týden

Středa PátekÚterý Čtvrtek Sobota Neděle

1 2 3

4 5 6
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1)  Startovní pozice – pravá noha vepředu, špička chodidla 
směřuje dopředu, levá noha vzadu se špičkou chodidla 
vytočenou zevně 45°. Váha spočívá na zadní, levé noze 
(obr. 1).

2)  V úrovni levé kyčle před sebou držte rukama pomyslný 
větší míč. Pravá ruka ho drží zespodu (obr. 2).

3)  Další pohyb pravé ruky zleva doprava představuje 
pomyslné „setí trávy“ zatímco levá ruka vykonává 
pohyb „pohlazení koňské hřívy“ seshora dolů. Oba 
tyto pohyby paží provádějte současně a zároveň 
s nimi přenášejte váhu dopředu na pravou nohu  
(obr. 3).

4)  Nyní nakročte levou nohou dopředu. Během nakročení, 
ve chvíli, kdy míjí levá noha pravou, se pravá ruka otáčí 
dlaní dolů nad pomyslný míč a levá ruka dlaní nahoru 
pod něj (obr. 4).

5)  Během dokročení levé nohy dopředu se špičkou 
mírně vytočenou zevně vykonává pravá ruka pohyb 
„pohlazení koňské hřívy“ seshora dolů a levá ruka 
vykonává pohyb zprava doleva jako při pomyslném 
„setí trávy“ (obr. 5).

6)  Opakujte pohyb těla a paží z bodu 4, ale nyní opačně, 
tj. nakročte pravou nohou dopředu, levou ruku otočte 
dlaní dolů nad pomyslný míč a pravou ruku dlaní 
nahoru pod něj (obr. 6).

INSTRUKCE:

Stanoviště 1 Taj–či, úroveň 3
ÚKOL: Naučit se kočičí chůzi s pohyby horních končetin.



Zakroužkujte prosím, kolik minut jste toto cvičení prováděli. Pokud jste necvičili, nechte políčko prázdné.

Pondělí

<5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   51. týden
<5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   52. týden
<5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   53. týden
<5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   54. týden

Středa PátekÚterý Čtvrtek Sobota Neděle

1 2 3 4
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Stanoviště 2 Jízda na kajaku, úroveň 1
ÚKOL: Naučit se základnímu pohybu paží při jízdě na kajaku vsedě. 

1)  Posaďte se na stabilní židli (nehoupavou a nejezdící) 
a zkuste se co nejvíce narovnat. 

2)  Chopte se pádla (postačí i delší hůl nebo násada 
koštěte) na vzdálenost větší, než je šířka ramen. Při 
záběru „pádlem“ využívejte nejen paže, ale i rotace 
trupu a pohybů v ramenních pletencích. Pádlujte po 
dobu 5 minut a pohyb co nejvíce přehánějte. Zaměřte 
se především na rotaci trupu.

a.  Základní záběr (záběr vpřed) – ponořte „pádlo“ do 
vody a vytáhněte ho zpět. Zabírejte střídavě na obě 
strany.

b.  Přidejte rotaci trupu, ponořte „pádlo“ do vody, otočte 
ve směru záběru trup i hlavu (obr. 1), vytáhněte 
pádlo zpět a dívejte se směrem vzhůru za pádlem. 
Hlava by se měla otáčet současně s pohybem trupu 
a paží (obr. 2). Těsně před ponořením „pádla“ na 
druhé straně otočte hlavu a sledujte záběr na druhé 
straně (obr. 3 a 4). Obě strany střídejte.

INSTRUKCE:



Zakroužkujte prosím, kolik minut jste toto cvičení prováděli. Pokud jste necvičili, nechte políčko prázdné.

Pondělí

<5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   51. týden
<5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   52. týden
<5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   53. týden
<5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   54. týden

Středa PátekÚterý Čtvrtek Sobota Neděle

1 2 3 4
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Stanoviště 2 Jízda na kajaku, úroveň 2
ÚKOL: Naučit se základnímu pohybu paží při jízdě na kajaku vestoje.

1)  Postavte se na pevnou podložku (podlahu) a zkuste se 
co nejvíce narovnat. 

2)  Chopte se pádla (postačí i delší hůl nebo násada 
koštěte) na vzdálenost větší, než je šířka ramen. Při 
záběru „pádlem“ využívejte nejen paže, ale i rotace 
trupu a pohybů v ramenních pletencích. Pádlujte po 
dobu 5 minut a pohyb co nejvíce přehánějte. Zaměřte 
se především na rotaci trupu.

a.  Základní záběr (záběr vpřed) – ponořte „pádlo“ do 
vody a vytáhněte ho zpět. Zabírejte střídavě na obě 
strany.

b.  Přidejte rotaci trupu, ponořte „pádlo“ do vody, otočte 
ve směru záběru trup i hlavu (obr. 1), vytáhněte 
pádlo zpět a dívejte se směrem vzhůru za pádlem. 
Hlava by se měla otáčet současně s pohybem trupu 
a paží (obr. 2). Těsně před ponořením „pádla“ na 
druhé straně otočte hlavu a sledujte záběr na druhé 
straně (obr. 3 a 4). Obě strany střídejte.

