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Abstrakt: 

Název práce: 

Využítí hydrokinezioterapie při diagnóze roztroušené skleróza mozkomíšní 

Cíl práce: 

Shrnout poznatky o problematice roztroušené sklerózy mozkomíšní, klinických příznaků 

a možností jejich léčby. Vyhledat v literatuře a shrnout možnosti hydrokinezioterapie u 

osob s roztroušenou sklerózou. Navrhnout program pohybových aktivit ve vodě pro 

osoby s roztroušenou sklerózou, který bude podporovat celkovou rehabilitaci. 

Metoda: 

Formou literární rešerše provést shrnutí poznatků o roztroušené skleróze mozkomíšní a 

zjistit možnosti hydrokinezioterapie a její význam u tohoto onemocnění. 

Závěr: 

Na základě získaných informací se ukazuje pozitivní vliv hydrokinezioterapie a 

zdravotního plavání při diagnóze roztroušena skleróza mozkomíšní. 

Klíčová slova: 

roztroušená skleróza mozkomíšní, hydrokinezioterapie, zdravotní plavání, 

komprehensivní rehabilitace 



Abstract: 

Thesis title: 

Utilization ofHydrokinesiotherapy in the Diagnosis ofCerebrospinal Multiple Sclerosis. 

Objectives: 

Summarize the knowledge of cerebrospinal multiple sclerosis problems, its clinical 

symptoms and the possibilities of treatment. Search out in the literacy a sum up the 

potential of hydrokinesiotherapy for persons suffering from cerebrospinal multiple 

sclerosis. Propose a program of exercise activities in water, which would support overall 

rehabilitation for the cerebrospinal multiple sclerosis patients. 

Methods: 

In the form of literacy search summanze the knowledge of cerebrospinal multiple 

sclerosis and fmd out the possibilities of hydrokinesiotherapy and its relevance in 

treatment of this disease. 

Conclusions: 

Based on the sought information positive effect of hydrokinesiotherapy and health 

swimming is shown in the diagnosis of cerebrospinal multiple sclerosis. 

Keywords: 

cerebrospinal multiple sclerosis, hydrokinesiotherapy, health swimming, komprehensive 

rehabilitation 
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1 ÚVOD 

Roztroušená skleróza mozkomíšní (RS) je chronické zánětlivé onemocnění 

centrálního nervového systému. I když RS postihuje mladé lidi na začátku 

produktiVního věku, v očích široké veřejnosti není toto onemocnění příliš známé. Česká 

republika patří mezi oblasti vyššího rizika výskytu, kde je dle Havrdové (2002) 

prevalence nad 30 nemocných na 100 000 obyvatel. Pfeiffer (2007) a Vymazal (1998) 

udávají prevalenci nad 50 nemocných na 100 000 obyvatel, Ambler (2001) dokonce až 

l 00 nemocných na 100 000 obyvatel. 

Roztroušená skleróza je řazena mezi autoimunitní onemocnění a ani v dnešní 

době neznáme kauzální léčbu. Projevuje se nemalým množstvím příznaků a ve svých 

dusledc:ích zasahuje jak do fyzické a psychické, tak do sociální oblasti života 

nemocných. Je tedy duležité přistupovat k onemocnění v rámci komplexní terapie, kde 

významnou složku hraje i léčebná rehabilitace jako součást symptomatické léčby. 

Jednou z možností léčebné rehabilitace je i hydrokinezioterapie. Touto terapií lze 

ovlivnit celou řadu příznaků spojených s RS, a proto se jí právě tato práce zabývá. I 

když mnozí autoři poukazují na výhody využití pohybu ve vodním prostředí, dosud 

nebyly detailněji popsány možnosti ovlivnění jednotlivých příznaků RS touto terapií. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA MOZKOMÍŠNÍ 

2.1.1 Teorie nemoci 

Roztroušená skleróza mozkomíšní (RS) je chronické zánětlivé onemocnění 

centrálního nervového systému, které vede jak k demyelinizaci nervových vláken, tak i 

k jejich přímé ztrátě. Postihuje mladé lidi, začátek onemocnění bývá mezi 20.-40. 

rokem života. Dle Pfeiffera (2007) čím později onemocnění vzniká, tím je průběh 

mírnější. Častěji jsou postiženy ženy než muži, Pfeiffer (2007) uvádí přibližně o 20 %, 

Havrdová (2002) uvádí poměr 2:1. 

Pro onemocnění je typický průběh, který se odehrává v atakách, což jsou akutní 

vzplanutí nemoci, a v remisích, což je návrat ke klidu. Podle typu onemocnění jsou 

ataky i remise různé intenzity a délky trvání. Příznaky jsou velmi variabilní podle toho, 

ve kterých částech nervové tkáně se demyelizační ložiska vyskytují. 

První zmínky o tomto onemocnění pocházejí již ze 14. století. Morfologicky a 

klinicky bylo formulováno Charcotem kolem r. 1860. Rozpoznání patogenetických 

mechanismů však trvalo více než sto let. Posledních dvacet let výzkumu přineslo řadu 

velmi podstatných poznatků, které se odráží v terapeutických možnostech řešení tohoto 

onemocnění (Havrdová, 2002). 

2.1.2 Etiopatogeneze 

Příčina roztroušené sklerózy není známá. Onemocnění je charakterizované 

vznikem zánětlivých ložisek velikosti od 1mm až několika cm, umístěných v bílé hmotě 

mozku a míchy, ponejvíce v okolí postranních komor a nad jejich stropy, dále 

v mozkovém kmeni, prodloužené míše, mozečku i krční míše. Bílá hmota je tvořena 

nervovými dráhami (výběžky nervových buněk, po nichž jsou přenášeny nervové 

vzruchy) a jejich obalem, myelinem, který slouží jako izolační hmota a umožňuje rychlé 

vedení vzruchu po nervových vláknech. Zánětlivý proces vede jak k demyelinizaci 

nervových vláken, tak i k jejich přímé ztrátě. Na místě demyelizovaného úseku se 

vytváří sklerotické plaky (Pfeiffer, 2007; Havrdová 2002). 
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Kombinace ruzné míry zánětu, destrukce myelinu a poškození axonů vysvětluje 

různé klinické formy nemoci i různou odpověď na terapeutické zásahy. V akutních 

ložiscích zánětu je přítomna lokalizovaná porucha hematoencefalické bariéry. 

