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Abstrakt 

Název 

Pohybový program ve vodním prostředí u pacientů po CMP 

Cíl práce 

Výmam cvičení a vliv terapie ve vodním prostředí u pacientů po CMP 

Metoda 

Práce je koncipována jako průřezová studie s tématikou cvičení ve vodním 

prostředí u pacientů po CMP. Ke zpracování získaných informací bylo využito 

kasuistického přístupu.Během programu a po jeho skončení bylo hodnoceno: · 

psychický stav pacienta, celkové hodnocení jeho postavy, vztah k vodnímu prostředí 

a realizované návrhy cvičebních jednotek. Jejich vyhodnocení vyústilo v popis 

problematiky a jednotlivých pojmů způsobem srozumitelným pro širší veřejnost. 

Výsledky 

Na základě teoretických předpokladů a chování pacienta bylo cvičení 

v rehabilitačním bazénu zvládnuto bez větších obtíží. Kladný vztah a dobrá adaptace 

pacienta na vodní prostředí bylo velkou výhodou. Pacient je nadále dobře motivován 

k další rehabilitační léčbě. 

Klíčová slova 

CMP, návrhy cvičebních jednotek, vodní prostředí, rehabilitace, cvičební 

pomůcky. 



The Abstrakt 

Title of thesis 

Motion program in water environment in stroke patients. 

Aimofwork 

Importance of exercise and in:fluence ofhydrotherapy in stroke patients. 

Method 

The thesis is composed as cross - section study with the theme of exercising in 

water environment in stroke patients. Casuistic approach was used to compose 

aquired informations. During the program and after its finishing frrstly these 

parameters were evaluated: psychological condition of the patient, overall evaluation 

of his figure, relationship to water environment and realised concepts of exercise 

units. Their evaluation leaded into description of problems and individua! notion in a 

way understandable for wider public. 

Results 

On basis of theoretical hypothesis and behavior of patient was the exercise in 

water environment handled with no greater problems. Positive relationship and good 

adaptability of patient in water environment was a great advantage. Patient is from 

now on very well motivated to further rehabilitation treatment. 

The Key words 

Stroke, concepts of exercise units, water environment, rehabilitation, exercise 

equipment. 
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1 Úvod 

Onemocnění náhlou cévní mozkovou přl'hodou (CMP), zejména ischemického 

původu, zaujímá u české populace jedno z předních míst a v nemalé míře 

navyšuje i procento její úmrtnosti. Příčinou onemocnění je řada rizikových 

faktorů, na nichž se často podílejí postižení pacienti sami. 

Terapeutické prognózy nejsou vždy příznivé a vyžadují obvykle dlouhou a 

komplexní rehabilitační péči v rehabilitačních zařízeních. 

Důležitou součástí této péče a postupující rekonvalescence pacienti'! po CMP je 

pohybový program ve vodním prostředí, zejména vhodně zvolené cvičení 

v rehabilitačním bazénu, které nejlépe navozuje fyzickou i psychickou relaxaci, 

urychluje hojivé procesy nemocného pohybového aparátu a aktivuje tělesný 

metabolismus. 

V úvodu se stručně zmiňuji o svém současném pracovišti - klinice 

Malvazinky, která vznikla jako unikátní léčebně rehabilitační zařízení 

rekonstrukcí a dostavbou bývalého zdravotnického zařízení SANOPZ. 

Provozovatelem je společnost Mediterra s.r.o., která vznik iniciovala a do provozu 

uvedla v břemu roku 2003. 

V současnosti klinika nabízí moderní komplexní koncepci rehabilitační péče 

v Praze se zaměřením na intenzivní poúrazovou a pooperační rehabilitaci. 

Samozřejmě také na prevenci bolestivých, chronických a degenerativních 

onemocnění pohybového aparátu. Dále také poskytuje péči o pacienty s interní a 

neurologickou diagnózou. 

Lůžková rehabilitační péče, kde nyní pracuji, je určena pacienti'tm po 

ortopedických, neurologických, kardiochirurgických, traumatologických 

operacích a úrazech, s centrálním nebo periferním onemocněním nervového 

systému, pacienti'tm s akutními či chronickými obtížemi pohybového aparátu 

včetně degenerativních kloubních onemocnění. 

Rehabilitační péče je zajištěna týmem lékařů, sester, fyzioterapeutů, logopeda, 

ergoterapeuta, psychologa. Komplexní péče je umožněna díky širokému zázemí 
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vodoléčby včetně rehabilitačního bazénu (viz phloha č.3), elektroléčby, 

tělocvičny a posilovny. 

Důležitou součástí lůžkové rehabilitační péče Je ergoterapie, logopedie, 

vybavení vhodnými ortopedickými pomůckami a péče protetika 

Hlavní obsah práce je orientován na popis cviků a návrh cvičebních jednotek 

v bazénu, na poznatky související s jejich aplikací a následné pozitivní zdravotní 

efekty u pohybově postižených pacientů. 

Tato část je doplněna fotodokumentací a údaji o změnách zdravotnťho 

postižení vybraného pacienta po dobu sledování jeho rehabilitační léčby. 

V závěru části práce jsou shrnuty získané vlastní poznatky a zkušenosti za 

dobu mé několikaleté praxe v oboru. 
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2 Cíl, úkoly a vědecká otázka 

Cíl 

• Výmam cvičení a vliv terapie ve vodním prostředí u pacientů po CMP 

Úkoly 

• Motivovat pacienta ke cvičení a vysvětlit mu důležitost všech úkonů 

• Udržet pacienta v dobré psychické kondici 

• Přiblížit jednotlivé vlastnosti vodního prostředí 

• Uvedení návrhu cvičebních jednotek 

• Zhodnotit účinnost terapie 

• Sběr literatury 

Vědecká otázka 

• Je ze získaných teoretických podkladů a vlastních zkušeností možné 

hovořit o pozitivním vlivu cvičení ve vodním prostředí u pacientů po 

CMP? 
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3 Teoretická část 

3.1 Cévní zásobení mozku 

Krev je přiváděna ze srdce především aortou, od které odstupují velké 

přívodné mozkové tepny - dvě karotidy a dvě tepny vertebrální, které odstupují 

buď z a.subclavia nebo z truncus brachiocephalicus. (Káš, 1997) 

Přívodní mozkové tepny: 

• a.carotis se ve výši tyreoidální chrupavky dělí na a.carotis interna et 

externa (bifurkace karotid) 

» a.carotis extema zásobuje obličej, většinu lebky a mozkové pleny 

~ a.carotis interna do nitrolebečního prostoru vstupuje na spodině 

lební ve foramen lacerum u hrotu kosti skalní, prostupuje tvrdou 

plenou a esovitě se otáčí podél kavernózního sinu, zde odstupuje 

a.ofthalmica, dále se dělí na a.cerebri anterior a a.cerebri media 

• vertebrální artérie 

~ vystupují v otvorech obratlů C6 - C2, obtáčejí se kolem atlasu a 

vstupují atlantooccipitální membránou do lebeční dutiny 

~ na rozhraní prodloužené míchy a pontu se spojují v a. basilaris 

Circulus arteriosus Willisi 

• kompenzuje celý mozkový oběh při nedostatečném průsvitu některé 

přívodné tepny 

• na spodině mozku jsou tři hlavní tepny: a.cerebri anterior, a.cerebri media 

a a.basilaris, ze které vystupují kromě menších větví zásobujících kmen a 

mozeček i dvě a.cerebri posteriores 

• tyto tepny se navzájem propojují pomocí spojek a.communicans anterior 

mezi oběma a.cerebri anteriores a a.communicans posterior mezi 

a. cerebri media a a. cerebri posterior (Káš, 1997) 
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A.cerebri anterior - její větve zásobují většinu čelního laloku (vnitřní plochu) a 

vnitřní horní plochu temenního laloku, dále část motorické a senzitivní korové 

oblasti pro DK. 

A.cerebri media - zásobuje bazální a vnější části čelního laloku, většinu 

temenního laloku po vnější ploše a přední části spánkového laloku (motorické i 

senzitivní oblasti kůry pro HK, sluchovou korovou oblast i limbický systém). 

A.cerebri posterior - zásobuje hlavně týlní lalok a zadní části spánkového laloku 

(zraková oblast kůry). 
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3.2 Patofyziologie poruch mozkového prokrvení 

Homeostáza nervových buněk závisí na dostatečném přísunu určitých látek do 

mozku. 

Má dvě fáze: 

1) anabolická 

• látky jsou složitým způsobem syntetizovány z jednoduchých za značné 

spotřeby energie 

2) katabolická 

• získává se energie potřebná k anabolické reakci 

Prostřednictvím aerobní glykolýzy v Krebsově cyklu se získávají makroergní 

fosfáty. Při nedostatku 02 probíhá glykolýza anaerobně a energetický zisk je 

malý. 

Jakákoliv porucha prokrvení vede ke zhoršenému přísunu kyslíku a glukózy a 

vzniká řada dalších reakcí: 

• Pokles lokálního perfúzního tlaku až k dolní hranici autoregulace (60 

torrů), je zpočátku kompenzován lokální vazodilatací = hemodynamická 

rezerva, schopná poruchu kompenzovat a zajistit dostatečný lokální CBF. 