INSTRUKCE:



Zakroužkujte prosím, kolik minut jste toto cvičení prováděli. Pokud jste necvičili, nechte políčko prázdné.

Pondělí

<5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   51. týden
<5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   52. týden
<5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   53. týden
<5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   54. týden

Středa PátekÚterý Čtvrtek Sobota Neděle

1 2 3 4
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Stanoviště 2 Jízda na kajaku, úroveň 3
ÚKOL: Naučit se základnímu pohybu paží při jízdě na kajaku vestoje 
na nestabilním povrchu a vykonávat při tom druhou činnost.

1)  Postavte se na plochý polštář a zkuste se co nejvíce 
narovnat. 

2)  Chopte se pádla (postačí i delší hůl nebo násada 
koštěte) na vzdálenost větší, než je šířka ramen. Při 
záběru „pádlem“ využijte nejen paže, ale i rotace trupu 
a pohybu v ramenních pletencích. Pádlujte po dobu 
5 minut a pohyb co nejvíce přehánějte. Zaměřte se 
především na rotaci trupu.

a.  Základní záběr (záběr vpřed) – ponořte „pádlo“ do 
vody a vytáhněte ho zpět: zabírejte střídavě na obě 
strany. 

b.  Přidejte rotaci trupu, ponořte „pádlo“ do vody, otočte 
ve směru záběru trup i hlavu (obr. 1), vytáhněte 
pádlo zpět a dívejte se směrem vzhůru za pádlem. 
Hlava by se měla otáčet současně s pohybem trupu 
a paží (obr. 2). Těsně před ponořením „pádla“ na 
druhé straně otočte hlavu a sledujte záběr na druhé 
straně (obr. 3 a 4). Obě strany střídejte.

3)  K pádlování přidejte navíc ještě kognitivní úkol 
(například zkuste vyjmenovat názvy měst, která jste 
navštívili, názvy měsíců v roce pozpátku nebo co 
nejvíce slov začínajících na písmeno „K“).

INSTRUKCE:



Zakroužkujte prosím, kolik minut jste toto cvičení prováděli. Pokud jste necvičili, nechte políčko prázdné.

Pondělí

<10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    101. týden
<10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    102. týden
<10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    103. týden
<10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    104. týden

Středa PátekÚterý Čtvrtek Sobota Neděle

1 2 3
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Stanoviště 3 Hbitost, úroveň 1
ÚKOL: 1) Zlepšit chůzi. 2) Zlepšit chůzi bokem. 3) Zlepšit úkroky do stran.

Následující 3 cviky by vám celkově měly zabrat  
10 minut, tzn. každý provádějte zhruba 3,5 min.

1)  Chůze – soustřeďte se na to, abyste dělali dlouhé 
kroky a na souhyby horních končetin. 

2)  Chůze bokem (obr. 1).

a.  Přidržujte se kuchyňské linky a jděte bokem nejprve 
doleva a pak doprava.

b.  Soustřeďte se na to, abyste dělali dlouhé kroky 
a také na to, aby vaše špičky směřovaly stále rovně 
dopředu.

3)  Úkroky – nalepte si na zem značky a postupně ukročte 
jednou a druhou nohou do strany (obr. 2) a pak zase 
zpět (obr. 3).

a.  Přidržujte se kuchyňské linky.

b.  Soustřeďte se na to, abyste dělali dlouhé kroky.

INSTRUKCE:



Zakroužkujte prosím, kolik minut jste toto cvičení prováděli. Pokud jste necvičili, nechte políčko prázdné.

Pondělí

<10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    101. týden
<10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    102. týden
<10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    103. týden
<10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    104. týden

Středa PátekÚterý Čtvrtek Sobota Neděle

1 2 3
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Stanoviště 3 Hbitost, úroveň 2
ÚKOL: 1) Zlepšit chůzi. 2) Zlepšit chůzi bokem. 3) Zlepšit úkroky do stran.

Následující 3 cviky by vám celkově měly zabrat  
10 minut, tzn. každý provádějte zhruba 3,5 min.

1)  Chůze – soustřeďte se na to, abyste dělali dlouhé 
kroky a na souhyby horních končetin. 

a.  Přidejte otáčení hlavou: jděte několik kroků rovně 
s hlavou otočenou doleva. Pak otočte hlavu doprava 
a pokračujte v chůzi rovně.

b.  V průběhu chůze proveďte otáčení hlavou 10× na 
každou stranu.

