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vzájemného obohacování myšlenek a sdílení 
vynikajícího vědeckého výzkumu a umožnit 
různým uživatelům (výzkumným pracovní-
kům, podnikatelům, studentům) získat snad-
ný přístup k různým výzkumným zařízením 
poskytovatelů, aby mohli plně vy-
užít jejich potenciál a znásobit je-
jich dopad na výzkum a inovace.“

Jan Veneman, vedoucí technic-
kého projektu a zástupce společ-
nosti Hocoma pro projekt Terrinet, 
vysvětlil: „Hledali jsme platformu 
dostatečně podobnou Lokomatu, 
aby umožnila přímou implementa-
ci experimentálních řídicích algo-
ritmů. Platforma LOPES (obr. 2), 
kterou jako partner projektu Terri-
net nabízí laboratoř robotiky a me-
chatroniky (RAM) Fakulty elekt-
rotechniky, matematiky a počíta-
čových věd Univerzity v Twentu 
v Nizozemsku, je díky své univer-
zální, dobře fungující a uživatelsky 
přívětivé koncepci zaměřena spe-
ciálně na testování nových řídicích 
modulů a hodnocení algoritmů. To 
společnosti Hokoma umožnilo posoudit dva 
různé řídicí algoritmy, aby získala lepší in-
formace o možných budoucích směrech ino-
vací, aniž by musela radikálně změnit svou 
platformu.“

Byly implementovány dva řídicí algoritmy 
(regulátory), flow-field a velocity-field, vyvi-
nuté Andrésem Martínézem a jeho spolupra-
covníky z Vanderbiltovy univerzity v Nash-
villu v USA [1], a neuromuskulární model 
vyvinutý Amy R. Wuovou z laboratoře bio-

robotiky Švýcarského federálního technolo-
gického institutu v Lausanne a jejími kole-
gy z Univerzity v Twentu, Nemocnice svaté 
Lucie v Římě a Technické univerzity v Delf-
tu [2]. Oba řídicí algoritmy podporují chůzi 

pacienta pomocí přístupu Assist-As-Needed 
(AAN), který mu umožňuje volně generovat 
svůj vzor chůze, ale v případě potřeby posky-
tuje adekvátní pomoc.

Řídicí jednotky byly testovány zdravými 
uživateli tak, aby shromáždily vzorce pohy-
bu a získaly subjektivní vnímání generova-
né pomoci.

Regulátory pracují na základě rychlost-
ního pole a rozdílu mezi skutečnými a refe-
renčními rychlostmi kloubů. Umožňují cho-

dícímu pacientovi libovolně určit délku kaž-
dého kroku.

Experiment potvrdil, že oba testované al-
goritmy regulace jsou proveditelné a vhodné 
pro trénink chůze. Další vývoj tedy bude po-
kračovat jejich implementací do produktu.

Úspěšná implementace obou přístupů do 
komerčních zařízení by mohla usnadnit roz-
sáhlejší klinické studie účinnosti výcviku AAN 
pro rehabilitaci neurologických pacientů.
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Obr. 3. Model řízení chůze v zařízení Lokomat (zdroj: 
Hocoma AG)

FNO Ostrava a rehabilitace po 
prodělaném onemocnění covid-19

Když nám zavolá známý s pozváním „stav 
se, je to jen pár kroků“, nerozmýšlíme se 
a jdeme. Je to pro nás samozřejmé. Jenže 
pro mnohé je to po dlouhé nemoci téměř ne-
možné, alespoň ne bez dlouhodobé rehabili-
tace. Takovou nyní vyžaduje pa cient z Čavi-
sova u Ostravy, který počátkem července one-
mocněl covidem-19 a po 31 dnech v umělém 
spánku se musí znovu učit chodit (reportáž 
o něm najdou zájemci na stránkách zpravo-
dajského portálu idnes.cz, https://bit.ly/2II-
dm3S). Naštěstí Fakultní nemocnice Ostra-
va (FNO) má od března letošního roku robo-
tický systém pro rehabilitaci chůze nazývaný 
Lokomat Pro Free D.