• Pokud je pokles perfúzního tlaku ještě větší, sníží se lokální CBF = mozek 

kompenzuje tento stav zvýšením extrakce 02 z protékající krve až téměř 

k maximu = stádium nouzové perfúze - představuje kyslíkovou rezervu 

k udržení metabolismu mozkových buněk. 

• Další pokles perfúzm'ho tlaku má za následek skutečnou ischémii -

hodnota CBF klesne na cca 25mg/100mg mozkové tkáně (tj. asi o 50%), 

nyní dochází k funkčním poruchám neuronů (zpočátku tzv. ischemický 

polostín, kdy si neurony zachovávají strukturální integritu - prvních 12h 

po vzniku CMP), dále již ischémie přechází v infarkt. 
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• Nedostatek 02 vyvolá řadu metabolických reakcí - aerobní glykolýza se 

mění v anaerobní, úbytek makroergních fosfátů, mění se pH, acidóza, 

hromadí se laktáty, úbytek bikarbonátů a stoupá osmolalita, dále se mění 

permeabilita buněčné membrány (z buněk uniká kalium a vstupuje 

natrium), později se zvyšuje hladina extracellulárního natria a dochází 

k edému - ten způsobuje oddálení kapilár a zvětšení tkáňového pole pro 

každou kapiláru, narůstá hypoxie, vytváří se mikroemboly a dochází 

k úplnému zhroucení autoregulace. 

• Pokud již dojde k ireverzibilnímu infarktu, mění se lokální CBF ve 

stadium nadbytečné perfúze - nadměrná nabídka krve s minimální 

utilizací kyslíku (prostřednictvím kolaterálního oběhu kolem nekrotického 

ložiska). 

• Asi po měsíci klesá lokální CBF v jizvícím se ischemickém infarktu a 

přizpůsobuje se jeho snížené metabolické spotřebě, výsledkem tohoto děje 

je vytvoření jizvy neboli lakuny (pseudocysty). (Káš, 1997) 
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3.3 Rizikové faktory vzniku CMP 

• Mozková ateroskleróza- nejčastější příčina CMP 

• Arteriální hypertenze - nejnebezpečnější je vysoký diastolický tlak, nutná 

včasná preventivní léčba 

• Kardiovaskulární poruchy (zejména fibrilace síru') - chlopenní vady, 

kardiomyopatie s městnáním a infarkt myokardu 

• Hypercholesterolemie - podle většiny výzkumů jsou více náchylní 

k rozvoji aterosklerózy, a tak i ke vzniku ischemických CMP, pacienti se 

zvýšenou frakcí LDL 

• Alkohol - je rizikový faktor pro vznik mozkové hemoragie, ischemické 

CMP nevyvolává 

• Kouření - jeden z nejvýznamnějších rizikových faktorů, navíc snižuje 

výsledky antihypertenzivní léčby, pozor také na pasivní kouření 

• Renální choroby - renální hypertenze, nebezpečí vzniku mozkové 

hemoragie 

• Diabetes mellitus 

• Obezita - spojená s hyperlipidémií a hypercholesterolémií, s diabetem 

• Orální antikonceptiva 

• Parciální stenózy karotid a asymptomatické šelesty nad karotidami - velké 

riziko vzniku TIA, pozdější okluzivní CMP 

• Rodinná zátěž - genetické vlivy (Káš, 1997) 
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3.4 Klinický obraz akutní CMP 

U každého pacienta hrají roli různé příčiny. Která oblast cévy je porušen~ jak 

velká céva je poruše~ rychlost vzniku CMP, celkový stav pacienta, jeho věk, 

prodělané choroby; Dále záleží na kolaterálním zásobení Ge lepší v mozkové kůře 

než v oblasti menších cév v hloubi mozku). 

CMP dělíme na hemoragické a ischemické. (Káš, 1997) 

3.4.1 Cévní mozkové příhody hemoragické 

Představují asi 20 - 25% CMP. 

Nejčastěji krvácení hypertoniků, které může nastat již na počátku hypertonické 

nemoci nebo se objeví v pokročilém stádiu hypertenzivní angiopatie. V případě, 

že tato krvácení neskončí smrtí, zanechávají trvalé následky. 

Krvácení u normotoniků má nejčastěji tyto příčiny: anomálie cévní stěny, 

angiomy, mikroaneuryzmata. Postihuje jedince různého věku, často lidi závislé na 

drogách (kokain, amfetamin), antikoagulační léčba. {Káš, 1997) 

1) Krvácení do bazálních ganglií a do vnitřního pouzdra 

• jeho příčinou je téměř vždy hypertenze 

• často dochází k rozvratu vegetativních funkcí, ztráta vědomí 

• typická kontralaterální hemiparéza až hemiplegie s poruchou dolní větve 

n. vn, oči i hlava stočeny k ložisku 

• při vědomí hemihypestezie, popř. i homonymní hemianopie 

• pokud je krvácení v dominantní hemisféře, má pacient afázii, v opačném 

případě má neglect syndrom 

• na straně ložiska bývá většinou mydriáza 

2) Talamická krvácení 

• typický příznak je hemihypestezie, hemiparé~ hemiataxie, oči JSOU 

stočeny směrem dolů 

• vysoká mortalita (50%) 
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3) Lobámí krvácení 

• častěji u normotoniků a mladších jedinců 

• ložiskové příznaky v postiženém laloku 

)- frontální - bolest hlavy v čele, těžké oslabení DK a lehčí oslabení 

HK 

)- parietální - bolest v přední spánkové krajině a hemihypestezie 

)o> okcipitální - bolesti kolem oka a hemianopie 

~ temporální - bolest retroaurikulárně, částečná hemianopie, 

senzorická afázie 

4) Kmenová krvácení 

• velmi vzácné, často smrtelné 

• poruchy dechu, okohybné poruchy, různé typy alternujících hemiparéz 

5) Mozečková krvácení 

• jak u hypertoniků (často tříštivý charakter, nepříznivá prognóza) tak u 

normotoniků (z prasklých aneuryzmat) 

• bolesti v týle, mozečkový syndrom 

6) Intermeningeální krvácení (subarachnoideální krvácení, SAK) 

• příčinou bývá prasknutí vakovitého aneurysmatu, nejčastěji ve Willisově 

kruhu nebo na karotidě 

• další příčinou mohou být jiné vaskulámí malformace, antikoagulační léčba 

• vyvolávajícím faktorem může být nadměrná fyzická námaha, konfliktní 

situace, zvýšení intrakraniálního tlaku při tlaku na stolici či úporném kašli 

• pokud se krev z prasklého aneuryzmatu dostane do mozku, vznikne 

současně s intermeningeálním krvácením i ložiskové postižení 

• každé prasklé aneurysma představuje velké riziko recidivy 
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3.4.2 Cévní mozkové při'hody ischemické 

Onemocnění představuje 70% všech náhlých mozkových příhod Základním 

patologickým mechanizmem je porucha perfoze mozkové tkáně okysličenou krvi 

(Pfeiffer, 2007) 

Jde buď o obstrukci cévy narůstajícím trombem nebo embolií, nebo o 

systémovou hypoperfúzi. 

Trombembolická nemoc je nejčastější příčinou mozkového infarktu. Dochází 

k postupnému zužování průsvitu přívodních nebo velkých mozkových tepen. 

Podkladem stenózy nebo úplného uzávěru (okluze) jsou aterosklerotické pláty na 

intimně cévy. (Káš, 1997) 

1) Uzávěry velkých přívodných tepen 

• klinický obraz uzávěru karotid a vertebrálních tepen je závislý hlavně na 

stavu kolaterálního oběhu ve Willisově kruhu, je-li stav dobrý, mohou 

poruchy proběhnout asymptomaticky 

2) Uzávěr a.cerebri anterior 

• 3~ischemickýchinfarktů 

• klinický obraz - hemiparéza na protilehlé straně (těžší postižení DK), 

deviace obou očí směrem k ložisku, hemihypestezie na protilehlé straně, 

psychické poruchy (zmatenost, dezorientace, apatie či agresivita, hrubé a 

vulgární chování), poruchy paměti 

3) Uzávěr acerebri media 

• 50~ ischemických infarktů 

• pokud je uzávěr tepny ještě před odstupem větví k bazálním gangliím a 

vnitřnímu pouzdru, jde o velmi těžkou poruchu, často s počáteční ztrátou 

vědomí 

• pokud je uzávěr tepny za odstupem větví k bazálním gangliím a ke 

kapsule, je porucha menší 

• klinický obraz - hemiparéza až hemiplegie na protilehlé straně (těžší 

postižení HK), paréza dolní větve Vll. a n.XII, hlava s očima jsou stočeny 
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k ložisku, druhostranná porucha čití (více na HK), kontralaterálně 

hemianopie, ataxie, hyperkinézy 

• porucha v dominantní hemisféře vyvolá vznik afázie, v nedominantní 

neglect syndrom 

4) Uzávěr a.cerebri posterior 

• 1 O - 15% ischemických infarktů 

• artérie vychází z a.basilaris (zásobuje části mezimozku a mozkového 

kmene) 