2)  Chůze bokem (obr. 1).

a.  Rukama se nepřidržujte, pouze je mějte připravené 

nad kuchyňskou linkou a jděte bokem nejprve 
doleva a pak doprava.

b.  Soustřeďte se na to, abyste dělali dlouhé kroky 
a také na to, aby vaše špičky směřovaly stále rovně 
dopředu.

3)  Úkroky – nalepte si na zem značky a postupně ukročte 
jednou a druhou nohou do strany (obr. 2) a pak zase 
zpět (obr. 3).

a.  Rukama se nepřidržujte, pouze je mějte připravené 
nad kuchyňskou linkou.

b.  Soustřeďte se na to, abyste dělali dlouhé kroky.

INSTRUKCE:



Zakroužkujte prosím, kolik minut jste toto cvičení prováděli. Pokud jste necvičili, nechte políčko prázdné.

Pondělí

<10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    101. týden
<10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    102. týden
<10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    103. týden
<10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    104. týden

Středa PátekÚterý Čtvrtek Sobota Neděle

1 2 3
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Stanoviště 3 Hbitost, úroveň 3
ÚKOL: 1) Zlepšit chůzi. 2) Zlepšit chůzi bokem. 3) Zlepšit úkroky do stran.

Následující 3 cviky by vám celkově měly zabrat  
10 minut, tzn. každý provádějte zhruba 3,5 min.

1)  Chůze – soustřeďte se na to, abyste dělali dlouhé 
kroky a na souhyby horních končetin. 

a.  Přidejte otáčení hlavou: jděte několik kroků rovně 
s hlavou otočenou doleva. Pak otočte hlavu doprava 
a pokračujte v chůzi rovně. V průběhu chůze 
proveďte otáčení hlavou 10× na každou stranu.

b.  Přidejte současně kognitivní úkol, například zkuste 
vyjmenovat všechna chlapecká jména začínající 
písmenem „A“ a pak dále podle abecedy, případně 
všechny květiny.

2)  Chůze bokem – rukama se nepřidržujte, pouze je 
mějte připravené nad kuchyňskou linkou a jděte 
bokem nejprve doleva a pak doprava (obr. 1).

a.  Soustřeďte se na to, abyste dělali dlouhé kroky 
a také na to, aby vaše špičky směřovaly stále rovně 
dopředu.

b.  Přidejte současně kognitivní úkol, například zkuste 
vyjmenovat všechny sportovní týmy, případně 
domácí zvířata.

3)  Úkroky – nalepte si na zem značky a postupně ukročte 
jednou a druhou nohou do strany (obr. 2) a pak zase 
zpět (obr. 3). Rukama se nepřidržujte, pouze je mějte 
připravené nad kuchyňskou linkou.

a.  Soustřeďte se na to, abyste dělali dlouhé kroky.

b.  Přidejte současně kognitivní úkol, například zkuste 
vyjmenovat všechna města ve vašem kraji, případně 
vyjmenujte násobky čísla 4.

INSTRUKCE:



Zakroužkujte prosím, kolik minut jste toto cvičení prováděli. Pokud jste necvičili, nechte políčko prázdné.

Pondělí

<5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   51. týden
<5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   52. týden
<5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   53. týden
<5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   54. týden

Středa PátekÚterý Čtvrtek Sobota Neděle

4 5

1 2 3
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Stanoviště 4 Boxování, úroveň 1
ÚKOL: Naučit se základním boxerským úderům vsedě.

Direkt je rychlý přímý úder vedený švihem z přední 
ruky vpřed do maximálního propnutí v lokti. Současně 
s úderem dochází i k rotaci trupu a s pohybem celé 
paže jde vpřed i rameno útočící horní končetiny  
(obr. 1). Poté se ruka vrátí z maximálního natažení 
zpátky k tělu do pokrčení.

Hák je rychlý švihový úder vedený křížem ze zadní 
ruky následovaný výraznou rotací trupu (obr. 2).

Zvedák je švihový úder vedený přední nebo zadní 
rukou z úrovně pasu do výšky soupeřova obličeje. 
Pohyb vychází z boků (obr. 3).

NÁZVOSLOVÍ:

1)  Posaďte se na pevnou, stabilní židli, zaujměte 
napřímenou pozici a zevními kotníky se zapřete  
o nohy židle. Snažte se neopírat o zádovou opěrku 
židle. Obě horní končetiny jsou pokrčeny v loktech, 
pravá ruka je více vpředu (až budete měnit strany, 
bude více vpředu levá ruka). Snažte se po celou dobu 
cvičení udržet obě ruce v úrovni hlavy (obr. 4 a 5). 