Roztroušená skleróza je považovaná za autoagresivní onemocnění, kde jsou cílem 

imunitního útoku právě antigeny bílé hmoty CNS, především myelinu. Autoagresivní 

útok je zprostředkován T lymfocyty, makrofágy a dalšími imunokompetentními 

buňkami, které prostupují přes hematoencefalickou bariéru. Výsledkem zánětlivého 

procesu je destrukce myelinu a různá míra poškození axonů (Ambler, 2001; Havrdová, 

2005). 

2.1.3 Klinické příznaky roztroušené sklerózy 

2.1.3.1 Primární klinické příznaky 

Primánú příznaky jsou dány postižením určité dráhy, v jejímž průběhu se 

demyelinizace a axonální ztráta odehrávají. Akutní rozvoj neurologických příznaků je 

důsledkem bloku vedení v demyelinizovaném nervovém vláknu. Základními 

primárními klinickými příznaky jsou: 

1. Optická neuritida 

Optická neuritida může postihovat jeden nebo oba zrakové nervy. Poruchy se 

mohou projevovat jako zamlžené vidění, ztráta zraku, výpadky zorného pole. Někdy 

však jen jako snížené vnímaní ostrosti a barev. Často se vyskytuje bolest za bulbem a 

při pohybu bulbu. Optická neuritida se může upravit zcela bez následků, někdy zůstává 

centrální skotom, vzácně však může zanechat až slepotu. Často recidivuje (Ambler, 

2001; Havrdová 2002). 

2. Poruchy citlivosti 

Poruchy čití na dolních končetinách (DK) nebo horních končetinách (HK) 

(parestezie - nepříjemné pocity mravenčení, píchání, pálení s poruchou citlivosti nebo 

bez ní, dysestzie - abnormální vnímání při doteku kůže) jsou dle Amblera (2001) 

většinou asymetrické. Tyto poruchy citlivosti u RS téměř nikdy nechybí. Dle Havrdové 

(2002) se výskyt optické neuritidy a parestézie na začátku onemocnění považuje 

prognosticky za příznivé znamení, předznamenávající benignější průběh onemocnění. 
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Káš (1997) uvádí, že nejčastější příčinou poruchy čití jsou poruchy zadních 

provazců míšních. Zvláště častým příznakem je porušené vnímání vibrací na DK. 

Postižení zadních provazců míšních vede ke ztrátě hlubokého čití a k vývoji ataxie. Na 

rukou může být někdy těžká porucha stereognózie. 

3. Motorické poFuchy 

Motorické poruchy se vyskytují jako různé stupně paréz, které jsou centrální, 

provázené spasticitou a postihují častěji DK. Na počátku onemocnění nebývají většinou 

parézy ani spastické motorické projevy výrazné. Nemocní nejprve udávají zvýšenou 

únavnost, nejistotu při chůzi do schodů, slabost nebo neobratnost ruky. Z počátku 

nemoci může dojít kjejich plné úpravě, později jsou častá rezidua. (Ambler, 2001; 

Havrdová, 2002). 

4. Vestibulární syndrom, poruchy mozečku 

Je-li zánětlivé ložisko v mozečku a jeho drahách, můžeme u nemocného sledovat 

intenční třes, který brání pacientovi se najíst, napít, vykonávat jakékoli jemnější pohyby 

i pň plně zachované síle, vázne koordinace pohybu, jeho plynulost. Porucha pohybové 

koordinace se může projevit jako trupová ataxie, nebo jako ataxie končetin, podle 

lokalizace léze v mozečku. Mozečková bývá i řeč, tzv. sakadovaná řeč. Typická je 

chůze s ataktickými pohyby pň každém kroku (Ambler, 2001; Havrdová, 2002; 

Pfeiffer, 2007). 

Současná porucha mozečku a pyramidových drah pak různou měrou uplatňuje 

vliv na svalový tonus, kde se může projevit jak spasticita, tak hypotonie. Mozečkové 

příznaky bývají často kombinovány s vestibulárními. Vestibulární poruchy se projevují, 

kromě již zmíněných poruch rovnováhy, ataxie a třesu, navíc i závratěmi a nystagmem. 

U RS se většinou setkáváme s kombinací slabosti, spasticity a určitého stupně 

ataxie (Vacek, 2000). 

S. Spasticita 

Spasticita provází většinu centrálních paréz a různá míra spasticity obtěžuje 

v určitých stádiích choroby většinu pacientů. U mozkových lézí převažuje tendence 

k flekčnímu držení na horních končetinách.a k extenčnímu na dolních. U spinálních lézí 
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má charakter převahy flexe na dolních končetinách jako výraz dezinhibice flexorového 

reflexu. Informace přicházející z periferie jsou špatně interpretovány a v řízení 

svalového tonu tak vzniká dysbalance (Havrdová, 2002; Véle, 1997 ). 

Spasticita může zhoršovat disabilitu nemocných i s minimální paresou, bývá 

doprovázena bolestivými vjemy a predisponuje ke vzniku kontraktur (Mayer, Konečný, 

1998). Spasticita a poruchy koordinace jsou významnými komponentami lokomoční 

poruchy. Mezi spastickými a utlumenými svaly dochází ke svalové nerovnováze, 

rovněž přispívající k poruše stereotypu chůze. 

Spasticita bývá i u lehčích paréz provázena bolestivými spazmy, často nočními. U 

těžkých paréz vede k ireverzibilním změnám jako je vývoj kontraktur a atrofie 

z inaktivity (Havrdová, 2002). 

6. Poruchy sfinkterů a sexuální poruchy 

Pokud onemocnění postihne i míšní struktury, objevují se příznaky, které vždy 

zhoršují chůzi a vždy se objeví i problémy sfinkterové. Sfinkterové poruchy jsou často 

úměrné postižení DK. Asi 75 % pacientů s RS trpí některými problémy s kontrolou 

vyprazdňování moči. Někdy dochází k inkontinenci, někdy ke spastickému močovému 

měchýři. Pacienti s RS mívají často také problémy s defekací a trpí sexuálními 

dysfunkcemi. Poruchy vyprazdňování jako zácpa nebo inkontinence stolice obtěžují 

přes 60 % pacientů. Poruchy sexuální postihují 75 % mužů a 50 % žen (Havrdová, 

2002; Pfeiffer, 2007). U mužů vázne erekce a ejakulace, u žen se snižuje citlivost a 

lubrikace vaginální sliznice, objevuje se anorgasmie. Na impotenci se může podílet řada 

dalších faktorů, nejen poškození nervových drah, ale především psychická zátěž. 