• klinický obraz - homonymní kontralaterální hemianopie, porucha 

rozeznávání barev, alexie, optická agnózie, zrakové halucinace, poruchy 

paměti, senzorická afázie 

5) Uzávěry cerebelámích tepen 

• zásobení mozečku je třemi páry tepen vycházejících z vertebrálních artérií 

nebo z artérie bazilární 

• klinický obraz -porucha chůze a rovnováhy, porucha koordinace končetin 

a ataxie na straně ischémie, nauzea, zvracení, silné bolesti hlavy, závratě, 

nystagm.us 

6) Uzávěr tepen mozkového kmene 

• často neslučitelné se životem 

• porucha retikulámí ascendentní formace má za následek poruchu vigility, 

poruchy dýchání a srdeční činnosti, okohybné poruchy, dysfagie, dysartrie, 

různé alternující hemiparézy, závratě, poruchy čití 

7) Lakunámí infarkty v důsledku postižení peďorujících tepen spodiny 

mozkové i konvexity 

• ložiskové infarkty, mnohočetné 

• klinický obraz - různé prefrontální syndromy, parkinsonské syndromy, 

pseudobulbámí syndromy, psychické příznaky 
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8) Transientní ischemická ataka (TIA) 

• příčinou může být zúžení, nikoliv okluze přívodné tepny (a.carotis 

communis nebo a.carotis interna či a.vertebralis), nebo kolísavá systémová 

hypoperfúze 

• krátkodobé projevy zhoršeného mozkového oběhu v určité oblasti 

• během několika minut či hodin dojde ke spontánní úpravě 
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3.5 Historie pohybové léčby ve vodním prostředí 

Využití vodního prostředí pro léčebné účely spadá již do období Hippokrata 

(467- 377 pf.n.l.). Aurelius (161 - 180 n.l.) doporučoval cvičení ve vodě při 

"paralýze". 

V naších zemích se začátkem 19.století proslavil Vincenz Priessnitz, který 

objevil léčebné účinky vody a postupně začal používat metody, které se staly 

základem pro techniky dnešní vodoléčby. (Trefná, 2004) 

První moderní využití cvičení ve vodě v budově vzniklo koncem minulého 

století na klinice v Petrohradě jako kineto-terapeutická koupel. 

Hydrokinezioterapie neboli pohybová lécoa ve vodním prostředí je jak metoda, 

tak i název amerického původu. V období kolem roku 1920 dochází díky rozvoji 

dětské obrny k hledání různých způsobů léčby. V oblasti Chicaga, ve Spaulingově 

škole pro nemocné děti v r.l924 využívali cvičení v dřevěné nádrži. Charles L. 

Longman z Los Angeles po návratu z Chicaga do Kalifornie přeměnil rybník na 

dva léčebné bazény pro léčbu paralýzy a nazval tuto lécou "Hydro gymnastikou" . 

(Čelko, Zálešáková, 1993) 

Na žádost ortopeda Dr. W. P. Blounta v roce 1928 navrhl Ing. Carl Hubbard 

kovovou vanu ve tvaru klíčové dírky, tzv. Hubbardův tank. 

V dnešní době je velký rozmach kondičních programů s využitím velkého 

výběru pomůcek. Pomůcky slouží k usnadnění pohybu nebo ke zvýšení obtížnosti 

jednotlivých cviků. 
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3.6 Význam pohybu ve vodním prostředí 

"Pohyb působí na vývoj a vývoj působí na pohyb ". (Kučera a kol., 1998) 

První kontakt jedince s vodním prostředím je plodová voda v prenatálním 

vývoji, která mu až do porodu vytváří přirozené prostředí. 

Velmi oblíbené je tzv. kojenecké plavání, nem to však skutečné plavání, ale 

reflexně vyvolaný pohyb stimulovaný pudem sebezáchrany. Uplatňuje se zde 

plovací a potápěčský reflex. Plovací reflex je nekoordinovaný střídavý pohyb 

končetin novorozence, který připomíná kraulové pohyby. Potápěčský reflex je 

vyvolán po kontaktu obličeje miminka s vodou, kdy reflexně zatají dech na krátký 

okamžik. 

Cílem tohoto plavání je přispět k optimálrumu psychomotorickému vývoji 

dítěte, rozvoji pohybových schopností a v neposlední řadě prevence respiračmch 

onemocněm. 

Plaván~ ale i samotný pohyb ve vodním prostředí má velmi příznivý vliv na 

dýchací ústrojí. Nad vodní hladinou dýcháme vzduch čistý, bez prachu, nasycený 

vodními parmami, který ne/ze srovnat se značně znečištěným ovzduším, ve kterém 

žijeme. Pohyby ve vodě mají vliv na rozvíjení hrudního koše a prohloubení 

dýchání. Hydrostatický tlak na hrudník podporuje výdechovou fázi dýchání a 

vdech posiluje dýchací svaly, které pracují proti odporu vody. (Srdečný, Srdečná, 

2002) 

Vodní prostředí má také blahodárný vliv na psychiku jedince, jde o jedno 

z nejpřirozenějších a nejpříjemnějších relaxačmch prostředí. Proto je nutná 

přípravná fáze, ve které se učí vnímat sami sebe, vlastní pohyby, pocitu vody, 

udržování rovnováhy a také jak správně ve vodě dýchat. Během cvičení docházi 

k vyplavování endorfinů, které navozují pocit duševru radosti a spokojenosti. 

Endorfmy pomohou zvýšit pocit sebedůvěry a seberealizace. 

U psychicky labilnějších osob díky cvičení dochází ke snížení jejich pocitů 

úzkostí a depresí. Vodní cvičení vede ke kompenzaci pracovního stresu, cvičenci se 

díky kreativitě cvičební jednotky odreagují od všedních staros~ redukuje se jejich 

únava a dochází k obnovení sil. (Čechovská et al., 2003) 
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3. 7 Fyzikální hlediska 

Ve vodnfm prostředí působí tyto faktory: teplota vody, větší vodivost tepla a 

hustota vody, ze které vyplývá zvýšený vztlak a odpor. Každý jedinec se musí 

všem těmto vlastnostem postupně adaptovat. (Srdečný, Srdečná, 1990) 

Ve vodě využíváme vztlaku podle Archimedova zákona: těleso ponořené do 

kapaliny je nadlehčováno silou, která se rovná váze kapaliny tělesem vytlačené. 

Nadlehčená váha jednotlivých částí těla umožňuje snadnější zapojování 

svalových skupin do činnosti. Pohyby se konají lehce a ve větším rozsahu. Proto 

vykonáváme ve vodě i takové pohyby, které " na suchu" nedokážeme, nebo 

dokážeme jen velmi obtížně. (Srdečný, Srdečná, 1990) 

Důležité je přizpůsobení pacienta na změnu teploty prostředí. Obvykle je 

teplota vzduchu vyšší než teplota vody a při vstupu do vody musí organismus 

vyrovnávat tepelný rozdíl. 

Přizpůsobení je pro pacienty obvykle nepříjemné, čím větší je tepelný rozdíl 

mezi oběma prostředími. Nepříjemnému pocitu lze předejít osprchováním vodou 

s nižší teplotou než je voda v bazénu. (Srdečný, Srdečná, 1990) 

Tepelná vodivost vody je více než 20x větší než vodivost vzduchu. Pro 

organismus je to výhodné, protože při tělesné činnosti se usnadňuje 

termoregulace odváděním tepla z organismu a tím je zmenšováno celkové zatížení 

organismu cvičence. (Srdečný, Srdečná, 1990) 
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3.8 Pohybové aktivity ve vodním prostředí 

3.8.1 Plavání 

Považuje se za jednu z nejzdravějších činností v prevenci růmých chorob a 

zdravotních oslabení. 

"Plavání představuje pohybovou aktivitu za dokonalé vzájemné souhry 

pohybového aparátu". Plavci se pohybují tím, že se odrážejí od pohyblivé 

substance - vody. (Benešová, 1997) 

Rozlišujeme tyto plavecké styly: 

• Kraul - důležitá je souhra horních a dolních končetin a pravidelné 

dýchání, provádí se vleže na břiše 

• Prsa - vyžaduje dobrou koordinaci, uvědomování si vlastm'ho těla a 

stabilizaci trupu zejména při extenzních silách. Provádí se vleže na břiše se 

střídavým symetrickým záběrem horních a dolních končetin 

• Znak - důležitá je dostatečná stabilizace trupu při rotačních pohybech a 

dobré vnímání vlastního těla pro udržení pohybové koordinace a směru 

pohybu. Provádí se vleže na zádech 

• Motýlek- velmi náročný plavecký styl, typické je delf'mové vlnění vhodné 

k procvičení pohyblivosti páteře 
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3.8.2 Léčebné plavání 

Plavání má všeobecně ozdravný vliv na oslabený organismus. Dynamikou 

plaveckých pohybů a rytmem úspěšně vyrovnává většinu druhů nesprávného 

držení těla, zlepšujeme svalovou sz1u a flexibilitu jednotlivých svalových skupin. 

