
Má smysl sportovat ve městě při špatných rozptylových
podmínkách? Pomáháte tak svému zdraví, nebo mu škodíte? Odpo-
vědi na tyto otázky hledá tým vědců z Ostravské univerzity v rámci

mezinárodního projektu Healthy Aging in Industrial Environment
(Zdravé stárnutí v průmyslovém regionu). Pomáhá jim nová 

magnetická rezonance MAGNETOM Sempra 1,5 T od Siemens
Healthineers instalovaná při této příležitosti v Česku poprvé.

Ostravská univerzita 
získala magnetickou rezonanci

pro výzkum pohybu
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MAGNETOM 
Sempra 1,5 T 
poprvé v ČR
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C
entrum diagnostiky lidského pohybu
Pedagogické fakulty Ostravské univer-
zity v rámci projektu Healthy Aging
in Industrial Environment zkoumá vzo-

rek pohybově aktivních lidí ve věku 18 až 65 let,
kteří se snaží žít zdravým způsobem života a pra-
videlně běhají. Jak ale jejich sportovní aktivity
ovlivňuje fakt, že žijí v průmyslovém regionu
se silně znečištěným ovzduším? Nemohou pohy-
bem na „nečerstvém“ vzduchu svému zdraví
spíše uškodit než prospět? Na tyto otázky
se bude snažit odpovědět tým vědců vedený
doc. Mgr. Danielem Jandačkou, Ph.D., vedou-
cím Katedry studií lidského pohybu Pedago-
gické fakulty Ostravské univerzity.

Cílem projektu je do tří let vyšetřit 1500 osob 
s pohybovou aktivitou vyšší, než jakou vykazuje
běžná populace. Výzkumu se účastní čtyři 
skupiny – dvě prospektivní a dvě kontrolní.
V prospektivních skupinách se budou porovnávat
sportující lidé z Ostravy a Českých Budějovic, 
což jsou environmentálně nejvíce a nejméně zatí-
žené průmyslové aglomerace u nás. Prospektivní
kohorta běžců se bude dále porovnávat se skupi-
nou sportovně neaktivních lidí z obou regionů.
Výsledky výzkumu však budou mít i globální
platnost, neboť Ostrava zároveň patří mezi 
průmyslem nejvíce znečištěná města v Evropě.

„Již dnes například víme, že existuje pozitivní
souvislost mezi pohybovou aktivitou a objemem
šedé kůry mozkové. Znečištěné prostředí na ni
ale naopak působí negativně. Co je tedy pro

MAGNETOM Sempra 1,5 T 
– efektivita bez kompromisů

MAGNETOM Sempra s indukcí mag-
netického pole 1,5 tesla je novinkou
mezi magnetickými rezonancemi 
od společnosti Siemens Healthineers
instalovanými v Česku. Jedná se 
o velmi kompaktní a úsporný přístroj
navržený pro maximálně efektivní
provoz malých a středních zdravot-
nických zařízení bez kompromisu
v kvalitě zobrazení. Má gantry o prů-
měru 60 cm, což je pro skenování
většiny populace naprosto dostačující.

Přístroj je vybaven moderní techno-
logií pro vyšetření mozku, páteře 
a velkých kloubů známou jako Dot
Engine, která automatizuje a urych-
luje pracovní postupy. Například
kompletní sken mozku, od uložení
pacienta na stůl do polohy pro vyše-
tření až po jeho dokončení, trvá
s přístrojem MAGNETOM Sempra 
pouhých deset minut.

MAGNETOM Sempra obsahuje pře-
vratné aplikace, které například
umožňují skenování v přítomnosti
kovových implantátů, což dříve 
nebylo vůbec možné. Softwarová 
platforma zahrnuje také technologii
Quiet Suite, která v průběhu MRI
skenu snižuje hladinu akustického
tlaku. Inteligentní sekvence navíc
mohou zkrátit dobu trvání skenu, 
při kterých pacienti musí zadržet 
dech jen na velmi krátkou dobu.

Efektivitu provozu podporuje také
technologie Eco-Power, která mo-
nitoruje a ovládá heliové chlazení
magnetu. V pohotovostním režimu
systém Eco-Power monitoruje 
cyklus hélia a velmi efektivně řídí 
jeho chlazení a zkapalňování. 
Ve srovnání s normálním režimem
skeneru tak dokáže snížit spotřebu
energie až o 30 %.

�

Doc. Mgr. Daniel
Jandačka, Ph.D.,
vedoucí Katedry
studií lidského
pohybu Pedago-
gické fakulty
Ostravské univer-
zity a Mgr. Jaroslav
Uchytil, Ph.D.,
tajemník Katedry
studií lidského
pohybu
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zdraví lidí v tomto regionu lepší? Jít si zaběhat –
byť do prostředí, které není zdaleka ideální, ne-
bo venku raději nesportovat a provádět tyto
aktivity jinde? Jsme sami zvědaví, k jakým výsled-
kům dospějeme,“ vysvětluje docent Jandačka.

Jak žít zdravě ve znečištěném
prostředí
Projekt Healthy Aging in Industrial Environment
financuje Evropská unie a Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ČR. Jeho cílem je nalézt
vztahy mezi environmentálními podmínkami,
životním stylem, zdravotním stavem, kvalitou
života a stárnutím. Kromě Centra diagnostiky
lidského pohybu Pedagogické fakulty Ostravské
Univerzity, která zkoumá kohortu amatérských
běžců, se projektu účastní také Lékařská fakulta
Ostravské univerzity (Centrum epidemiologic-
kého výzkumu), Ústav experimentální medi-

cíny AV ČR (Oddělení genetické ekotoxikologie) 
a Výzkumný ústav veterinárního lékařství 
(Oddělení genetiky a reprodukce). Každá ze
zapojených institucí má své vlastní prospektivní
kohorty a výzkumné programy. Kromě běžců
projekt zkoumá také mladé matky (18 až 35 let)
a městské strážníky, kteří trpí z celé populace
znečištěným ovzduším nejvíce.