2)  Provádějte opakovaně sestavu úderů 2 direkty pravou 
rukou a 1 hák levou rukou po dobu jedné minuty. Poté 
vyměňte strany. Minutu si odpočiňte.

3)  Provádějte opakovaně sestavu úderů 3 direkty pravou 
rukou, 1 hák levou rukou a 1 zvedák levou rukou po 
dobu jedné minuty. Poté vyměňte strany.

INSTRUKCE:



Zakroužkujte prosím, kolik minut jste toto cvičení prováděli. Pokud jste necvičili, nechte políčko prázdné.

Pondělí

<5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   51. týden
<5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   52. týden
<5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   53. týden
<5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   54. týden

Středa PátekÚterý Čtvrtek Sobota Neděle

4 5

1 2 3
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Stanoviště 4 Boxování, úroveň 2
ÚKOL: Naučit se základním boxerským úderům vestoje.

Direkt je rychlý přímý úder vedený švihem z přední 
ruky vpřed do maximálního propnutí v lokti. Současně 
s úderem dochází i k rotaci trupu a s pohybem celé 
paže jde vpřed i rameno útočící horní končetiny  
(obr. 1). Poté se ruka vrátí z maximálního natažení 
zpátky k tělu do pokrčení.

Hák je rychlý švihový úder vedený křížem ze zadní 
ruky následovaný výraznou rotací trupu (obr. 2).

Zvedák je švihový úder vedený přední nebo zadní 
rukou z úrovně pasu do výšky soupeřova obličeje. 
Pohyb vychází z boků (obr. 3).

NÁZVOSLOVÍ:

1)  Postavte se s nohama na vzdálenost větší, než 
je šířka pánve. Pravé chodidlo je mírně vepředu.  
Obě horní končetiny jsou pokrčeny v loktech, pravá 
ruka je více vpředu (až budete měnit strany, bude více 
vpředu levá noha i ruka). Snažte se po celou dobu 
cvičení udržet obě ruce v úrovni hlavy (obr. 4 a 5). 

2)  Provádějte opakovaně sestavu úderů 2 direkty pravou 
rukou, 1 hák levou rukou po dobu jedné minuty. Poté 
vyměňte strany. Minutu si odpočiňte.

3)  Provádějte opakovaně sestavu úderů 3 direkty pravou 
rukou, 1 hák levou rukou a 1 zvedák pravou rukou po 
dobu jedné minuty. Poté vyměňte strany. 

INSTRUKCE:



Zakroužkujte prosím, kolik minut jste toto cvičení prováděli. Pokud jste necvičili, nechte políčko prázdné.

Pondělí

<5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   51. týden
<5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   52. týden
<5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   53. týden
<5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   54. týden

Středa PátekÚterý Čtvrtek Sobota Neděle

5 7

1 2 3

4 6
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Stanoviště 4 Boxování, úroveň 3
ÚKOL: Naučit se základním boxerským úderům s pohybem dolních končetin.

Direkt je rychlý přímý úder vedený švihem z přední 
ruky vpřed do maximálního propnutí v lokti. Současně 
s úderem dochází i k rotaci trupu a s pohybem celé 
paže jde vpřed i rameno útočící horní končetiny  
(obr. 1). Poté se ruka vrátí z maximálního natažení 
zpátky k tělu do pokrčení.

Hák je rychlý švihový úder vedený křížem ze zadní 
ruky následovaný výraznou rotací trupu (obr. 2).

Zvedák je švihový úder vedený přední nebo zadní 
rukou z úrovně pasu do výšky soupeřova obličeje. 
Pohyb vychází z boků (obr. 3).

NÁZVOSLOVÍ:

1)  Postavte se s nohama na vzdálenost větší, než je šířka 
pánve. Pravé chodidlo je mírně vepředu. Obě horní 
končetiny jsou pokrčeny v loktech, pravá ruka je více 
vpředu (až budete měnit strany, bude více vpředu levá 
noha i ruka). Snažte se po celou dobu cvičení udržet 
obě ruce v úrovni hlavy (obr. 4 a 5). Při direktu budete 
dělat krok vpřed. Krok vpřed i úder by měly být stejně 
rychlé. Před zvedákem budete vždy dělat úkrok do 
strany (obr. 6 a 7). 

2)  Provádějte opakovaně sestavu úderů 2 direkty pravou 
rukou společně s krokem vpřed a 1 hák levou rukou 
na místě po dobu jedné minuty. Poté vyměňte strany. 
Minutu si odpočiňte. 

3)  Provádějte opakovaně sestavu úderů 3 direkty pravou 
rukou vždy s krokem vpřed, 1 hák levou rukou na 
místě, úkrok doleva a 1 zvedák levou rukou. Na každou 
stranu cvičte jednu minutu.