Při používání plavání u pacientů - zdravotně oslabených či handicapovaných 

cvičenců musíme přihlížet na jejich plaveckou vyspělost a současně na druh a 

velikost oslabení či postižení. Podle zjištěných informací přizpůsobíme výcvik 

plavání a modifikaci jednotlivých plaveckých stylů potřebám pacienta. Využíváme 

všechny plavecké způsoby: kraul, prsa, znak, motýlek, ale také jejich modifikace. 

Plaváním se také zlepšuje kloubní pohyblivost ve správných pohybových vzorcích, 

rozvíjí se motorická kontrola, koordinace pohybů horních a dolních končetin, 

správné využívání dechu a rovnováhy. (Srdečný, Srdečná, 2002) 

Cvičení ve vodě a plavání má též význam psychologický s vytvářením radostné 

nálady z pohybové činnosti ve vhodném přátelském kolektivu, napomáhá 

prohlubování spánku a zlepšuje metabolismus. (Srdečný, Srdečná, 1990) 

3.8.3 Cvičení ve vodě 

Cvičení dělíme na cvičení v mělké vodě, v přechodné vodě, v hluboké vodě. 

• Cvičení v mělké vodě - prostředí, kde voda dosahuje od pasu po prsní 

bradavky, váha těla je zhruba 50% skutečné hmotnosti 

• Cvičení v přechodné vodě - prostředí, kde voda dosahuje od prsních 

bradavek po ramena, zde ještě dosáhneme na dno bazénu. Pohyby jsou 

velice zpomalené působením zákonitostí vodního prostředí. Váha těla je 

zhruba 25 až 30% skutečné hmotnosti 

• Cvičení v hluboké vodě - pacient nedosáhne na dno bazénu, váha těla je 

zhruba 10% skutečné hmotnosti, výhodou je použití cvičebních pomůcek 
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3.8.4 Novodobé typy aktivit 

Ve stručnosti bych se chtěla zmínit o novodobých aktivitách ve vodním 

prostředí. 

Mezi nejznámější patří vodní aerobik, vodní gymnastika, běh ve vodě a chůze 

ve vodě. Dále uvádím některé specifické techniky, jako např.: Dechová cvičení, 

Repetetivní kontrakce a postizometrická relaxace ve vodě, Vodní Feldenkrais, 

Burdenko metoda, Halliwick metoda, Vodní proprioceptivní neuromuskulární 

facilitace - vodní PNF, Technika Watsu. 

Vodní aerobik 

• Je atraktivní díky využití hudebního doprovodu a aerobního cvičení 

v rychlejším tempu. Zařazujeme kombinace pohybů ve všech rovinách a 

posilovací cvičení s využitím pomůcek pro zvýšení odporu. Cílem 

cvičení je zvýšení kondice a formování postavy. AQUA AEROBIC je 

aerobní cvičení ve vodě (která sahá cca do 1/2 hrudníku). Je zaměřený 

na zvýšení fyzické kondice, redukci váhy a vytvarování těla. Odpor 

vody je v závislosti na rychlosti prováděného pohybu 4 až 42 krát vyšší 

než odpor vzduchu a tím zvyšuje intenzitu cvičení a současně masíruje 

svaly. (http://pro-anorexii.blog.cz/0803/co-je-aqua-aerobic) 

Vodní gymnastika 

• Obsahuje gymnastická cvičení aplikovaná ve vodním prostředí a 

zaměřuje se na speciální plavecké dovednosti. S využitím hudby 

vytváří příjemnou atmosféru, důležitá je pohybová souhra a rytmizace 

pohybu sladěná s prohloubeným dýcháním. 

• Účinky cvičení jsou zejména protahovací, posilovací, mobilizační a 

relaxační. Cílem je pozitivně ovlivnit stav hybného systému, celkové 

pohyblivosti a zvýšení svalové síly. 

Běh i chůze ve vodě (aqua running, aquajogging) 

• Využívá se již od 60.let, lze jej uplatnit v obou předchozích aktivitách, 

ale také jako samostatné rehabilitační cvičení. 
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• V 80. letech se od vrcholových sportovců aqua jogging rozšířila také do 

oblasti rekreačního sportu, prevence a rehabilitace. 

Dechová cvičení 

• Jsou součástí každé cvičební jednotky. 

• Využití pro relaxaci, k rozvoji dechové kapacity, posilování 

inspiračních dechových svalů, zlepšeni respiračních funkcí. 

• Nejčastější uplatnění má tato metoda u interních onemocnění, u 

pacientů po operaci hrudníku a srdce, u postižení dýchacích cest. 

Repetetivní kontrakce a postizometrická relaxace ve vodě 

• Tato technika zahrnuje izometrickou a izotonickou kontrakci. 

• Po nastaveni dané polohy v kloubu vykonáváme repetetivní pohyby na 

obě strany a tím posilujeme slabší svalové struktury pohybových vzorů. 

• Cvičeni postizometrické relaxace ve vodním prostředí využívá 

fyzikálních vlastností. 

• Nastaveni pacienta musí být v takové poloze, aby vztlak pomáhal 

pohybu do požadovaného rozsahu 

• Využití pro uvolňování kontraktur a zvyšování rozsahu, při posilování 

u obézních pacientů či vrcholových sportovců v rámci jejich 

tréninkového plánu. 

Vodní Feldenkrais 

• Plynulé pohyby, uvědomělé vnímáni a ovládání pohybů a poloh 

jednotlivých částí těla. 

• Pacient je ve cvičebním procesu veden sérií cvičebních pohybů na sebe 

navazujících. Stojí po hrudník ve vodě a je opřen zády o stěnu bazénu. 

• Terapeut verbálně i vizuálně vede pacienta k provedeni pomalých a 

rytmických pohybů, se zdůrazněným dýcháním 
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Burdenko metoda 

• Cvičení je zaměřené na rozvoj funkční pohyblivosti. 

• Na začátku se pacienti ve vodě učí udržovat rovnováhu a správné 

držení těla. 

• Základem Burdenko metody je pět pohybových vlastností - flexibilita, 

koordinace, vytrvalost, rychlost a síla. 

• Zlepšuje motivaci, zvětšuje neurofyziologickou efektivitu, pomáhá 

urychlit hojivý proces. 

• Můžeme dosáhnout zotavení, právě tak jako předejít zraněním nebo 

komplikacím. (Burdenko, http:/ /www.backontrackpt.com). 

Halliwick metoda 

• Halliwickova metoda plavání je metoda primárně určena pro 

plaveckou výuku osob s postižením. Využití metody je však mnohem 

širší. Souhrnně lze říci, že ji můžeme využít všude tam, kde se objeví 

problém s pobytem či pohybem ve vodě. Jde tedy např. o anxiozní 

pocity (stavy úzkosti) z vodního prostředí, pro prvotní seznámení 

s vodou a jejími specifiky, při plavání seniorů, v rehabilitačním 

zařízení, apod.(http://www.halliwick.wz.cz/hmp.htm) 

• Používá k terapii hry mezi pacientem a terapeutem, které JSOU 

uzpůsobeny věku, stavu a schopnostem pacienta. 

Vodní proprioceptivní neuromuskulární facilitace - vodní PNF 

• Napodobuje principy a pohybové vzory PNF. 

• Podstatou je ovlivňování aktivity motorických neuronů předních rohů 

míšních prostřednictvím aferentních impulsů ze svalových, šlachových 

a kloubních proprioceptorů. 

• Pomocí fyzikálních vlastností vodního prostředí dochází ke stimulaci 

proprioceptorů. 

• Pacient je verbálně, vizuálně či tak.tilně instruován k provedení 

funkčních, rotačních a diagonálních pohybových vzorů. 

• Metoda je využívána hlavně u neurologických pacientů, např. po CMP. 
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Technika Watsu 

• Zakladatel Herold Duli začal s rozvojem této metody v roce 1980. 

• Watsu využívá vodního prostředí k mobilizaci kloubů, tlaku na 

akupresurní body, pasivnímu strečinku, prohloubenému vnímání dechu 

a psychické relaxaci. 

• Je to forma pasivní vodní terapie, která napodobuje principy Zen 

Shiatsu. 

• Cvičení je vždy vykonáváno aktivní činností terapeuta, který stabilizuje 

nebo pohybuje jedním segmentem těla. Pacient je nadnášen pomocí 

pomůcek či působením vztlaku v teplé vodě. Terapeut provádí rytmické 

plynulé pohyby, jimiž se snaží usnadnit regenerační procesy 

v somatickém, nervovém, pohybovém, kardio-pulmonámím, psycho

sociálním systému a metabolismu. 

