
 
 

 

Lidé již poosmé cvičili na podporu pacientů s roztroušenou sklerózou 
Dobrovolným vstupným a dary přispěli nemocným rekordní částkou 
 
Praha, 12. 3. 2019 – Přesně 3 256 lidí přišlo podpořit pacienty s roztroušenou sklerózou (RS). 

Cvičením se zapojili do osmého ročníku 24hodinového Maratonu s roztroušenou sklerózou 

(MaRS) – tradiční sportovně-dobročinné akce, kterou pořádá Nadační fond IMPULS. Letos 

účastníci cvičili ve 30 městech v Česku i zahraničí a organizátorům se podařilo z dobrovolných 

příspěvků vybrat 386 099 korun. Ty poputují na podporu rehabilitace pro pacienty s RS.  

 

„Letošní ročník maratonu opět předčil naše očekávání. Účast byla tradičně velmi vysoká, 

v některých městech se cvičilo dokonce na několika místech, připojili se i lidé ze zahraniční, 

kterých cvičilo téměř tisíc,“ popisuje Kateřina Bémová z Nadačního fondu IMPULS a dodává: 

„Pacienti tak vědí, že nejsou na nemoc sami. Účastníci, dárci a partneři maratonu letos navíc 

nemocným přispěli rekordní částkou, za což jim moc děkujeme.“ Výtěžek z dobrovolného 

vstupného a darů poputuje i tentokrát na speciální fyzioterapii a nákup rehabilitačních pomůcek 

pro pacienty s RS, které zdravotní pojišťovny nehradí. 

 

Celkem v České republice trpí RS – chronickým zánětlivým onemocněním centrálního nervového 

systému – přibližně 20 000 pacientů. Registr pacientů s roztroušenou sklerózou (ReMuS) jich 

prozatím eviduje takřka 14 000. MaRS upozorňuje jak na samotnou nemoc, tak na to, že i pro 

pacienty s tak vážnou diagnózou, jako je RS, je pohyb velmi důležitý. „U lidí s roztroušenou 

sklerózou, kteří pravidelně cvičí, můžeme pozorovat zlepšení svalové síly, snížení únavy, pacienti 

jsou ve větší psychické pohodě a celkově se jim zlepšuje kvalita života,“ vysvětluje 

fyzioterapeutka Klára Novotná.  

Účastníci akce si letos zacvičili v tradičním kruhovém tréninku, zúčastnili se skupinových lekcí 

pilates, jógy a relaxačního cvičení, vyzkoušeli si cviky na zlepšení jemné motoriky či trénink 

paměti. Nepřetržitě celých 24 hodin cvičili lidí v Praze a v Bratislavě. Postupně se pomocí 

telemostu propojovali s ostatními městy a vzájemně se podporovali. Do letošního ročníku se 

zapojilo 30 měst z celé republiky i zahraničí. Nejmladšímu účastníkovi bylo půl roku, nejstaršímu 

90 let.  

 
O roztroušené skleróze 

Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, jehož příčina není 

doposud známa. Toto onemocnění propuká většinou v mladším věku, častěji postihuje ženy. Pro RS je typické 

střídání období záchvatů (atak) a období zdánlivého klidu. Tento proces je nepředvídatelný, a proto i léčba či 

prevence je těžká. Na celém světě trpí RS 2,5 miliónu nemocných, v Česku se odhaduje počet pacientů na 20 tisíc. 

Nemoc se vyskytuje hlavně ve středních a chladnějších zeměpisných šířkách. Rizikovými faktory nemoci jsou kromě 

genetické dispozice EB virus (Epstein-Barrové virus), kouření a nedostatek vitaminu D. Informace o roztroušené 

skleróze lze nalézt i na portále www.rskompas.cz.   

 

O Nadačním fondu IMPULS 

Nadační fond IMPULS (NFI) vznikl v roce 2000. Jeho cílem je podporovat projekty v oblasti vědy, výzkumu a terapie 

pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) mozkomíšní v ČR. Přispívá zejména na fyzioterapii a psychoterapii, které 

http://www.rskompas.cz/


 
 

 
nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, věnuje se podpoře vzdělávání a osvětové činnosti. Jako jediná 

nestátní nezisková organizace v EU je zřizovatelem celostátního Registru pacientů s RS (ReMuS), jeho financování 

zajišťuje z vlastních zdrojů. Více informací na www.nfimpuls.cz.    

 

Kontakt pro novináře: 

Mgr. Veronika Ostrá, ostraveronika@gmail.com, +420 776 245 881  
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