7. Postižení mozkových nervů 

Postižení mozkových nervů se projevuje především poruchami v oblasti obličeje. 

Jsou to okohybné poruchy, nejčastěji vyskytující se je nystagmus a dvojité vidění dále 

neuralgie trigeminu a obrna lícního nervu spojená s dysartrií a poruchou polykání. 

8. Únava 

Únava se vyskytuje u 76 - 92 % nemocných RS, jak v časném, tak pozdějším 

stádiu onemocnění. Únava je typický subjektivní příznak roztroušené sklerózy. Má 
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chronický charakter, s délkou trvání onemocnění se zvyšuje. U třetiny až poloviny 

nemocných RS je únava popisována jako jeden z prvních příznaků onemocnění 

(Řasová, 2004; Zálišová, 2000). Havrdová (2002) uvádí, že % nemocných RS ji 

považují za je jeden ze tří nejvíce omezujících příznaků své choroby. 

Mezi příznaky, které jsou s únavou spojovány, patří bolest a sfinkterové potíže 

rušící normální spánek, spasticita, deprese, poruchy rovnováhy (Havrdová, 2002; 

Řasová, 2004). 

Dle Řasové (2004) narozdíl od fyziologické únavy ve zdravé populaci se únava u 

osob s RS liší četností, závažností, chronickým trváním, snazší možností vzniku, 

ovlivnitelností zevními podmínkami (především teplotou) a dopadem na vykonávání 

psychických i fyzických aktivit. Řasová (2006) uvádí, že tepelná senzitivita (zvýšená 

teplota blokuje vedení v demyelinizovaném axonu a tím dochází ke zvýraznění 

příznaků, včetně únavy) je přítomná u 60 - 90 % osob s RS. Podle Vacka (2000) se 

únava zhoršuje především účinkem tepla, v teplejším prostředí či vzrůstající tělesnou 

teplotou, ale je i vedlejším účinkem sedativních léků. 

9. Kognitivní poruchy 

Kognitivní poruchy se objevují s postupujícím onemocněním, ojediněle se 

vyskytují na začátku. Jak uvádí Havrdová (2002), nejvíce se týkají paměťových funkcí a 

soustředění. 

1 O. Afektivní poruchy 

Afektivní poruchy se u pacientů vyskytují velmi často. Starší údaje uvádějí častý 

výskyt euforie, oproti tomu se dnes uvádí významně vyšší procento pacientů trpící 

poruchou depresivní. Dle Havrdové (2002) deprese provází některou fázi nemoci až u 

poloviny pacientů. 

ll. Bolest 

Jak uvádí Havrdová (2002), bolest obtěžuje v průběhu RS více než 60% pacientů, 

je častější při těžké spasticitě, u žen a u starších pacientů. Podle vyvolávající příčiny 

mají bolesti různý charakter a lokalizaci. 
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Bolest se u RS vyskytuje jednak v přímé souvislosti s chorobou (neuralgie 

trigeminu, bolestivé pálivé parestezie, sevření kolem pasu, tonické záchvaty) a jednak 

bolest sekundární (především vertebrogení z omezení hybnosti a při asymetrickém 

zatěžováním paretických končetin, dále bolest spojená s osteoporózou, spasticitou a 

svalovými kontrakturami) (Havrdová, 2002,2005). 

2.1.3.2 Sekundární klinické příznaky 

Sekundární příznaky vznikají jako komplikace primárních. Jedná se například o 

infekce močových cest, svalové atrofie, sníženou hustotu kostí, kontraktury, proleženiny 

a v neposlední řadě respirační dysfunkce. 

Respirační dysfunkce se může vyskytovat i u nemocných s nízkým stupněm 

neurologického postižení. Na rozvoji dechové dysfunkce se nepodílí jen délka 

onemocnění a stupeň postižení, ale také mozečkové dysfunkce. Mozeček se podílí na 

řízení aktivity transverzálních břišních svalů, proto by inkoordinace těchto svalů mohla 

být považována za první marker dechového deficitu následovaný dechovou slabostí. 

Nejčastější příčinou slabosti dechových svalů jsou dechové změny v oblasti dechového 

centra, dále jí může být inaktivita provázená dekondicí a periferními změnami ve svalu 

(snížená oxidativní kapacita), a medikace (Řasová, 2004). 

2.1.3.3 Terciální klinické příznaky 

Terciální příznaky jsou sociální, pracovní a psychologické komplikace primárních 

a sekundárních symptomů. RS jako chronické onemocnění výrazně ovlivňuje kvalitu 

života nemocných. 

Jednou ze základních funkcí živých organismů je lokomoce (pohyb z místa na 

místo), která umožňuje zabezpečení příjmu potravy, reprodukci druhu atd. Pro člověka 

je lokomoce základem uspokojení také jeho sociálních potřeb. Somatické symptomy 

mohou omezovat sociální vztahy, mohou mít vliv na vzdělání, pracovní příležitosti, 

výsledky v zaměstnání, trávení volného času, způsob rodinného života a ekonomickou 

situaci. 
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2.1.4 Diagnostika roztroušené sklerózy 

Pro diagnózu RS je nejdůležitější klinický obraz a průběh. Platí pravidlo, že jde o 

chorobu, která má své léze rozeseté v čase a prostoru. Dříve bylo třeba pro stanovení 

diagnózy, aby pacient prodělal alespoň dvě ataky s odstupem nejméně 30 dnů 

vysvětlitelné neméně ze dvou různě lokalizovaných ložisek v CNS. V roce 2001 byla 

však publikována nová diagnostická kritéria (McDonaldova), která u řady pacientů 

umožňují stanovení diagnózy RS za použití určitého vyšetřovacího algorytmu již po 

první atace (Ambler, 2001; Havrdová 2002). 

Jako pomocných vyšetřovacích metod se používá především nukleární 

:magnetická rezonance (MRl), která umožňuje vizualizaci zánětlivých ložisek a 

sledování jejich dynamiky (roztroušenost v prostoru a čase). Pomocí MRI se odhalilo 

velké množství klinicky němých ložisek. Bylo zjištěno, že zánětlivých lézí vzniká 5x

lOx více než vzniká klinických atak. Potvrdilo se tak, že tato choroba je neustále 

aktivní. Standardně se používají T2 vážené obrazy, pro zobrazení aktivního ložiska se 

používají Tl vážené obrazy (Havrdová 2002; Lenský, 2002) .. 