„Věříme, že výsledky tohoto projektu pomohou
lidem z Ostravy i dalších průmyslem zatížených
oblastí ke zlepšení jejich životních podmínek,“
říká docent Jandačka. Výsledky plánovaného
výzkumu budou mít vysoký potenciál k využití
v preventivní medicíně a jako východiska k for-
mulování doporučení a intervencí směřujících 
k lepší politice ochrany a podpory veřejného
zdraví. V konečném důsledku by tedy mělo 
dojít k efektivnějšímu využití veřejných výdajů
na vzdělávání, zdravotnictví a sociální služby.

MR skeny i psychotesty
Kohorta běžců, kterou na Ostravské univerzitě
podrobují výzkumu, prochází několika koly velmi
komplexních testů. Při nich se zkoumá nejen 
fyzický, ale i psychický stav respondentů. Sou-
částí výzkumu jsou fyziologické a biomechanické 
metody, které zahrnují krevní testy, kardio vyšet-
ření, pobyt ve spánkové laboratoři, zjišťování kog-
nitivních funkcí, psychologický dotazník, analýzu
pohybu a vyšetření na magnetické rezonanci.

Každý účastník je do studie zapojen na jeden rok.
Po tuto dobu musí nosit speciální chytrý náramek,
který měří jeho pohybovou aktivitu a míru zne-
čištění ovzduší, ve kterém se nachází. Získaná
data systém odesílá online přímo do výzkum-
ného programu, kde se později vyhodnotí. 

Na magnetické rezonanci měří vědci respon-
dentům studie tři protokoly – hlezenní kloub,
kolenní kloub a MR mozku. „S měřením jsme 
na začátku. První respondenty jsme začali testo-
vat v březnu a zatím jsme jich vyšetřili 20,“ říká
Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D., tajemník Katedry
studií lidského pohybu. „Denně máme v plánu
vyšetřit dva až čtyři, testování probíhá šest dní
v týdnu,“ pokračuje Mgr. Uchytil.

Na tuto jednoletou prospektivní studii chtějí
v Ostravě navázat další – dlouhodobou pros-
pektivní studií. V té by každých pět let měření
opakovali, a mohli tak studovat vliv životního
prostředí na pohybově aktivní lidi v dlouhodo-
bém časovém horizontu. „Zajímá nás, zda
pravidelná pohybová aktivita může v určitých
formách působit jako protektivní či rizikový fak-
tor civilizačních onemocnění, jako jsou například
neurodegenera- tivní onemocnění, kardiovasku-
lární onemocnění či osteoartróza,“ vysvětluje
docent Jandačka. 

Magnetická rezonance 
pro kvalitnější výzkum
Na Ostravské univerzitě se věnují výzkumu bio-
mechaniky pohybu již od dob založení Katedry
studií lidského pohybu. Dlouhodobě se zde
věnují projektům, které se soustředí na prevenci

úrazů při sportu. Zkoumají např. zatížení loket-
ního kloubu a zápěstí u mladých sportovních
gymnastek a vyvíjejí tréninkové postupy, aby
nedocházelo k jejich poškození. „I při těchto
výzkumech velmi oceníme možnost vyšetřovat
sportovkyně na magnetické rezonanci. Z hledi-
ska biomechaniky pohybu umíme vše popsat
velmi dobře, ale možnost podívat se do tkáně,
jak na danou zátěž reaguje, jsme dosud neměli.
Nový MR skener od společnosti Siemens Healthi-
neers tak posune naši práci na další významnou
úroveň,“ těší se doc. Mgr. Roman Farana, Ph.D.,
vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu.

Z nového diagnostického přístroje má radost 
i vedoucí katedry docent Jandačka, který o získá-
ní MR skeneru pro Ostravskou univerzitu usiloval
již dlouho. Teprve díky grantu z projektu Healthy
Aging in Industrial Environment však bylo možné
nový přístroj pořídit. „Bez možnosti ověřovat
výsledky našich studií na magnetické rezonanci
jsme byli stále jenom v půli cesty. Jsem rád, 
že nyní máme možnost provádět výzkumnou
práci opravdu komplexně.“ Ostravská univerzita
se díky novému MR skeneru MAGNETOM Sempra
1,5 T stala i zajímavějším partnerem pro další
zahraniční výzkumné instituce. „Na zahraničních
univerzitách se magnetické rezonance použí-
vají pro výzkum zcela běžně. V České republice
to ale bohužel dostupné stále není. I proto naši
kolegové z partnerských univerzit v Cardifu,
Amherstu nebo Valencie velmi ocenili, že tako-
vý přístroj máme. Značka Siemens Healthineers
má navíc ve vědeckém prostředí velice dobré
renomé a posiluje prestiž pracoviště,“ vysvětluje
vedoucí katedry. 

Na magnetické rezonanci měří vědci respondentům studie tři protokoly – hlezenní kloub, kolenní kloub a MR mozku.

„Značka Siemens Healthineers 
má ve vědeckém prostředí velice dobré
renomé a posiluje prestiž pracoviště.“

Doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.,
vedoucí Katedry studií lidského pohybu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity

Magnetickou 
rezonanci 
MAGNETOM
Sempra 1,5 T 
si mohla Ostravská
univerzita pořídit
díky grantu 
z projektu Healthy
Aging in Industrial
Environment.