Lokomat je robotický tréninkový systém 
s ovládaným běžeckým pásem, který pou-
žívá systém podpory tělesné hmotnosti pro 
podporu pacienta, zatímco jeho nohy jsou 

Lokomat v České republice
připevněny k robotickým skeletonům, kte-
ré pomáhají se základními funkcemi chů-
ze. Systém Lokomat umožňuje terapeutovi 

řídit, jak rychle pacient chodí, kolik těles-
né hmotnosti je schopen unést a kolik asis-
tence robotický skeleton pacientovi posky-

tuje nastavením rozsahu 
pohybu.

Studie potvrdily, že 
pohybová terapie podpo-
rovaná robotickým zaří-
zením na běžeckém pásu 
je účinná ke zlepšení 
schopnosti chůze naruše-
né neurologickými choro-
bami a úrazy.

Do svých léčebných 
postupů Klinika léčeb-
né rehabilitace FNO za-
řadila Lokomat již letos 
v březnu. „Je to nejmo-
dernější zařízení svého 
druhu za třináct milionů 
korun,“ uvedla mluvčí os-
travské nemocnice Naďa 
Chattová.Obr. 1. Rehabilitační robotický systém Lokomat (zdroj: Hocoma AG)
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Podobná zařízení doposud měla pouze ne-
mocnice v Ústí nad Labem a společnost Láz-
ně Teplice v Čechách.

„Díky Lokomatu jsme nyní schopni ošetřit 
dokonce i pacienty s úplným ochrnutím a po-
skytnout jim plně asistovaný pohyb při ochr-
nutí poloviny těla. Terapie se dá vést u paci-
entů s širokou škálou 
neurologických dia-
gnóz,“ popsala mož-
nosti nového pří-
stroje MUDr. Irina 
Chmelová, přednost-
ka Kliniky léčebné 
rehabilitace FNO. 
„K poruchám pohy-
bu dochází z mnoha 
různých důvodů – od 
vrozených vývojo-
vých vad pohybové-
ho aparátu či centrál-
ního nervového sys-
tému až po následky 
úrazu. Tou nejpočet-
nější skupinou paci-
entů ošetřovaných na Lokomatu jsou však ti, 
kteří prodělali cévní mozkovou příhodu,“ do-
plnila doktorka Chmelová.

Nejmodernější systém Lokomat Free D 
oproti starším typům poskytuje větší vol-
nost pohybu pánve a umožňuje tím biome-

chanicky co nejvěrněji kopírovat stereotyp 
chůze. Kromě možností ošetření velkého 
spektra pacientů patří mezi největší výho-
dy Lokomatu usnadnění a zkvalitnění práce 
fyzioterapeutů. „Oproti běžným systémům 
rehabilitace v dřívějších dobách, kdy při 
ošetření imobilního pacienta bylo zapotře-
bí až čtyř fyzioterapeutů – dva museli udr-
žovat pacienta ve vzpřímené poloze a další 

dva mu pohybovali nohama –, je to obrov-
ský rozdíl. Nyní nám stačí jen dva pracov-
níci, v lehčích případech pohybového ome-
zení pacienta dokonce jen jeden, který na-
staví parametry na Lokomatu a pomůže do 
zařízení pacienta nainstalovat. Je to obrov-
ská pomoc jak z hlediska snížení fyzické 

námahy ošetřovaného, ale i fyzioterapeu-
ta a také z hlediska počtů kroků, které jsme 
nyní schopni zvládnout. Dříve bylo možné 
s pacientem ujít jen několik desítek metrů, 
u robotické terapie se bavíme o stovkách 
metrů,“ neskrývala své profesní nadšení 
doktorka Chmelová a dodala: „Navíc me-
chanickou prací terapeutů nikdy nenavodí-
me tak dokonalý rytmus a tempo, které jsou 
pro proces senzomotorického učení velice 
důležité, jako u Lokomatu,“ vysvětlila dok-
torka Chmelová a doplnila že to vše pomá-
há i po psychologické stránce, a podporuje 
motivaci pacienta.