Dále se běžně využívá vyšetření mozkomíšního moku, které může potvrdit 

poruchu hematoencefalické bariéry (zvýšené množství proteinu), zvýšené množství 

imunoglobulinů G (IgG) a zmnožení mononukleárních buněk signalizuje přítomnost 

zánětu. Protilátky účastnící se ničení myelinového obalu nervových vláken, se při dělení 

v elektrickém poli (elektroforéze) řadí do speciálních vzorců, které nazýváme 

oligoklonálními IgG proužky, které lze najít u více než 95 % pacientů s roztroušenou 

sklerózou (Havrdová 2002; Lenský, 2002) .. 

Evokované potenciály (EP) zjišťují poruchu rychlosti odpovědi organismu na 

přesně definovaný a pevně časově vázaný podmět z periferie. Jde o záznam elektrické 

aktivity vzniklé v mozku. Základním projevem demyelinizační léze je prodloužení 

vedení postiženými drahami, a tím prodloužení latencí EP v odpovídající oblasti. 

Vyšetřují tak funkci nervových drah zrakového systému, sluchového systému, drah 

vedoucích citlivost z horních i dolních končetin a drah vedoucích hybnost pyramidovou 

dráhou. U roztroušené sklerózy se především používají vizuálně evokované potenciály 

(VEP). Měří se čas za jakou dobu mozek zpracuje signály zrakových nervů (Havrdová 

2002; Lenský, 2002; Růžička, 1998). 
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Nová diagnostická kritéria roztroušené sklerózy 

(podle McDonald et al. Recommended Diagnostic Criteria for MS. 
Ann Neurol. 2001, 50: 121 -127) 

Klinic_!<:ý obraz 
Doplňující údaje potřebné k diagnóze 

Ataky Objektivní známky 
léze (lézí) 

roztroušené sklerózy 

2 nebo více 2 nebo více žádné, klinická symptomatika je dostačující 
' 2 nebo více 1 roztroušenost v prostoru podle MRl mozku • 

nebo 

• 2 či více lézí na MRl mozku konzistentních 
s RS a pozitivním likvorem 

nebo 

• další klinická ataka z jiné lokalizace 
1 2 nebo více • roztroušenost v čase na MRl mozku 

nebo 

• druhá klinická ataka 
1 1 • roztroušenost v prostoru podle MRl mozku 

(mono- nebo 
symptomatická) • 2 nebo více lézí na MR mozku konzistentních 

s RS a pozitivním likvorem 
a 

• roztroušenost v čase podle MRl mozku 
nebo 

• další klinická ataka z jiné lokalizace 
o 1 • pozitivní likvor 

(progrese od a 
začátku) • roztroušenost v prostoru podle MRl mozku s 9 

či více T2 váženými 1ézemi 
nebo 2 či více lézí míchy nebo 4-8 mozkových 

a 1 míšní léze 
nebo pozitivní VEP se 4-8 MRllézemi 
nebo pozitivní VEP s méně než 4 mozkovými 

lézemi a 1 míšní lézí 
a 

• roztroušenost v čase podle MRl 
nebo trvalá progrese po dobu 1 roku 

Převzato z Havrdová, Roztroušená skleróza, 2002. 

2.1.5 Typy průběhu roztroušené sklerózy 

2.1.5.1 Typy nemoci 

1. Remitentní-relabující 

Tento typ je přítomen asi u 85 % pacientů na počátku onemocnění. Takzvaný 

remitentní průběh znamená, že ataky neurologických obtíží jsou střídány obdobím 

klinické remise (přechodné vymizení příznaků nemoci). Toto období trvá obvykle 5-15 
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let. Některé ataky mohou zanechat následky v podobě patologického neurologického 

nálezu nebo invalidity, některé se zcela upraví. Většinou však během postupu nemoci 

ubývá schopnosti zcela reparovat následky k původnímu stavu. Zánětlivá aktivita bývá 

v tomto období choroby nejvyšší (Havrdová, 1999, 2002, 2005). 

2. Sekundárně chronicko-progresivní 

Toto období choroby je plynulým pokračováním období remitentního

relabujícího. Přechod do chronicko-progresivm'ho stádia je dán vyčerpáním rezerv CNS. 

Zánětlivá aktivita i počet relapsů se snižuje a objevuje se spíše pozvolný nárůst 

neurologického deficitu a invalidity (Havrdová, 2002, 2005). 

3. Primárně progresivní 

Tento typ nemoci se vyskytuje asi u 10-15 % případů, kde od počátku nemoci 

pozvolna narůstá neurologický deficit převážně v podobě spastické parézy dolních 

končetin. Častěji se vyskytuje u mužů a začíná v pozdějším věku. Je zde menší 

přítomnost zánětů a větší přítomnost degenerativních změn (Havrdová, 2002, 2005). 

4. Relabující-progredující 

Tento typ představuje jen několik procent všech případů. Každá ataka zanechává 

nějaký defekt ve funkci nervového systému, dochází k progresi mezi atakami. Zánětlivá 

i degenerativní aktivita nemoci je u tohoto typu choroby nejvyšší, často nemocné těžce 

invalidizuje během několika málo let (Havrdová, 1999, 2005). 

2.1.5.2 Průběh nemoci 

Průběh onemocnění může být benigní (nezhoubný), kdy i po mnoha letech 

průběhu je nemocný mobilní a s minimálním klinickým deficitem, nebo maligní 

(zhoubný), kdy v průběhu několika let je nemocný připoután na lůžko. Většinou stojí 

onemocnění kdesi uprostřed. Termín "benigní RS" se přestává používat, protože tento 

typ průběhu lze zhodnotit až pouze retrospektivně, pokud onemocnění pacientovi 

nezkrátilo život a nezpůsobilo podstatnou invaliditu (Arnbler, 2001; Havrdová 2002, 

2005). Maligní RS je daleko méně častý než benigní forma nemoci, která se dle 

Havrdové (2002) týká až 20 % pacientů. 
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2.1.5.3 Prognóza nemoci 

Prognóza nemoci je v základě daná typem průběhu nemoci a její aktivitou. 

Existuje určitý vztah počtu klinických atak na počátku nemoci k prognóze nemoci. 