• Využití při akutních, subakutních a chronických bolestech, 

nervosvalových onemocnění kloubů, fibromyalgií a disfunkcí měkkých 

tkání. 
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3.9 Výhody a nevýhody cvičení ve vodním prostředí 

Výhody cvičení 

• Rychlejší rekonvalescence, kdy cvičení napomáhá zlepšení hojivých 

procesu svalu, šlach, kloubu a kostí 

• Snížení svalového napětí, bolestivosti svalu 

• Zpevňování a formování postavy, vyrovnání svalových dysbalancí 

• Lepší odbourávání podkožního tuku 

• Pohyb ve vodě navozuje fyzické i psychické uvolnění - relaxaci 

• Aktivace metabolismu s následnými kladnými účinky - dochází ke snížení 

TK díky hydrostatickému tlaku, ke zlepšení kardio-vaskulárních fUnkcí -

tepová frekvence je ve vodě o 1 O až 15% nižší než na suchu, snižuje se 

riziko přetížení (Dočekalová, Obdržálková Vl., 2001) 

• Pozitivní vliv na psychiku 

• Cvičení je možné aplikovat pro všechny věkové kategorie 

Nevýbody cvičení 

• Vodní prostředí zkresluje úhel pohledu, proto je zde riziko nesprávného 

provedení 

• Vyšší náročnost co se týče udržení rovnováhy 

• Překonání fyzikálních vlastností vody namísto gravitace 

• Cvičení více svalových skupin najednou 

30 



3.10 Cvičební pomůcky 

V rehabilitaci či jiném sportovním cvičení využíváme některé z těchto pomůcek: 

• Aqua Belt- pás (viz příloha č.4 a č.8) 

-, vhodný pro nadnášení těla, udržení správného držení těla, rovnováhy 

• Aqua noodels - nudle, "žížaly" (viz příloha č.4) 

~ vhodné pro posilování, nácvik stability 

~ název "žížala" používám pro lepší navázání kontaktu s pacienty 

• Aqua rings - kroužky (viz příloha č.4) 

)o> vhodné pro posilování, nácvik koordinace 

• Aqua desks - destičky 

~ vhodné pro posilování, nadlehčování 

• Aqua gloves -rukavice 

~ lepší využití odporu vody při pohybu, posilování 

• Aqua weights - činky 

~ vhodné pro posilování různých svalových skupin horních i dolních 

končetin 
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3.11 Kontraindikace 

• Zánětlivá onemocnění kůže, plísňová onemocnění 

• Akutní zdravotní problémy (febrilní stavy nad 37°C) 

• Akutní zánětlivá onemocnění (prudká infekce krve, močových cest či 

dýchacího traktu) 

• Gastrointestinální dyskomfort 

• Respirační a kardiální insuficience 

• Perforace ušního bubínku 

• Hydrofobie 

• Nekontrolovatelná epilepsie 

• Snížená vitální kapacita po operaci plic 

• Radiační léčba v posledních 3 měsících 

• Rozsáhlá otevřená poranění, kde hrozí riziko infekce 

Dále se udává také inkontinence, avšak dnes již existují speciální pleny, které 

umožňují pohybovou léčbu ve vodním prostředí. Inkontinence stolice je však 

kontraindikací. Pacienti s hypotenzí či hypertenzí by měli cvičit kratší dobu 

s častějšími přestávkami. (Čelko, Gúth, Zálešáková, 1997) 

Vždy se řídíme subjektivními pocity pacientů. 
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4 Praktická část 

4.1 Kasuistika 

Muž, věk 58 let 

Na klinice rehabilitován od 2. 7.2008- 30.7.2008 

Diagnózy: 

1691 Stp. CMP s krvácením vpravo do BG, 5/2005 s přetrvávající spastickou 

levostrannou hemiparézou 

ll O Arteriální hypertenze gr. III dle WHO 

Hypertrofie LK 

Nefroskleroza 

Z509 Péče s použitím rehabilitačních výkonů 

4.1.1 Anamnéza 

RA: matka zemřela na onemocnění srdce v 73 letech, otec zemřel v 73 letech po 

CMP, 2 bratři - zdrávi, 3 děti - zdrávy 

OA: od puberty hypertenze, neléčen do CMP, operace: O, úrazy: O 

FA: Prestarium Neo 1-0 -1, Baclofen pp, Atoris 0-0-1, Tenaxum, Anopyrin, 

Prokard 

AA: neguje, ze zprávy kontaktní ekzém z matrací 

SP A: nyní v PID, dříve veterinární technik, podnikatel, myslivec, předseda 

sdružení, žije s manželkou, RD, schody 

Abusus: nekuřák, alkohol pň1ežitostně 

Kompenzační pomůcky: O 
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4.1.2 Vstupní hodnocení pacienta 

NO: 

Pacient po hemoragické CMP v oblasti BG z roku 2005 se středně těžkou 

levostrannou hemiparesou, dříve rehabilitace ve VRÚ Slapy, Poděbrady (pro 

hypertenzi), ambulantně v místě bydliště. 

Dle MRl přetrvává 3.komor. hydrocefalus. 

Před rokem rehabilitoval v Janských lázních, od té doby postupné zhoršování 

bolestí paretických končetin, spasticita až klonická křeč, vše při aktivním pohybu, 

dokáže zrelaxovat. 

Bolesti má i klidové, v noci jej nebudí. Parestezie, zejména do LDK, 

hyperestezie na celé levé polovině těla při bodovém dotyku, zejména při styku se 

zvířecí srsti, jinak spíše hyp až anestezie - necítí, když drží předmět. 

Pacient byl vyšetřen pro tyto potíže neurologem, nasazen Neurontin, bral jej, 

ale pouze několik dní, nebylo mu po něm dobře, tak ho vysadil. Nasazen Baclofen 

a také bez výraznějšího efektu. 

CílRHB: 

Zlepšit stereotyp chůze, ovládání a vnímání LHK a LDK, zlepšit akrá1nf motoriku 

Podrobný vstupní kineziologický rozbor uvádím v příloze č.l, pro lepší přehled 

a porovnání s kontrolním kineziologickým rozborem (viz příloha č.2). 

Re~abilitační program: 

lL TV, motomed, ergoterapie, cvičení v bazénu - neurologická skupina Sx týdně, 

vířivka na kyčle, celotělové perličkové vany, masáže na Lp. 
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4.2 Návrh cvičební jednotky ve vodě 

Cvičební jednotka ve vodě má obdobné zásady jako jiná cvičební jednotka. 

Doba trvání je obvykle 30 minut a z toho 1 O minut je volných pro samostatné 

cvičení či volné plavání. 

Na rehabilitační klinice Malvazinky jsou pacienti rozděleni do skupin dle 

jednotlivých diagnóz. Např. neurologická skupina, skupina zaměřená na kolenní a 

kyčelní klouby, horní končetiny, záda, amputáfi. Maximální počet pacientů ve 

skupině je 1 O. 

Ideální teplota vody by měla být okolo 30°C. Teplota vody do 38°C snižuje 

spasticitu 

Jednotlivé cviky volíme dle daného oslabení pacienta a z těchto cviků 

sestavíme cvičební jednotku. Při sestavování cvičební jednotky bereme ohled i na 

věk, celkovou kondici a schopnosti pacientů. 

Před vstupem do bazénu vyžadujeme od pacientů dodržování osobní hygieny 

(použití WC, omytí mýdlem a osprchování). Cvičení v bazénu vždy indikuje 

lékař. 

Na začátku cvičení je důležité ověřit si zdajsou ve skupině neplavci. V případě 

že ano, směřujeme je do nižší hloubky a jejich stabilitu zajistíme některou 

z pomůcek. Je nutné, aby se pacienti při cvičení cítili dobře a bezpečně. 

V případě značné nestability pacienta v bazénu, mají možnost využiti 

doprovodu druhé osoby. 

Kromě toho, že terapeut vede cvičební jednotku, tak také dohlíží na důsledné 

provádění cviků. Pokud pacient není schopen cvik zvládnout, vytvoříme jinou 

variantu, která má stejný účinek. 

Na konci cvičení by všichni měli být uspokojeni nejen po fyzické, ale i po 

psychické stránce. 

Velkou výhodou cvičení v bazénu pro pacienty po CMP je nácvik chůze a 

koordinace pohybů bez strachu z pádu. Pohybem ve vodě dochází ke stimulaci 

exteroceptorů a proprioceptorů s centrální aferentací. 

Díky snazšímu pohybu se zlepšují funkce svalu a dochází ke snížení spasticity. 
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4.2.1 Jednotlivé části návrhu cvičební jednotky u pacientů po 

CMP 

1) Úvodní část 

• Charakter organizační - zjištění počtu pacientů, docházka, plavci I 

neplavci 

• Pokud je potřeba, pomoci pacientům s osobní hygienou 

• Méně mobilním pacientům zajistit bezpečný vstup do bazénu, např. 

využitím zvedáku (viz příloha č.5) 

• Adaptace na vodní prostředí, zahřátí organismu 

2) Hlavní část 

• Protažení svalstva končetin a trupu 

• Posílení oslabených svalových skupin, s možností využití jednotlivých 

pomůcek, snaha o ovlivnění spasticity 

• Koordinační cvičení 

• Výcvik stability 

3) Závěrečná část 

• Zklidnění organismu, relaxace 

• Zajistit bezpečný odchod z bazénu 

• Ukončení a rozloučení se s pacienty 

• Pokud je potřeba, pomoci pacientům s osobní hygienou 
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4.2.2 Návrh cvičební jednotky bez pomůcek 

Doba trvání 20 minut. 