Té napomáhá i tzv. biofeedback, tedy 
zpětná vazba, kterou, jako většina moder-
ních přístrojů robotické rehabilitace, Loko-
mat také poskytuje. „V praxi to znamená, že 
se pa cient pohybuje v určitém prostředí a na 
základě zpětné zrakové vazby, kdy na mo-
nitoru svůj pohyb a každý dopad končetiny 
vidí ve 3D, plní nejrůznější úkoly. Například 
sbírá mince, vyhýbá se překážkám. Toho do-
sahuje tím, že musí do končetiny vyvinout 
více vlastní síly, musí více došlápnout, dup-
nout na přesně vyznačená místa apod. Sys-
tém s pacientem spolupracuje prostřednic-
tvím navázaných robotických ortéz, které 
hýbou trupem tak, aby dokázal danou čin-
nost provést. K dosažení cíle se během hry 
neurofyziologicky zapojí úplně jiné struk-
tury a části mozku,“ vysvětlil princip tera-
pie na Lokomatu Mgr. Zdeněk Guřan, ve-
doucí fyzioterapeut Kliniky léčebné reha-
bilitace FNO.

Přístroj, který je umístěn v lůžkové části 
kliniky rehabilitace, je momentálně k dispo-
zici hospitalizovaných pacientům, do budouc-
na však bude možné jej využít i při rehabili-
taci pacientů v ambulantním programu. Stej-
ně tak je v plánu dokoupit další příslušenství, 
aby bylo možné na Lokomatu ošetřovat i dět-

ské pacienty. „Robotická rehabilitace začíná 
v našem oboru dominovat. A naše klinika je 
toho jasným důkazem,“ konstatovala doktorka 
Chmelová a dodala, že několika robotickými 
rehabilitačními přístroji již na oddělení dispo-
nují. „Například k rehabilitaci horních konče-
tin používáme ArmeoSpring od stejné společ-
nosti jako Lokomat, který je taktéž určen pro 
široké spektrum diagnóz a taktéž je založen 
na činnostech herního typu,“ uzavřela MUDr. 
Irina Chmelová.

Robot, který učí děti chodit

V Lázních Teplice v Čechách pomáhá Lo-
komat při léčbě dětských pacientů. Robotic-
ké ortézy umožňují nácvik chůze i pasivním 
dětem a pomáhají k vytvoření funkčních po-
hybových vzorců.

Jak Lokomat pro děti funguje? Dítě sle-
duje pohyb panáčka na obrazovce před se-
bou. Vizuální a akustická zpětná vazba ho 
zábavnou formou motivují k plnění úkolů, 
otočkám, obcházení předmětů a k trénová-
ní dalších dovedností potřebných v každo-
denním životě.

Lokomat využívá vysokou neuroplastici-
tu dětského mozku. O prováděných aktivitách 
dítěte okamžitě informuje terapeuta. Na závěr 
vyhodnotí vedení a rozsah pohybu, svalovou 
sílu, ušlou vzdálenost a rychlost a tím umož-

ní lépe vyhodnocovat celou terapii. Cílený 
a opakovaný trénink výrazně zlepšuje pohy-
bový stereotyp, ale i psychiku dítěte a kvali-
tu jeho života.

Velký potenciál má robotická rehabi-
litace pro děti s neurologickými onemoc-
něními, např. dětskou mozkovou obrnou, 
a rovněž pomáhá zlepšit stav po traumatic-
kém či jiném poškození mozku nebo mí-
chy. Podmínkou je výška od 90 do 140 cm 
a určitá mentální schopnost – aby dítě 
mohlo spolupracovat s terapeutem a využít 
interaktivitu přístroje.
[Tisková zpráva Fakultní nemocnice Ostrava, 
webové stránky společnosti Lázně Teplice v Če-
chách: https://www.lazneteplice.cz]

(Foto: FNO a Lázně Teplice v Čechách)
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Obr. 4. Detail instalace nohy do ortézy (foto: 
Hocoma AG)

Obr. 3. Lokomat pro dětské pacienty (foto: 
Hocoma AG)

Obr. 2. Cvičení na zařízení Lokomat (foto: Hocoma AG)