Obecně platí, čím více atak proběhne v prvním roce nemoci, tím dříve lze očekávat 

plnou invaliditu. Naopak u pacientů s jednou atakou v prvním roce nemoci je tento 

proces daleko pomalejší. Jak uvádí Havrdová ( 2002) délka onemocnění je v průměru 

25-35let, po 15 letech průběhu chodí 50% pacientů. 

2.1.6 Léčba roztroušené sklerózy 

2.1.6.1 Medikamentózní léčba 

Medikamentózně v současné době převažuje při atace (vzplanutí zánětu) 

intravenózní podávání metylprednisolonu, ze skupiny kortikosteroidů, po dobu 5-l O dnů 

s následným postupným snižováním dávek, pro jeho protizánětlivý a imunosupresivní 

účinek (Havrdová, 2002; Pfeiffer, 2007). 

Pokud se objeví další ataka do několika měsíců, nebo zanechá-li některá z dalších 

atak větší neurologický deficit je třeba přistoupit k dlouhodobé terapii. Měl by se 

podávat interferon beta, což je látka bílkovinné povahy produkována buňkami 

imunitního systému. Jak uvádí Havrdová (2002) interferon beta je schopen snížit počet 

atak až o 30 %. 

Dalším používaným lékem je glatiramer acetát. Jde o uměle vytvořený antigen, 

který připomíná myelinový bazický protein. Látka obsazuje místo pro nabízený antigen 

a falešný antigen vede k vývoji populace T lymfocytů, které produkují spektrum 

protizánětlivých cytokinů. Tyto lymfocyty putují přes hematoencefalickou bariéru do 

CNS, kde vykonávají protizánětlivý efekt (Havrdová, 2002, 2005). 

Další variantou, kterou lze použít je podávání intravenózních imunoglobulinů. 

Mechanismus jejich účinku je spatřován jednak v jejich imunosupresivním působení, 

jednak v přítomnosti přirozených blokátorů prozánětlivých cytokinů a dokonce 

v přítomnosti růstových faktorů potřebných pro remyelinizaci (Havrdová, 2002). 

Podrobné informace o možnostech medikamentózní léčby popsané v literatuře 

podává Havrdová, Farmakoterapie pro praxi- Roztroušená skleróza, 2005. 
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Komplexní léčba RS zahrnuje farmakoterapii, režimová opatření a rehabilitaci 

v nejširším slova smyslu, jejíž nedílnou součástí je fyzioterapie. Odvíjí se od stádia 

nemoc1. 

2.1.6.2 Symptomaticky zaměřená léčba 

1. Léčba spasticity 

Spasticita je typ zvýšeného svalového tonu, je známkou zhoršení vyrovnávacího a 

inhibujícího vlivu subkortikálních řídících center, které nastavují a průběžně upravují 

hladinu excitability motoneuronů a snaží se přizpůsobit excitabilitu právě probíhajícímu 

pohybu. Je to motorická porucha, projevující se zesílením tonických napínacích reflexů, 

respektive proprioreceptivních šlachových reflexů, v závislosti na rychlosti protažení 

svalu. Je podmíněna zvýšenou excitabilitou těchto reflexů, která je součástí centrální 

parézy. Pokud je spasticita ponechána sama sobě, má tendenci se prohlubovat. (Mayer, 

Konečný, 1998; Pavlů, 1999; Véle, 1997; Votava, 1996). 

Medikamentózně ovlivňujeme spasticitu pokud pacienta omezuje v pohybu nebo 

způsobuje bolestivé křeče a znehybňující kontraktury. Léčba se zahajuje malými 

dávkami (nejčastěji baklofen a tizanidin) a pacient sleduje změnu při chůzi a kvalitu 

chůze, podle které se pak dávky upravují. Určitá míra spasticity může pomoci při 

stabilizaci stojné končetiny při jejím zatížení a umožnit tak chůzi, která by při 

nadměrném ovlivnění spasticity nebyla možná. Stanovené dávky by se neměly 

překračovat, jelikož vyšší dávky navozují svalovou slabost a ospalost. K dosažení 

efektu a minimalizaci vedlejších účinků je nutné kombinovat různé druhy léků 

(Havrdová, 2002; Vacek, 2000). 

Svalový tonus je možné ovlivňovat celou řadou způsobů. Obecně se využívá 

těchto jednotlivých elementů (Pavlů, 1999): 

~ Pomalé setrvalé manuální protahování spastických svalů. 

~ Polohování v pozicích s protažením. 

Už jen samotná poloha má vliv na svalový tonus. Véle (1997) uvádí, že 

excitabilita a tím i celková úroveň reflexů je vyšší ve stoji nebo v sedu než v lehu, 

protože posturální systém ve stoji je aktivnější, a tím je zvýšená i úroveň celkové 

excitability. Mayer a Konečný (1998) ale upozorňují, že např. nejběžnější poloha v lehu 
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na zádech obvykle provokuje, zřejmě cestou tonického labyrintového reflexu, 

extenzorovou spasticitu. 

~ Pomalu opakované dotyky a setrvalý velkoplošný dotyk. 

Kožní vnímání souvisí s napětím kůže, podkoží i svalů a jeho změny se projeví 

změnou napětí uvedených tkání. Adekvátní taktilní vnímání provází adekvátní, tj. 

koordinovaný pohyb. Schopnost svalů diferencovaně měnit svoje napětí je jen jiné 

vyjádření pro koordinaci svalovou. Svalové napětí souvisí nejen s vnímáním, ale i 

interpretací vnímaného. Taktilní podněty vnímané jako nepříjemné jsou doprovázené 

zvýšeným napětím, pohybová reakce na podnět je nepřiměřeně zvýšená nebo změněná. 

Opakovaným ovlivňováním je možné, že se kůže naučí znovu nebo jinak vnímat, 

případně jinak interpretovat vjem (Hermachová, 1999, 2001). 

~ Trakce, komprese, mobilizace stimulují kloubní receptory a tím dochází k inhibici 

některých svalových skupin. 

)i;> Rychlé střídání recipročních pohybů. 

)i;> Protrahovaná aplikace lokálních chladových stimulů. 

~ Dlouhodobý účinek tepla 

)i;> Elektrostimulace antagonistů spastických svalů. 

