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Tai chi a Bechtěrevova choroba 
 
Autor: Tim Dickens, fyzioterapeut působící na revmatologickém oddělení nemocnice 
v Derby, spolupracovník britské National Ankylosing Spondylitis Society (Národní sdružení 
pro ankylozující spondylitidu) – http://www.nass.co.uk. 
 
Co je to Tai chi 
Tai chi je čínské bojové umění, které je 
provozováno po celém světě. Sestává 
z jemných plynulých pohybů, které jsou 
uvolňující a provádějí se v pomalém 
rytmu. Tai chi se vyvíjelo stovky, možná 
i tisíce let, než se stalo cvičením současně 
pro mysl, tělo i duši. Stylů Tai chi existuje 
celá řada, ty hlavní se nazývají Chen, Yang 
a Sun. Právě styl Sun je velmi vhodný pro 
lidi se zánětlivým typem artritidy, jako je 
Bechtěrevova choroba. Tai chi je velmi 
levné, jediné co potřebujete je pohodlný 
volný oděv a měkkou plochou nebo 
sportovní obuv. Vůbec nezáleží na tom, 
v jakém věku začnete, pořád můžete 
zlepšovat svoji dovednost. Jak se budete časem zlepšovat, tak brzy zjistíte, že to funguje 
v mnoha úrovních, jak ve fyzické, tak i v mentální rovině. 
 
Tai chi má i sociální aspekt 
Vyučování probíhá v hromadných lekcích, protože již ve své podstatě se jedná o nesoutěživé 
cvičení, které podporuje soudržnou přátelskou atmosféru. Tai chi můžete provozovat i doma 
v bytě nebo na zahradě. 
 
Proč provozovat Tai chi? 
Výzkumy bylo prokázáno, že lidé, kteří se pravidelně věnují Tai chi vykazují pozoruhodné 
zlepšení v takových oblastech jako je rovnováha, pružnost, držení těla, svalová síla, řízení 
dýchání, kardiovaskulární funkce, psychika a dokonce i aktivita nemoci. 
To činí Tai chi ideální formou cvičení pro lidi s Bechtěrevovou nemocí.  
 
Kde lze provozovat Tai chi? 
V revmatologických odděleních, v centrech pro volný čas, ve sportovních klubech 
a tělovýchovných organizacích, společenských střediscích. Na Internetu snadno najdete 
všechna střediska v blízkosti vašeho bydliště včetně informací o probíhajících kurzech. 
Nejprve se ale poraďte s provozovatelem cvičení, abyste se ujistili, že je to ten správný kurz 
právě pro vás s Bechtěrevovou chorobou. 
 
Podpora pro Tai chi – Informace ze střediska Royal Derbyshire 
Kurz Tai chi pro lidi trpící artritidou zavedl Dr. Paul Lam v roce 1997. Pohybová stránka 
a „forma“ vychází ze stylu Sun. Pohyb jsou plynulé, jemné a ladné, dýchání je hluboké a mysl 
zklidněna. 
 



 
Strana 2 z 2 

Styl Sun je charakterizován zejména: 
� Kroky kupředu a zpátky pomáhající udržovat rovnováhu a pohyblivost, aniž by ale 

byly příliš náročné. 
� Pohyby „oigong“ zlepšují dýchání a celkovou relaxaci. 
� Cviky jsou prováděny ve stoje, takže účastníci nemusí mít obavy, že by nebyli 

dostatečně pružní. 
� Cvičení má i uměleckou stránku, proto je zajímavé. 

 
Tai chi – Barbara Foster, členka dozorčí rady NASS působící ve skupině NASS v Derby 
Měla jsem problém s rameny a můj revmatolog mi doporučil kurzy Tai chi aktuálně 
probíhající ve fyzioterapeutickém oddělení v Derbyshire, protože je považuje za velmi 
vhodné právě pro pacienty s artritidou. Byla jsem pozvána, abych se zúčastnila 6týdenního 
kurzu vedeného jedním z našich velmi zkušených fyzioterapeutů. Skutečně jsem si cvičení 
užívala již od první lekce a považuji ho za velmi relaxační, zcela jsem se ponořila do učení 
příslušných pohybů. Po 6 týdnech jsem cítila, jak moje klouby tímto cvičením získaly, 
zejména způsobem, jakým se cvičení provádí. 
V Tai chi hraje velmi významnou úlohu dýchání a opět i zde jsem cítila, jak Tai chi pomáhá 
při naší nemoci. Po uplynutí zmíněného 6týdenního kurzu jsem byla pozvána, abych ještě 
pravidelně jednou týdně navštěvovala hodinovou lekci Tai chi za malý poplatek, a to tak 
dlouho, jak si budu přát. Jsme velmi rádi, že zde máme dostupné cvičení Tai chi za odborného 
vedení zkušeného fyzioterapeuta, který velmi dobře zná naše problémy s artritidou. 
 
Některé základní rady pro provozování Tai Chi 

� Vždy se nejprve zahřejte a potom zase po cvičení vychladněte. 
� Pohyby provádějte pomalu a pozorně, sledujte také, jak na ně tělo reaguje. Snažte se, 

aby pohyby byly plynulé. 
� Nepřepínejte se a čiňte tak, aby se cítili dobře. Pokud potřebujete odpočinek, 

odpočiňte si. 
� Pohyby čiňte tak, jako kdyby proti nim působil malý odpor. 
� Váhu těla přenášejte plynule a držte se vzpřímeně. 
� Udržujte vaše klouby v otevřené uvolněné pozici. 
� Ze začátku neprotahujte tělo příliš daleko, jak budete ve cvičení pokračovat, budete 

postupně pružnější. 
� Zapamatujte si, že Tai chi není soutěžní, rozdíly mezi lidmi se smazávají a vy zjistíte, 

že je to velmi příjemná společenská aktivita. 
� Buďte trpěliví, cvičte často! 
� Soustřeďte se plně na cvičení a nerozptylujte vaši mysl jinými záležitostmi. 

 
 
 
Další informace o Tai chi lze nalézt v českém jazyce například na webových stránkách:: 
http://www.taichi-chikung.cz/ 
http://www.tai-chi.cz/bolestizad.html 
 
 
 
Z anglického originálu přeložil. Ing. Jaromír Fajkus (Fajkus@seznam.cz), září 2011 