INSTRUKCE:



Zakroužkujte prosím, kolik minut jste toto cvičení prováděli. Pokud jste necvičili, nechte políčko prázdné.

Pondělí

<10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    101. týden
<10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    102. týden
<10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    103. týden
<10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    10 <10    104. týden

Středa PátekÚterý Čtvrtek Sobota Neděle

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10
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Stanoviště 5 Výpady, úroveň 1
ÚKOL: 1) Naučit se dělat kompenzační kroky dopředu a do strany.

2) Naučit se dělat výpady po ciferníku pomyslných hodin.

1)  Kompenzační kroky – stoupněte si na pevnou podložku 
(podlahu) a přidržujte se židle nebo kuchyňské linky. 

a.  Výpady vpřed – rozkročte se na šíři boků (obr. 1). 
Nakloňte se dopředu, ale zůstaňte přitom rovní jako 
prkno. Pohyb tedy musí vycházet z kotníků (obr. 2). 
V momentě, kdy už by hrozil pád, proveďte dlouhý 
krok do výpadu (obr. 3). Toto cvičení provádějte 
z důvodu bezpečnosti před postelí nebo pohovkou.

b.  Výpady do strany – stůjte s nohama u sebe (obr. 4). 
Nakloňte se do strany, ale zůstaňte přitom rovní 
jako prkno. Pohyb tedy musí vycházet z kotníků 
(obr. 5). V momentě, kdy už by hrozil pád, proveďte 
dlouhý krok do výpadu do strany (obr. 6). Toto 
cvičení provádějte z důvodu bezpečnosti u postele 
nebo pohovky.

2)  Výpady po ciferníku pomyslných hodin – stoupněte 
si na pevnou podložku (podlahu) a přidržujte se židle 
nebo kuchyňské linky.

a.  Provádějte výpady vícero směry z jedné startovní 
pozice. Začněte pravou nohou s výpadem na čísla 
ciferníku 12, 2, 4 a 6, případně se přidržujte levou 
rukou (obr. 7–10). Poté pokračujte výpady levou 
nohou na čísla 12, 10, 8 a 6, případně se přidržujte 
pravou rukou (stejně jako na obr. 7–10, jen na 
druhou stranu).

INSTRUKCE:



Zakroužkujte prosím, kolik minut jste toto cvičení prováděli. Pokud jste necvičili, nechte políčko prázdné.

Pondělí

<10 10 <10 10 <10 10 <10 10 <10 10 <10 10 <10 101. týden
<10 10 <10 10 <10 10 <10 10 <10 10 <10 10 <10 102. týden
<10 10 <10 10 <10 10 <10 10 <10 10 <10 10 <10 103. týden
<10 10 <10 10 <10 10 <10 10 <10 10 <10 10 <10 104. týden

Středa PátekÚterý Čtvrtek Sobota Neděle

1 2 3

109876

54
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Stanoviště 5 Výpady, úroveň 2
ÚKOL: 1) Naučit se dělat kompenzační kroky dopředu a do strany.

2) Naučit se dělat výpady po ciferníku pomyslných hodin.

1)  Kompenzační kroky – stoupněte si na pevnou podložku 
(podlahu) a nasaďte si sluneční brýle. 

a.  Výpady vpřed – rozkročte se na šíři boků (obr. 1). 
Nakloňte se dopředu, ale zůstaňte přitom rovní jako 
prkno. Pohyb tedy musí vycházet z kotníků (obr. 2). 
V momentě, kdy už by hrozil pád, proveďte dlouhý 
krok do výpadu (obr. 3). Toto cvičení provádějte 
z důvodu bezpečnosti před postelí nebo pohovkou.

b.  Výpady do strany – stůjte s nohama u sebe (obr. 4). 
Nakloňte se do strany, ale zůstaňte přitom rovní 
jako prkno. Pohyb tedy musí vycházet z kotníků 
(obr. 5). V momentě, kdy už by hrozil pád, proveďte 
dlouhý krok do výpadu do strany (obr. 6). Toto 
cvičení provádějte z důvodu bezpečnosti u postele 
nebo pohovky.

2)  Výpady po ciferníku pomyslných hodin – stoupněte si 
na pevnou podložku (podlahu) a nasaďte si sluneční 
brýle.

a.  Provádějte výpady vícero směry z jedné startovní 
pozice. Začněte pravou nohou s výpadem na čísla 
ciferníku 12, 2, 4 a 6, případně se přidržujte levou 
rukou (obr. 7–10). Poté pokračujte výpady levou 
nohou na čísla 12, 10, 8 a 6, případně se přidržujte 
pravou rukou (stejně jako na obr. 7–10, jen na 
druhou stranu).