2. Ovlivnění třesu a poruch rovnováhy 

Většina osob s RS má do určité míry narušenou schopnost rovnováhy a 

koordinace pohybů. Mezi základní tři aferentní zdroje rovnováhy patří: oko, 

propriorecepce a vestibulární aparát (Abmler, 2001). Mozeček přijímá informace 

z proprioreceptorů, vestibulárního aparátu, thalamu i mozkové kůry, informace 

zpracovává a dále předává řídícím centrům motoriky, které pomocí pyramidových a 

extrapyramidových drah kontrolují motoriku. Ložiska roztroušené sklerózy mohou 

postihnout jak veškeré aferentní senzorické i eferentní dráhy, VIII. hlavový nerv (n. 

vestibulocochlearis), tak i samotný mozeček. Proto u nemocných s RS nacházíme často 

sníženou vestibulární odpověď, projevující se patologickou motorickou odpovědí na 

změny polohy hlavy a těžiště. 

Základní mozečkovou poruchou pohybové koordinace je ataxie, projevující se při 

trupové ataxii rozšířenou bazí, titubacemi, nejistou chůzí, kdy dochází k odchylkám 

všemi směry a při končetinové ataxii hypermetrií (přestřel ováním zamýšleného cíle), 
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rozfázováním pohybu, poruchou opakovaných pohybů. Tyto odchylky nejsou závislé na 

poloze hlavy (narozdíl od poruchy vestibulární) a příliš se nezhorší při zavření očí 

(narozdíl od poruchy hlubokého čití) (Ambler, 2001; Votava, 1996). 

S ataxií souvisí i třes, který je u RS velmi častý, bohužel však i velmi špatně 

ovlivnitelný. Havrdová (2002) uvádí, že akční, intenční třes, působený lézí v mozečku 

či jeho eferentích drahách, je dokonce nejčastější příznak pacientů s RS. 

Fyziologicky se třes zvyšuje stresem a chladem, důležitý je životní styl. Pro 

snížení intenčního třesu při pohybu můžeme dle Sekyrové (2002) využít pohybu s 

dopomocí či naopak proti odporu. Medikaméntózně se dle Havrdové (2002) využívá 

klonazepam, někdy v kombinaci s metipranolonem, ale málokdy s uspokojivým 

efektem. 

Základním principem terapie je zlepšení percepce (především vnímání tlaku) a 

zlepšení stabilizace kloubů, uvědomění si tělesného schématu, snížení zrakové 

preference, zlepšení kontroly pohybů, zvýšení vestibulární odpovědi, zvýšení síly. 

K nácviku rovnováhy a jednotlivých pohybů využíváme změn polohy hlavy, 

nejprve kontroly pohybu pohledem, poté omezení kontroly pohybu pohledem (zavření 

očí), provádíme labilizace trupu, přenášení váhy, těžiště, stimulace posturálního 

systému, stimulace rovnovážných reakcí (nácvik rychlých změn poloh, vychylování až 

k pádu), imitace funkčních pohybů a aerobm'ho tréninku. Nácvik jednotlivých cílených 

pohybů provádíme postupně co nejpomalejším tempem, od jednoduchých pohybů ke 

složitějším. 

3. Ovlivnění funkce močového měchýře, sfinkterů a sexuálních funkcí 

U RS vyskytují různé druhy sfmkterových poruch. Velmi častá je imperativní 

mikce, dále inkontinence a retence. Jedná se buď o hyperreflexii detrusoru s nebo bez 

výtokové obstrukce, nebo o sníženou kontraktilitu detrusoru. Čím více jsou postiženy 

dlouhé dráhy v míše, tím častěji se objeví i postižení sakrálních center pro mikci. Stejně 

tak jsou i sexuální poruchy (nejčastěji erektilní dysfunkce) vázané na míru postižení 

míchy, velkou roli zde ale hraje i psychika (Havrdová, 1999, 2002). 

Sfinkterové potíže by měli být řešeny po poradě se zkušeným urologem na 

základě urodynamického vyšetření, které ozřejmí kapacitu močového měchýře, míru 
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residua a činnost příčně pruhovaného svěrače. Léčba anticholinergiky bez důkladného 

vyšetření může vést ke zvětšení existujícího residua a tím i ke zmenšení reálné kapacity 

měchýře a zhoršení mikčních problémů. Residuum může být nositelem uroinfekce, 

která zvyšuje nejen mikční obtíže, ale může zvyšovat i spasticitu. Stejně tak sexuální 

potíže by měly být řešeny se zkušeným urologem či sexuologem (Havrdová, 2002; 

Zámečník, Novák, 2003). 

Cílem terapie je, aby pacient dokázal zapojit svaly bez souhybů s jinými svaly, 

nezávisle na dýchání a to jak ve funkci tonické (tedy jako opora břišních orgánů, 

"držet"), tak i ve funkci fázické (tj. stahovat je a povolovat je podle potřeby vylučování) 

(Vařeková, 2000). Před terapií je nutné vyšetření svalů pánevního dna a to jak jeho 

kontrakčních, tak relaxačních schopností. Pro reedukaci pánevního dna je nutná 

spolupráce, motivace a minimální stupeň svalové aktivity. 

4. Ovlivnění bolesti 

Jak uvádí V éle (1997), bolest lze chápat jako nociceptivní aferenci, která pronikla 

do vědomí a stala se zdrojem nepříjemně vnímaného počitku. Jde tedy o psychickou 

interpretaci nociceptivní aference. Bolest nutí postiženého k vědomé modifikaci 

motoriky, aby bolesti zabránil, aby místo, kde bolest vznikla, bylo ušetřeno dalšího 

namáhání. Nocicepce ale nemusí být vnímána jako bolest a postižený si tento pochod 

neuvědomuje, ale přesto je jeho pohybový projev ovlivněn. Dle Kuthana (1999) je 

bolest nepříjemný vjem, který signalizuje hrozící nebo probíhající poruchu integrity 

organismu (tkání) škodlivými podměty. Z toho vyplývá její ochranná funkce. 

U léčby bolesti u RS je základem rozeznat příčinu bolesti. Bolest se u RS 

vyskytuje jednak v přímé souvislosti s chorobou (neuralgie, bolestivé parestezie, 

spasticita) a jednak bolest sekundární (především vertebrogení z omezení hybnosti a při 

asymetrickém zatěžováním paretických končetin, dále bolest spojená s osteoporózou, 

spasticitou a svalovými kontrakturami). Bolest neuralgická a bolest z parestezii často 

dobře reaguje na antiepileptika. Pokud je farmakoterapie nedostatečná řeší se neuralgie 

trigeminu, neurochirurgickými metodami (Havrdová, 2002, 2005). 