Rytmus jednotlivých cviků si určuje terapeut sám ve vztahu k pacientům. 

Zahřátí (3 minuty) 

• Rychlá chůze na místě 

• Podřep přednožný levou- poskokem podřep přednožný pravou 

• Poskoky roznožmo 

• Stoj čelem ke stěně - držet se tyče - přitahovat a odtahovat 

Protažení (5 minut) 

• Sepnout ruce pod hladinou- předpažit - vytočit dlaně vpřed 

• Závěs obouruč čelem ke stěně - opřít chodidla o stěnu - střídavě skrčovat 

a napínat kolena 

• Závěs obouruč čelem ke stěně - opřít chodidla roznožmo o stěnu -

střídavě přenášet váhu vpravo a vlevo 

• Stoj zády ke stěně - sepnout ruce pod hladinou - vzpažit - úklon střídavě 

vpravo a vlevo 

Posílení oslabených svalů, ovlivnění spasticity, koordinační cvičení, stabilita 

(JOminut) 

• Podřep rozkročný - sepnout ruce pod hladinou - vzpažit vpravo - zapažit 

vlevo -vzpažit vlevo -zapažit vpravo 

• Podřep rozkročný - sepnout ruce pod hladinou - předpažit - rotovat trup 

vpravo a vlevo 

• Stoj - sepnout ruce pod hladinou - předpažit skrčmo- kroužit rukama 

vpřed (vzad) 

• Stoj čelem ke stěně - držet se tyče - unožit pravou (levou) - přinožit 

• Stoj čelem ke stěně - držet se tyče - zanožit pravou (levou) - přinožit 

• Stoj čelem ke stěně - držet se tyče - skrčit zánožmo pravou (levou) -

přinožit 
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• Opřít se zády o stěnu - dolní končetiny šikmo vpřed, chodidla na dně -

rychle přednožit pravou (levou) - zpět nechat dolní končetinu pomalu 

klesat ke dnu 

• Stoj - horními končetinami rychle kroužit vpřed, vzad 

• Stoj - sepnout ruce pod hladinou - rotovat trup vpravo a vlevo (,,máchat 

prádlo") 

• Stoj - tlesk před tělem, za tělem 

Zklidnění organismu, relaxace (2 minuty) 

• Stoj - hluboký nádech, výdech 

• Pomalá chůze vpřed se správným vedením dolních končetin a soustředit se 

na správné odvíjení chodidla 
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4.2.3 Návrh cvičební jednotky se "žížalou" 

Doba trvání 20 minut. 

Rytmus jednotlivých cviků si určuje terapeut sám ve vztahu k pacientům. 

(viz příloha č.7) 

Zahřátí (3 minuty) 

• Držet "žížalu" obouruč před tělem - rychlá chůze na rrústě 

• Držet "žížalu" obouruč před tělem - chůze vpravo (vlevo) stranou 

• "Žížala" v podpaží za zády - položit se naznak na hladinu - skrčit 

přednožmo pravou (levou), (,jízda na kole") 

• "Žížala" v podpaží za zády - položit se naznak na hladinu - roznožit 

v rychlejším tempu - pomalu zpět do přinožení 

Protažení (5minut) 

• Stoj levým (pravým) bokem ke stěně, "žížala" v podpaží za zády - uchopit 

levou (pravou) rukou tyč- pravou (levou) vzpažit dovnitř 

• Závěs obouruč čelem ke stěně - opřít chodidla o stěnu - "žížala" 

v podpaží za zády - střídavě skrčovat a napínat kolena 

• Závěs obouruč čelem ke stěně - opřít chodidla roznožmo o stěnu -

"žížala" v podpaží za zády - střídavě přenášet váhu vpravo a vlevo 

• "Žížala" v podpaží za zády - položit se naznak na hladinu - skrčit 

přednožmo - překlápět dolní končetiny vpravo a vlevo 

Posílení oslabených svalů, ovlivnění spasticity, koordinační cvičen~ stabilita (1 O 

minut) 

• Stoj - držet "žížalu" obouruč před tělem mírně pod vodou - předpažit 

skrčmo 

• Stoj - držet ,,žížalu" obouruč před tělem - rotovat trup vpravo a vlevo 

• Stoj čelem ke stěně - držet se tyče - ,,žížalu" pod chodidlo - přednožit 

skrčmo- přinožit 

• Stoj čelem ke stěně - držet se tyče - "žížalu" pod chodidlo - unožit -

přinožit 
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• Stoj čelem ke stěně - držet se tyče - "žížalu" pod chodidlo - zanožit -

přinožit 

• Závěs obouruč - položit se naznak na hladinu - "žížalu" pod kotníky -

dolní končetiny vpravo a vlevo 

• Závěs obouruč - položit se naznak na hladinu - "žížalu" pod kotníky -

přednožit skrčmo 

• Závěs obouruč - položit se naznak na hladinu - "žížalu" pod kotníky -

přednožit pravou Oevou) 

• Závěs čelně ke stěně - položit se na hladinu - "žížalu" pod kotníky -

zpevnit trup -přitahovat se, odtahovat se 

• Závěs čelně ke stěně - položit se na hladinu - "žížalu" pod kotm'ky -

zpevnit trup -ručkovat vpravo (vlevo) 

Zklidnění organismu, relaxace (2 minuty) 

• "Žížala" v podpaží za zády - položit se naznak na hladinu - hluboký 

nádech, výdech 

• "Žížala" v podpaží za zády - položit se naznak na hladinu - s nádechem 

pomalu roznožit, upažit - s výdechem přinožit, připažit 
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4.2.4 Návrh cvičební jednotky s kroužky 

Doba trvání 20 minut. 

Rytmus jednotlivých cviků si určuje terapeut sám ve vztahu k pacientům. 

(viz př11oha č.6) 

Zahřátí (3 minuty) 

• Držet kroužek obouruč před tělem- chůze vpřed v podřepu 

• Držet kroužek obouruč před tělem - chůze vzad v podřepu 

• Kroužek mezi kolena - poskoky snožné na místě 

• Kroužek mezi kolena - poskoky snožné na místě - rotovat kolena vpravo a 

vlevo 

Protažení (5 minut) 

• Držet kroužek obouruč před tělem - vzpažit - úklon vpravo a vlevo 

• Stoj - kroužek mezi kolena - sepnout ruce pod hladinou - předpažit -

vytočit dlaně vpřed 

• Podřep rozkročný - držet kroužek obouruč před tělem, střídavě přenášet 

váhu vpravo a vlevo 

• Stoj - držet kroužek obouruč před tělem -zanožit pravou (levou) -

prošlápnout patu na zem 

Posílení oslabených svalů, ovlivnění spasticity, koordinační cvičen~ stabilita (1 O 

minut) 

• Podřep rozkročný - držet kroužek obouruč před tělem - vzpažit vpravo -

připažit vlevo - vzpažit vlevo - připažit vpravo 

• Podřep rozkročný - držet kroužek obouruč před tělem - předpažit -

rotovat trup vpravo a vlevo 

• Stoj - držet kroužek obouruč před tělem - .,pádlovat" vpravo, vlevo 

• Podřep rozkročný - držet kroužek obouruč - rotovat trup vpravo a vlevo 

(,,máchat prádlo") 

• Stoj -držet kroužek obouruč -předpažit skrčmo - kroužit vpřed, vzad 

• Stoj - kroužek mezi kolena- podřep - výskok 
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• Stoj čelem ke stěně - držet se tyče - kroužek pod chodidlo - přešlápnutím 

vyměnit 

• Závěs obouruč - položit se naznak na hladinu - kroužek mezi kolena -

přednožit skrčmo 

• Stoj čelem ke stěně - držet se tyče - kroužek mezi kolena - přitahovat se, 

odtahovat se 

• Sed na kroužek - ,jízda na kole" 

Zklidnění organismu, relaxace (2 minuty) 

• Stoj - kroužek držet obouruč před tělem - hluboký nádech, výdech 

• Stoj - kroužek držet obouruč před tělem - pomalá chůze vpřed se 

správným vedením dolních končetin a soustředit se na správné odvíjení 

chodidla 
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4.2.5 Návrh cvičební jednotky s kombinací pomůcek 

Doba trvání 20 minut. 

Rytmus jednotlivých cviků si určuje terapeut sám ve vztahu k pacientům. 