INSTRUKCE:



Zakroužkujte prosím, kolik minut jste toto cvičení prováděli. Pokud jste necvičili, nechte políčko prázdné.

Pondělí

<10 10 <10 10 <10 10 <10 10 <10 10 <10 10 <10 101. týden
<10 10 <10 10 <10 10 <10 10 <10 10 <10 10 <10 102. týden
<10 10 <10 10 <10 10 <10 10 <10 10 <10 10 <10 103. týden
<10 10 <10 10 <10 10 <10 10 <10 10 <10 10 <10 104. týden

Středa PátekÚterý Čtvrtek Sobota Neděle

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10
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Stanoviště 5 Výpady, úroveň 3
ÚKOL: 1) Naučit se dělat kompenzační kroky dopředu a do strany.

2) Naučit se dělat výpady po ciferníku pomyslných hodin.

1)  Kompenzační kroky – stoupněte si na pevnou podložku 
(podlahu), na oči si nasaďte klapky na spaní a současně 
provádějte kognitivní úkol. 

a.  Výpady vpřed – rozkročte se na šíři boků (obr. 1). 
Nakloňte se dopředu, ale zůstaňte přitom rovní jako 
prkno. Pohyb tedy musí vycházet z kotníků (obr. 2). 
V momentě, kdy už by hrozil pád, proveďte dlouhý 
krok do výpadu (obr. 3). Toto cvičení provádějte 
z důvodu bezpečnosti před postelí nebo pohovkou.

b.  Výpady do strany – stůjte s nohama u sebe (obr. 4). 
Nakloňte se do strany, ale zůstaňte přitom rovní 
jako prkno. Pohyb tedy musí vycházet z kotníků 
(obr. 5). V momentě, kdy už by hrozil pád, proveďte 
dlouhý krok do výpadu do strany (obr. 6). Toto 
cvičení provádějte z důvodu bezpečnosti u postele 
nebo pohovky.

c.  Přidejte současně kognitivní úkol, například 
vyjmenujte násobky čísla 7, dny v týdnu za sebou 

a pak pozpátku, všechny druhy ovoce, které znáte 
apod.

2)  Výpady po ciferníku pomyslných hodin – stoupněte 
si na pevnou podložku (podlahu) a na oči si nasaďte 
klapky na spaní. Současně provádějte kognitivní úkol.

a.  Provádějte výpady vícero směry z jedné startovní 
pozice. Začněte pravou nohou s výpadem na čísla 
ciferníku 12, 2, 4 a 6, případně se přidržujte levou 
rukou (obr. 7–10). Poté pokračujte výpady levou 
nohou na čísla 12, 10, 8 a 6, případně se přidržujte 
pravou rukou (stejně jako na obr. 7–10, jen na 
druhou stranu).

b.  Přidejte současně kognitivní úkol, například 
vyjmenujte všechny země, co znáte, všechna dívčí 
jména začínající písmenem „A“ a pak dále podle 
abecedy).

INSTRUKCE:
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Stanoviště 6 Pilates

Cviky Pilates Počet opakování

5×1: Vstávání ze židle

1×2: Položení na zem, pokud lze provést

5× s výdrží 5 vteřin3: Most (zvedání pánve)

5× s výdrží 5 vteřin5: Labuť

1×7: Postavení ze země

3× na každou stranu

3× na každou stranu

4: Trénink otáčení

•  Otáčení dolní poloviny těla

•  Otáčení horní poloviny těla

3× na každou stranu

3× na každou stranu

6: V kleku na čtyřech

•  Kočičí hřbet

nebo

•  Zvedání protilehlých končetin v kleku (bird dog)



Zakroužkujte prosím, kolikrát jste cvik provedli. Pokud jste necvičili, nechte políčko prázdné.

Pondělí

<5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   51. týden
<5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   52. týden
<5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   53. týden
<5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   54. týden

Středa PátekÚterý Čtvrtek Sobota Neděle

1

22

Stanoviště 6 Pilates
Vstávání ze židle

INSTRUKCE:

1)  Vstaňte ze židle do napřímeného stoje (obr. 1). Posaďte 
se zpět tak, aby byl celý pohyb plynulý a v závěru jste 
prudce nepřepadli vzad na opěrku židle. Opakujte 5×.



Zakroužkujte prosím, kolikrát jste cvik provedli. Pokud jste necvičili, zakroužkujte 0.

Pondělí

0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   11. týden
0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   12. týden
0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   13. týden
0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   14. týden

Středa PátekÚterý Čtvrtek Sobota Neděle

1 2 3

4 5
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Stanoviště 6 Pilates
Položení na zem

1)  Posaďte se nebo si stoupněte na šířku boků (obr. 1).