Teorií bolesti je mnoho, v poslední době se rozšířila tzv. "vrátková teorie". Na 

percpci bolesti mají vliv "vrátka" v míše, která se otevírají tenkými nervovými vlákny 

vedoucí nociceptivní signál a zavírají aferencí z tlustých vláken. Bolest je možné 
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ovlivnit technikami, které aktivací tlustých nervových vláken přivírají vrátka na míšní 

úrovni (taktilní intenzivní podněty při masáži a akupresuře, iritace pokožky při 

derivačních metodách, kožní stimulace během elektroterapie, lehké taktilní podněty při 

haptických metodách), zablokováním synapsí vedoucích nocicepci endorfiny (sekrece 

endorfinů při pohybu anebo iritací určitých bodů při akupunktuře), celkovým 

nastavením interpretační úrovně bolesti psychickým vlivem. Z fyzikální terapie má 

analgetický účinek jak lokální kryoterapie (snižuje vedení nervových vzruchů, tlumí 

nociceptory, C-vlákna, snižuje uvolnění biogenních látek), tak lokální termoterapie 

(vyvolává relaxaci, zvyšuje prokrvení). 

Další možností ovlivnění bolesti je aplikace běžných analgetik-antipyretik, obstřik 

nervu lokálním anestetikem. 

5. Ovlivnění slabosti a ochrnutí 

Svalová slabost se u nemocných s RS projevuje paralýzou svalů a zhoršenou 

schopností vykonávat běžné denní aktivity- activity of daily living (ADL). Často je 

provázena motorickou únavou. Najejím vzniku se podílí snížená schopnost saltatorního 

vedení vzruchu, depolarizace na membráně axonu a neuroaxonální ztráta způsobená 

demyelinizací, přetížením motorických a senzorických axonů, svalovou atrofií 

způsobenou imobilitou, abnormální inervací způsobenou spastickým držením těla 

s parézou. 

Slabost může provázet parézy, sfinkterové a dechové poruchy, může být 

zvyšována zvýšenou tělesnou teplotou, depresí a únavou. 

Ještě do nedávné doby bylo nemocným s RS doporučováno, aby se vyhýbali 

fyzickým aktivitám a veškerou činnost vykonávali do prvních známek únavy. Lékaři se 

obávali, že fyzická zátěž povede ke zvýšení tělesné teploty a tím ke zhoršení 

neurologických příznaků a únavy. Instrukce, aby se nemocní zatěžovali do prvních 

známek únavy, často vedla k jejich inaktivitě a rozvoji celé řady komplikací z 

inaktivity. Současný výzkum prokázal, že pravidelná, správně indikovaná a 

kontrolovaná pohybová aktivita aerobního charakteru má řadu pozitivních vlivů na 

kardiorespirační zdatnost, únavnost, psychickou kondici, spánek a kvalitu života 

nemocných s RS (Havrdová, Řasová, 2005). Únava již není považována za limit zátěže, 

ale stává se jedním z terapeutických cílů (Zálišová, 2000). 

24 



Kinezioterapie obecně využívá ve svých postupech možnosti neuroplasticity. 

Svalovou slabost lze ovlivňovat některými postupy využívajícími neurofyziologické 

poznatky o plasticitě a motorickém učení, kdy je centrální nervový systém díky 

možnosti modifikace neuromuskulárních spojení a remyelinizace schopen adaptace a 

reorgaruzace. 

4. Ovlivnění dechových funkcí 

Podle Gosselink, Kovacz, Decramer (1999) jsou dechové komplikace běžné 

v terminálních stádiích onemocnění a přispívají k úmrtnosti těchto pacientů. Jestliže je 

porušena motorická dráha, často se objeví svalová slabost dechových svalů. Více bývají 

postiženy výdechové svaly. Pilotní studie ukázala (Schmeltzer, Lavietez, Cook, 1996, fu 

Gosselink, Kovacz, Decramer, 1999), že síla výdechových svalů může být tréninkem 

zaměřeným na respirační funkce výrazně zvýšena. 

Dechové dysfunkce se vyskytují i v časnějších stádiích onemocnění. Vlivem 

slabosti dechových svalů může docházet k neefektivnímu vykašlávání, retenci sekrece, 

neschopnosti udržet průchodné dýchací cesty a rozvoji infekce, případně k dalším 

komplikacím (Řasová, 2004). 

Klíčové postavení v prevenci a léčbě plicních chorob má pravidelná pohybová 

aktivita, která pozitivně ovlivňuje tělesnou zdatnost a vede k adaptačním mechanismům 

respirační soustavy (Máček, Smolíková, 1995). 

2.2 HYDROKINEZIOTERAPIE, ZDRA VOTNÍ PLAV ÁNÍ 

2.2.1 Vymezení pojmů 

Hydrokinezioterapie 

Hydrokinezioterapie je pohybová léčba ve vodním prostředí. Hydrokinezioterapie 

používá cíleně zaměřené pohybové programy, můžeme pod ní zařadit jak plaveckou 

lokomoci, tak i cvičení ve vodě provázené za účelem léčebným, rehabilitačním, ale i 

jako sportovní náplň osob se specifickými potřebami (zdravotním či mentálním 

postižením). 

Na počátku 20. století byla hlavní indikací cvičení ve vodě svalová slabost 
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takového stupně, že pobyt na suchu byl obtížný, přitom byl ale reálný předpoklad, že 

volním pohybem je možné zvýšit svalovou sílu (nejčastěji u poliomyelitidy) (Čelko, 

Zálešáková, Gúth, 1997). Dnes se hydrokinezioterapie využívá ve větší šíři a u více 

onemocnění, je součástí ucelené rehabilitace. 

Zdravotní plavání 

Zdravotní plavání je pojmem poměrně novým, jehož obsah se stále ještě zcela 

neustáli!. Narozdíl od rehabilitačního či léčebného plavání však zasahuje více do oblasti 

speciální pedagogiky, tedy do oblasti rozvojové, formativní a zátěžové. Tento pojem 

v sobě zahrnuje běžnou plaveckou lokomoci, rozšířenou o velkou škálu pohybových 

modifikací všech plaveckých způsobů, tak i pohyb na místě a cvičení v různě hluboké 

vodě s eventuálním využitím různých pomůcek. Cílem zdravotního plavání je podpora 

zdraví v nejširším slova smyslu (Břečková, Čechovská, Novotná, 2002). 