Zahřátí (3 minuty) 

• Stoj - ,,žížalu" mezi nohy - kroužek držet obouruč před tělem - chůze 

vpřed 

• Stoj - ,,žížalu" mezi nohy - kroužek držet obouruč před tělem - houpavé 

poskoky vpřed střídavě na levé a na pravé 

• Stoj - ,,žížalu" mezi nohy - kroužek držet obouruč před tělem - poskoky 

vpřed a vzad 

• Sed na ,,žížalu" čelem ke stěně - držet se tyče - ,jízda na kole" 

Protažen{ (5 minut) 

• Stoj - "žížalu" mezi nohy - sepnout ruce pod hladinou - předpažit -

vytočit dlaně vpřed 

• Stoj - "žížalu" mezi nohy - kroužek držet obouruč před tělem - vzpažit -

úklon vpravo a vlevo 

• Stoj rozkročný - ,,žížalu" mezi nohy - přenášet váhu vpravo, vlevo 

• Závěs obouruč čelem ke stěně - opřít chodidla o stěnu - "žížala" 

v podpaží za zády - střídavě skrčovat a napínat kolena 

Posílení oslabených svalů, ovlivněn{ spasticity, koordinační cvičen~ stabilita (1 O 

minut) 

• Stoj - "žížalu" mezi nohy - kroužek držet obouruč před tělem - pádlovat 

vpravo, vlevo 

• Stoj -"žížalu" mezi nohy -kroužek držet obouruč před tělem - střídavě 

unožit a přinožit pravou a levou 

• Stoj - ,,žížalu" mezi nohy - kroužek držet obouruč před tělem - vzpažit 

vpravo - připažit vlevo - vzpažit vlevo - připažit vpravo 

• Stoj - ,,žížalu" mezi nohy - kroužek držet obouruč před tělem - rotovat 

trup vpravo a vlevo 
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• Sed - "žížalu" mezi nohy - kroužek držet obouruč před tělem - ,jízda na 

kole" 

• Stoj - kroužek mezi kolena - ,,žížalu" držet obouruč před tělem - rotovat 

trup vpravo a vlevo 

• Stoj - kroužek mezi kolena - ,,žížalu" držet obouruč před tělem - předpažit 

- přetáčet horní končetiny vpravo, vlevo {"točit volantem") 

• Stoj - kroužek mezi kolena - "žížalu" držet obouruč před tělem mírně pod 

hladinou- předpažit skrčmo 

• "Žížala" v podpaží za zády - položit se naznak na hladinu - kroužek mezi 

kolena- přednožit skrčmo 

• "Žížala" v podpaží za zády - položit se naznak na hladinu - kroužek mezi 

kolena- rotovat kolena vpravo a vlevo 

Zklidnění organismu, relaxace (2 minuty) 

• "Žížala" v podpaží za zády - položit se naznak na hladinu - kroužek 

položit na hrudník- hluboký nádech, výdech 

• Sed- ,,žížalu" mezi nohy - kroužek držet obouruč před tělem - pomalá 

chůze vpřed se správným vedením dolních končetin a soustředit se na 

správné odvíjení chodidla 
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4.3 Výsledky terapie 

Pacient byl hospitalizován na rehabilitační klinice Malvazinky 4 týdny. 

Cvičení v bazénu probíhalo každý všední den po dobu 20-ti minut. Před 

cvičením měl pacient volných 1 O minut, které využíval pro samostatné cvičení a 

hlavně k adaptaci na vodní prostředí. V sobotu a v neděli absolvoval 45 minut 

volného plavání. 

Pacient se po cvičení cítil dobře, levostranné končetiny byly vždy volnější. 

Jedinou nevýhodou při cvičení byla pacientova nutná vizuální kontrola 

levostranných končetin z důvodu kožní hypestezie až anestezie. Při cvičení 

s pomůckami bez kontroly zrakem necítil, že má např. ,,žížalu" pod nohou či 

kroužek v ruce. Na tuto skutečnost se postupem času dokázal dobře adaptovat a 

cvičení i přes tyto obtíže zvládl bez problémů. 

Celkově došlo ke zlepšení hybnosti a svalové síly levostranných končetin, 

stability a celkového držení těla. V neposlední řadě byl také zlepšen psychický 

stav pacienta, čemuž odpovídá jeho dobrá motivace k další rehabilitační léčbě a 

vidina postupného zlepšování. 

Podrobný kontrolní kineziologický rozbor uvádím v příloze č.2, pro lepši 

přehled a porovnání se vstupním kineziologickým rozborem (viz příloha č.l ). 
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5 Diskuze 

Následky po CMP mohou být malé či velké. Záleží na individuálním přístupu 

k jejich zmírnění či odstranění. V první fázi po vzniku CMP je důležitá včasná 

lékařská péče a poté následuje léčba rehabilitační, která velmi přímivě odstraňuje 

následky CMP. 

Dle mého názoru v dnešní době chybí dostatečná informovanost širší 

veřejnosti o prvních příznacích po vzniku CMP. Mnoho lidí neví, že včasná 

diagnostika a včasná lékařská péče může pomoci od vzniku těžkých trvalých 

následků. Komplexní rehabilitační léčbou, respektive spolupráci lékaře, 

fyzioterapeuta, ergoterapeuta, logopeda, psychologa, atd. se snažíme o jejich 

odstranění či zmírnění. 

Pacienti mají velmi často psychické problémy, jsou plačtiví a ztrácejí chuť do 

života O to hůře jsou na tom ti, kteří nemají rodinu nebo o ně rodina nemá zájem. 

Proto zde má velkou roli motivace pacienta Dobře motivovaný pacient je podle 

mne na nejlepší cestě k úspěchu, jak ve smyslu psychického tak následně 

fyzického zotavení. 

Vypozorovala jsem, že pacienti s hemiparézou či hemiplegií považují za svůj 

obrovský úspěch zvládnutí prvního tempa zjakéhokoliv plaveckého stylu, ač je 

často různě modifikovaný. Již několikrát jsem viděla radost v očích pacienta, když 

se poprvé udržel na hladině bez vodní pomůcky. 

Cílem bakalářské práce bylo ukázat své návrhy cvičebních jednotek, které se 

mi osvědčily za dobu několikaleté praxe v oboru. V budoucnu při zpracování 

magisterské práce bych se ráda věnovala podrobné metodologii návrhů 

cvičebních jednotek určených pacientům po CMP. 

Dle mého názoru by cvičení v bazénu mělo být součástí komplexní 

rehabilitace, samozřejmě s ohledem na kontraindikace (viz kap.3.11) a aktuální 

stav pacienta 

Při sestavování cvičební jednotky musíme znát přesnou diagnózu, dodržovat 

zásady hygieny, brát v úvahu didaktická pravidla pro cvičení, důsledně promyslet 

sestavení cvičebního plánu a předem si naplánovat délku trvání cvičební jednotky, 

obsah činností a velikost zátěže. 
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V literatuře můžeme vysledovat mnoho názorů a návrhů jak má být správně 

cvičební jednotka sestavena a rozdělena do jednotlivých částí, např.: 

o 1) rozcvičení, 2) strečink, 3) aerobní část cvičení, 4) svalový 

kondiční trénink, 5) závěrečný strečink 

nebo 

o 1) úvodní část, 2) hlavní část - tu dále na část vyrovnávací a 

rozvíjející a 3) závěrečnou část. 

Vypracovala jsem čtyři návrhy cvičební jednotky. První obsahuje cvičení bez 

pomůcek, druhý cvičení se ,,žížalou", třetí cvičení s kroužky a čtvrtý cvičení 

s kombinací pomůcek. Cvičení s pomůckami (kroužky, "žížala) či bez pomůcek 

jsem volila dle aktuálního stavu pacienta. Cviky jsou obtížnější, přesto je však 

pacient všechny zvládl a uvedené návrhy odpovídají jeho schopnostem i 

možnostem. Cvičení s pomůckami jsem využívala hlavně pro ovlivnění spasticity 

levostranných končetin, výcvik stability a celkové posílení. 

Během první poloviny hospitalizace pacient potřeboval mírnou dopomoc při 

manipulaci s těmito pomůckami, ale postupem času i přes nutnou vizuální 

kontrolu levostranných končetin při jednotlivých cvicích zvládal manipulaci sám. 

Vodní prostředí pacientovi umožnilo lepší uvědomění si pohybu, mělo na něj 

příjemný psychosomatický vliv a napomohlo ke snížení spasticity. Posilovacími 

cviky jsem docílila zlepšení svalové síly a celkové stability pacienta. 

Pokud se věnujeme skupinovému cvičení ve vodním prostředí, je důležité 

správné zařazení pacientů dle jednotlivých diagnóz. V úvodní části si nesmíme 

zapomenout ověřit aktuální stav pacientů a vždy se řídit jejich subjektivními 

pocity. 

Se cvičením ve vodním prostředí se setkáváme zejména v rehabilitačních 

ústavech či v lázních a jako součást rehabilitační léčby je velmi přínosné. Jeho 

rozšíření mezi širší veřejnost by bylo velkou výhodou. 

Mezi nejznámější aktivity ve vodním prostředí dnes patří vodní aerobik či 

vodní gymnastika a převládají zde ženy. 