2)  Položte jednu ruku na zem před sebe.

3)  Položte na zem i druhou ruku.

4)  Začněte s přesouváním na zem. Pokud se pokládáte 
ze stoje, pak se nakloňte trupem vpřed a přeneste 
váhu nad ruce (obr. 2). Pokud se pokládáte na zem ze 
sedu, pak spíše nadzvedněte hýždě a přeneste váhu 
nad ruce.

5)  Plynule položte jedno koleno na zem, poté druhé  
(obr. 3).

6)  Pokládejte hýždě do strany až na zem tak, že skončíte 
v šikmém sedu (obr. 4).

7)  Poté se přetočte na záda (obr. 5).

8)  Vzhledem k tomu, že tento cvik provádíte pouze 1×, 
můžete si chvíli odpočinout, zvládli jste to!.

INSTRUKCE:



Zakroužkujte prosím, kolikrát jste cvik provedli. Pokud jste necvičili, nechte políčko prázdné.

Pondělí

<5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   51. týden
<5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   52. týden
<5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   53. týden
<5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   54. týden

Středa PátekÚterý Čtvrtek Sobota Neděle

1 2
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Stanoviště 6 Pilates
Most (zvedání pánve)

1)  Položte se na záda, pokrčte kolena a opřete se 
o chodidla (obr. 1).

2)  Stáhněte hýždě a zvedejte pánev od podložky, vydržte 
nahoře 5 vteřin (obr. 2).

3)  Povolte a obratel po obratli vracejte pánev zpět 
(soustřeďte se na to, že se nejprve pokládají spodní 
žebra, pas a nakonec boky).

4) Opakujte 5×.

INSTRUKCE:



Zakroužkujte prosím, kolikrát jste cvik provedli na každou stranu. Pokud jste necvičili, nechte políčko prázdné.

Pondělí

<3   3 <3   3 <3   3 <3   3 <3   3 <3   3 <3   31. týden
<3   3 <3   3 <3   3 <3   3 <3   3 <3   3 <3   32. týden
<3   3 <3   3 <3   3 <3   3 <3   3 <3   3 <3   33. týden
<3   3 <3   3 <3   3 <3   3 <3   3 <3   3 <3   34. týden

Středa PátekÚterý Čtvrtek Sobota Neděle

1 2
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Stanoviště 6 Pilates
Otáčení dolní  
poloviny těla

1)  Položte se na záda, pokrčte kolena a opřete se 
o chodidla.

2)  Přetočte kolena doprava na podložku a hlavou otáčejte 
naopak doleva (obr. 1).

3)  Vraťte kolena zpátky na střed a poté je přetočte na 
levou stranu, zatímco hlavou otáčíte naopak doprava 
(obr. 2).

4) Střídejte strany a opakujte 3× na každou stranu.

INSTRUKCE:



Zakroužkujte prosím, kolikrát jste cvik provedli na každou stranu. Pokud jste necvičili, nechte políčko prázdné.

Pondělí

<3   3 <3   3 <3   3 <3   3 <3   3 <3   3 <3   31. týden
<3   3 <3   3 <3   3 <3   3 <3   3 <3   3 <3   32. týden
<3   3 <3   3 <3   3 <3   3 <3   3 <3   3 <3   33. týden
<3   3 <3   3 <3   3 <3   3 <3   3 <3   3 <3   34. týden

Středa PátekÚterý Čtvrtek Sobota Neděle

1 2 3
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Stanoviště 6 Pilates
Otáčení horní  
poloviny těla

1)  Lehněte si na bok, dolní končetiny jsou pokrčené 
v kolenou a kyčlích do pravého úhlu.

2)  Natáhněte ruce před sebe (obr. 1).

3)  Otáčejte se za nataženou horní paží na druhou stranu 
a celou dobu ji sledujte (obr. 2 a 3). Boky a nohy 
zůstávají na místě.

4) Opakujte 3× a poté vyměňte strany.

INSTRUKCE:



Zakroužkujte prosím, kolikrát jste cvik provedli. Pokud jste necvičili, nechte políčko prázdné.

Pondělí

<5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   51. týden
<5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   52. týden
<5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   53. týden
<5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   5 <5   54. týden

Středa PátekÚterý Čtvrtek Sobota Neděle

1

27

Stanoviště 6 Pilates
Labuť

1)  Lehněte si na břicho a čelo si opřete o zem nebo 
složený ručník. Pokud vás v této pozici bolí záda, 
podložte si břicho polštářem.

2)  Dejte paže podél těla dlaněmi vzhůru.

3)  Stáhněte lopatky k sobě a dolů od uší a zvedněte paže 
ke stropu (obr. 1). Držte 5 vteřin.