Cvičení ve vodním prostředí umožňuje využití efektu léčby pohybem a 

fyzikální působení vody. Výměna tepelné energie je ve vodě 25-krát větší než-li 

na suchu. Pro člověka je izotermní teplota vody 34 - 36°C, přičemž si stále udrží 

teplotu jádra na 37°C. Ideální teplota vody pro cvičení je 28 - 30°C. 
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V teplé vodě dochází ke snížení spasticity, uvolnění svalových spasmů, 

zlepšení pohyblivosti kloubů a k relaxaci. Teplota vody závisí na druhu diagnózy 

a intenzitě cvičení. Pro pacienty po CMP volíme kratší dobu cvičební jednotky 

(cca 20- 30min) a cvičení provádíme v teplejší vodě (okolo 30°C). Při cvičení 

vodního aerobiku je tomu naopak, cvičební jednotky trvají delší dobu (cca 45 -

60min) a teplota vody se pohybuje okolo 28°C. 

Cvičení ve vodním prostředí může být současně prevencí, rehabilitací a 

zábavným cvičením. 
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6Závěr 

Zjistila jsem, že cvičení ve vodním prostředí je pro pacienty stejného postižení 

velkou výhodou, jak po stránce fyzické tak i psychické. Pacienti si mohou mezi 

sebou navzájem sdělit své pocity, povědět si o svých problémech i úspěších 

v rehabilitaci a navzájem se motivovat a podporovat. 

Toto je myslím jasná odpověď na mou vědeckou otázku, kterou jsem položila 

v úvodu práce.: Je ze získaných teoretických podkladů a vlastních zkušeností 

možné hovořit o pozitivním vlivu cvičení ve vodním prostředí u pacientů po 

C:MP? 

Účinnost terapie ve vodním prostředí hodnotím kladně a vzhledem 

k možnostem dalšího zlepšování doporučuji terapii v budoucnu zopakovat. 

Za celkové zlepšení zdravotního stavu pacienta vděčíme hlavně komplexní 

rehabilitaci na rehabilitační klinice Malvazinky, jejíž součástí byla terapie ve 

vodním prostředí. 

Pacient cvičení v bazénu zvládal bez větších problémů a na cvičení se vždy 

těšil. 

Pro mne je vedení cvičebních jednotek velkým přínosem, uplatňuji zde své 

malosti z fyzioterapie a snažím se kladně motivovat pacienty k další rehabilitační 

léčbě. 

Cvičební jednotky se snažím dělat zábavné, dynamické, často je obměňovat, 

aby se nestaly stereotypem. Cvičení musí pacienty bavit a to, re odcházejí 

z bazénu spokojeni a možná trošku unaveni, pro mne znamená velké pracovní 

uspokojení. 

Každému pacientovi po CMP doporučuji rehabilitační léčbu spoJenou se 

cvičením v bazénu. 
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8 Seznam zkratek 

AA - alergická anamnéza 

BG- bazální ganglia 

CBF - cerebral blood flow 

CMP - cévní mozková příhoda 

Cp. - krční páteř 

DK- dolní končetina 

DKK- dolní končetiny 

FA- farmakologická anamnéza 

HK- horní končetina 

HKK- horní končetiny 

IL TV - individuální léčebný tělocvik 

KP- kompenzační pomůcky 

LDK -levá dolní končetina 

VRÚ- vojenský rehabilitační ústav 

LDL -low density lipoprotein (lipoproteiny s nízkou hustotou) 

LHK -levá horní končetina 

LK - levá komora 

Lp. -bederní páteř 

MRl- magnetická rezonance 

NO - nynější onemocnění 

OA - osobní anamnéza 

PDK- pravá dolní končetina 

PHK- pravá horní končetina 

PNF - proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

PV - paravertebrální 

RA -rodinná anamnéza 

RHB - rehabilitace 

SAK- subarachnoideální krvácení 

SP A- sociální anamnéza 

Stp. - stav po 

THp -hrudní páteř 

TIA - transientní ischemická ataka 
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9 Přílohy 
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Při1oha č.l 

Vstupní kineziologický rozbor (3.7.2008) 

Subj.: 

Pacient udává klidové bolesti levostranných končetin 

Obj.: 

Pacient orientovaný, v běžných denních činnostech plně soběstačný, spolupracuje, 

dobře motivovaný k RHB 

KP: nepoužívá 

Stoj: o široké bázi, stabilní, po zavření očí titubace, na špičkách lze s velkými 

obtížemi, na patách nelze, na PDK ano, na LDK ne, pánev uhýbá mírně doleva 

Trup a páteř: 

Cp. - hlava klidově rotována mírně doleva, mírný předsun, hypertonus svalstva 

šíje, levé rameno kaudálněji, dynamika: flexe na 2 prsty, rotace a inklinace vámou 

bilat. na 1/3 

THp. - oploštělá, hypertonus PV svalů, oslabené mezilopatkové svaly, hlavně 

dolní fixátory lopatek, více vlevo, dynamika: omezené rozvíjení do extenze 

Lp. - vyhlazená lordosa, hypertonus PV svalů, dynamika: rozsahy v normě, SI 

bilat. pruží 

HKK - symetrické, svalová síla nižší na LHK 

PHK- kloubní rozsahy a svalová síla bez omezení 

LHK hypotrofie svalstva ram.kloubu z inaktivity, spasticita, taxe výrazně 

nepřesná, schopen rychlých přesných pohybů, při pomalejším pohybu třes, mírná 

nepřesnost, akrální motorika přesná pouze při vizuálním dozoru, čití - hypestezie 

až anestezie kožní, hypersenzitivita, až algická reakce na jemný dotyk/tlak 
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DKK- mírná asymetrie v trofice lýtek - LDK o lem méně 

PDK- kloubní rozsahy a svalová síla bez omezení 

LDK - při chůzi cirkumdukční mechanismus v kyčli, snížení svalové síly oproti 

PDK, kloubní rozsahy bez omezení, čití- anestezie kožní, vibrace hypersenzitivní 

až alogické 

Chůze - hemiparetická, bez KP, o širší bázi, v L kyč.kl. cirkumdukce, koleno 

téměř neflektuje, nášlap na laterální stranu plosky, vázne odvíjení plosky, vázne 

souhyb HKK, aktivně jen vpravo a to jen občas - PHK fixuje LHK, která má 

tendenci do Wernicke - Mannova držení 
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Příloha č.2 

Kontrolni kineziologický rozbor (29. 7 .2008) 

Subj.: 

Pacient udává kromě parestezií, hyperestezií, atd . . . dle vstupního 

kineziologického rozboru zlepšení ve smyslu stability a jistoty při stoji a chůzi, 

větší plynulost při pohybech levostranných končetin. 

Obj.: 

Pacient orientovaný, v běžných denních činnostech plně soběstačný, aktivně se 

podílel na terapii, nadále dobře motivován k další RHB léčbě 

KP nepoužívá 

Stoj: o široké bázi, stabilní, po zavření očí přetrvávají titubace, na špičkách lze 

s přidržením, na patách nelze, na PDK ano, na LDK ne, pánev v dobrém postavení 

Trup a páteř: 

Cp. - hlava mírný předsun, snížen hypertonus svalstva šíje, levé rameno 

kaudálněji, dynamika: flexe v normě, rotace a inklinace váznou bilat. na 112 

THp. - oploštělá, snížen hypertonus PV svalů, posíleny dolní fixátory lopatek, 

dynamika: přetrvává omezené rozvíjení do extenze 

Lp. - vyhlazená lordosa, snížen hypertonus PV svalů, dynamika: rozsahy 

v normě, SI bilat. proží 

HKK- symetrické 

PHK.- kloubní rozsahy a svalová síla bez omezení 

LHK. - stále mírná hypotrofie svalstva ram.kloubu, spasticita, taxe mírně nepřesná, 

schopen rychlých přesných pohybů, při pomalejším pohybu přetrvává třes, mírná 

nepfesnost, akrální motorika přesná pouze při vizuálním dozoru, čití - hypestezie 

až anestezie kožní, hypersenzitivita, až algická reakce na jemný dotyk/tlak 
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DKK - mírná asymetrie v trofice lýtek- LDK o lem méně 

PDK- kloubní rozsahy a svalová síla bez omezení 

LDK - při chůzi přetrvává cirkumdukční mechanismus v kyčli, posílení svalstva 

LDK, kloubní rozsahy bez omezení, čití -anestezie kožní, vibrace hypersenzitivní 

až alogické 

Chůze - hemiparetická, bez KP, o širší bázi, v L kyč.kl. cirkumdukce, náznak 

flexe v kolenním kloubu, zlepšen nášlap a odvíjení chodidla, vázne souhyb HKK., 

aktivně jen vpravo a to jen občas - PHK fixuje LHK, která má tendenci do 

Wernicke - Mannova držení 
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Příloha č.3 

Rehabilitační bazén, rehabilitační klinika Malvazinky 

(http://www.malvazinky.cz) 

Pomůcky 
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Přa1oba č.4 

Kroužky "Žížaly" 

Pásy 
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Při1oha č.5 

Vstup do vody 

Vstup do vody pomocí zvedáku 
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Příloha č.6 

Cvičení s kroužky 
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Příloha č.7 

Cvičení se "žížalou" 
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Příloha č.8 

Stoj - pohled zepfedu a zezadu 

Stoj s pásem 
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