4) Opakujte 5×.

INSTRUKCE:



Zakroužkujte prosím, kolikrát jste cvik provedli. Pokud jste necvičili, nechte políčko prázdné.

Pondělí

<3   3 <3   3 <3   3 <3   3 <3   3 <3   3 <3   31. týden
<3   3 <3   3 <3   3 <3   3 <3   3 <3   3 <3   32. týden
<3   3 <3   3 <3   3 <3   3 <3   3 <3   3 <3   33. týden
<3   3 <3   3 <3   3 <3   3 <3   3 <3   3 <3   34. týden

Středa PátekÚterý Čtvrtek Sobota Neděle

1 2
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Stanoviště 6 Pilates
Kočičí hřbet

1)  Zvedněte se do pozice na všech čtyřech.

2)  Snažte se co nejvíce vyhrbit směrem ke stropu, pánev 
podsazená, břicho vtažené dovnitř, hlava volně 
svěšená dolů (obr. 1).

3)  Přejděte do opačné pozice maximálního prohnutí 
v zádech, vysadit pánev, vystrčit prsa, hlava v záklonu 
(obr. 2).

4) Opakujte 3×.

INSTRUKCE:



Zakroužkujte prosím, kolikrát jste cvik provedli na každou stranu. Pokud jste necvičili, nechte políčko prázdné.

Pondělí

<3   3 <3   3 <3   3 <3   3 <3   3 <3   3 <3   31. týden
<3   3 <3   3 <3   3 <3   3 <3   3 <3   3 <3   32. týden
<3   3 <3   3 <3   3 <3   3 <3   3 <3   3 <3   33. týden
<3   3 <3   3 <3   3 <3   3 <3   3 <3   3 <3   34. týden

Středa PátekÚterý Čtvrtek Sobota Neděle

1 2
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Stanoviště 6 Pilates
Zvedání protilehlých 
končetin v kleku  
(bird dog)

1)  Zůstaňte v pozici na všech čtyřech.

2)  Zvedněte do propnutí pravou horní a levou dolní 
končetinu. Udržte záda narovnaná a představujte si, 
že páteř vytahujete do dálky (obr. 1).

3)  Vydržte 5 vteřin.

4)  Vraťte končetiny zpátky a natáhněte do propnutí 
protilehlou levou horní a pravou dolní končetinu (obr. 2).

5) Opakujte 3× na každou stranu.

INSTRUKCE:



Zakroužkujte prosím, kolikrát jste cvik provedli. Pokud jste necvičili, zakroužkujte 0.

Pondělí

0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   11. týden
0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   12. týden
0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   13. týden
0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   14. týden

Středa PátekÚterý Čtvrtek Sobota Neděle

1

3

2

4
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Stanoviště 6 Pilates
Postavení ze země

1)  Začínáte v pozici na všech čtyřech, ve které končíte 
předchozí cvičení (obr. 1).

2)  Opřete se oběma dlaněmi o židli (obr. 2). Pokud židli 
nemáte, budete se vzpírat na rukách, které máte na 
zemi. Přeneste tedy váhu nad ně. Tato varianta je 
obtížnější.

3)  Nakročte jednou nohou do kleku. V kolenním kloubu 
by měl být pravý úhel (obr. 3).

4)  Nakloňte se dopředu a přeneste váhu nad přední 
koleno. Současně se stále vzpíráte o horní končetiny.

5)  Posuňte dopředu také druhé koleno a postavte se i na 
druhou nohu. Nyní byste měli stát na obou nohách 
v plném předklonu s rukama na židli nebo zemi.

6)  Pomocí rukou vyšplhejte po svém vlastním těle nahoru 
(obr. 4) a narovnejte se.

7)  Tento cvik provádíte pouze 1×.

INSTRUKCE:
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Jak byste celkově zhodnotili 
náročnost (obtížnost) cvičení?

Náročnost cvičení

0
Velmi lehké1
Lehké2
Střední3
Středně těžké4
Těžké5

6
Velmi těžké7

8
Velmi, velmi těžké9
Nejtěžší cvičení v mém životě10

Hodnocení

Prosím napište číslo do jednotlivých políček tabulky podle náročnosti celého cvičení. Pokud jste necvičili, nechte políčko prázdné. 

Obtížnost hodnoťte podle následující škály:

Pondělí

1. týden

2. týden

3. týden

4. týden

Středa PátekÚterý Čtvrtek Sobota Neděle



NEUROLOGICKÁ KLINIKA 
A CENTRUM KLINICKÝCH NEUROVĚD 1. LF UK A VFN
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e-mail: ota.gal@vfn.cz

Doprovodná videa ke cvičení ke stažení zde: 
https://parkinsoncare.cz/cviceni/