Bezkonkureční faktor mezi ostatními aktivitami je bezesporu možnost alespoň 

dočasného osamostatnění, totiž možnost pohybovat se ve vodě bez podpůrných 

prostředků či pomoci ostatních lidí (Bělková, 1999). 

Akvafitnes 

Akvafitnes je souhrnný název pro všechny formy pohybu, které lze provádět ve 

vodě, které svým obsahem, způsobem provádění a intenzitou zátěže sledují oblast 

prevence zdraví. Očekávaným efektem akvafitnesu je udržení nebo rozvoj dostatečné 

funkční zdatnosti, prevence civilizačních chorob. Je to vlastně pokračování a rozšíření 

"tradiční vodní gymnastiky". Dnes se navíc využívá různých pohybových forem, hudby, 

zajímavých pomůcek (Čechovská, Novotná, Milerová 2003; Dargatz, Kochová, 2003). 

2.2.2 Vliv vodního prostředí na lidský organismus 

2.2.2.1 Tepelný vliv vodního prostředí 

Účinnost pobytu a pohybu ve vodě je dána především samotnými vlivy vodního 

prostředí a vlastní pohybovou činností. 

Podstatou fyziatrické procedury je přenos tepelné energie z vody na tělo. Je to 

osvědčený prostředek, zvláště v kombinaci a s využitím chemických složek vody i 
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mechanické energie. Tepelná vodivost vody je ve srovnání se vzduchem 25 x vyšší, 

proto voda daleko výrazněji ohřívá nebo ochlazuje tělesný povrch (Benešová, 1997; 

Máček, Máčková, 1997). 

Vodní prostředí a organismus v něm ponořený jsou ve vzájemné interakci. Cílem 

tohoto vzájemného působení s ohledem na termoregulaci je udržování dynamické 

rovnováhy potřebné pro zachování konstantní tělesné teploty (teploty jádra), která je 

realizována na základě teplotního gradientu mezi vodou a lidským organismem. Pro 

udržení tělesné teploty je důležitá intaktní pokožka a obsah vody v těle. 

Lidské tělo se z hlediska termoregulace skládá z vnější izolační poikilotermní 

povrchové vrstvy (kůže, podkoží a periferie končetin) rozdílné šíře a teploty na různých 

částech těla a z homoiotermního jádra tvořeného orgány dutiny hrudní, břišní a lebky. 

Přechod tepla mezi jádrem a periférií je důležitý z důvodu udržení optimální teploty 

jádra, které toleruje teplotní rozdíly pouze v rozmezí + - 4 °C pro zachování homeostázy 

(lpser, Přerovský, 1972). 

Literatura rozlišuje vodu podle teploty na mrazivou (do 10° C), studenou (10 -

20 °C), vlažnou (21 - 32 °C), indiferentní (33 - 34 °C), teplou (35- 37 °C) a horkou 

(nad 37 °C). Z hlediska potřeb zdravotního a rehabilitační plavání nebo cvičení ve vodě 

je nejvhodnější voda vlažná 26-28 °C, vyšší teplota do 30 °C je vhodná pro cvičení s 

dětmi (Bělková, 1994; Benešová, 1997). 

Teplota vodního prostředí pod 20 °C se pro rehabilitační nebo zdravotní pohybové 

aktivity nevyužívá, neboť vede ke vzniku hypotermie v důsledku nerovnováhy mezi 

tvorbou a ztrátou tepla (Máček, Máčková, 1997). 

Konkrétní činnosti ve vodním prostředí kladou nároky na konkrétní teplotu vody. 

Obecně se dá říci, že čím je činnost prováděná v bazénu chudší na intenzivnější 

pohybovou aktivitu, tím roste potřeba vyšší teploty vody, aby nedocházelo k velkým 

teplotním ztrátám a k podchlazení (Máček, Máčková, 1997). 

Výhodnější jsou pro rehabilitační účely teploty vyšší, vše závisí na konkrétních 

cílech, pro které byla hydroterapie nebo hydrokinezioterapie či jiné aktivity ve vodě 

indikovány. Chladnější prostředí by bránilo svalové relaxaci a uvolnění kloubů a tím by 

mohl zhoršit obtíže, pro které bylo plavání indikováno lékařem a nebo doporučeno 
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fyzioterapeutem (Máček, Máčková, 1997). 

Sumací pohybu s teplými účinky vody se ulehčuje volní inervace příčně 

pruhovaného svalstva. Svaly jsou pak lépe prokrvovány a jejich nežádoucí stahy mohou 

být i na určitou dobu potlačeny. Při spastických obrnách, hemiplegiích, paraplegiích a 

při svalových spasmech se proto s úspěchem užívá lázně o teplotě 36-38 oc (Bělková, 
1994). 

Teplá voda snižuje tonus svalstva a uvolňuje klouby. Zvyšuje celkovou spotřebu 

energie při cvičení, zvyšuje únavu, zkracuje doby pohody při cvičení. Proto teplotě 

vody přizpůsobujeme namáhavost cviků a celkovou délku cvičení (Benešová, 1997). 

2.2.2.2 Mechanický vliv vodního prostředí 

Vodní prostředí svým odporem, který klade pohybujícím se končetinám, 

znemožňuje prudké pohyby, brzdí je, aniž by omezilo rozsah pohybu v kloubech. 

Všechny tyto okolnosti se projevují jako pozitivní faktory pro zařazení cviků ve vodě, 

cílené na svalové skupiny jednostranně namáhané, zatěžované v denním životě nebo 

oslabené, a zvětšení rozsahu pohybu kloubů (Benešová, 1997). 

Mechanické vlastnosti vodního prostředí je nutné posuzovat z hlediska 

hydrostatiky a hydrodynamiky. Hydrostatika studuje jevy související se vznášením těla 

ve vodním prostředí ve vodorovné, vertikální i šikmé poloze za klidových podmínek a 

hydrodymamika se snaží vyjádřit a popsat interakci vody a lidského těla během 

plavecké lokomoce (Hoch a kol., 1983). 

Hydrostatický tlak je tlak, který na předměty vykonává sloupec kapaliny (Dargatz, 

Kochová, 2003). Hydrostatický tlak vody vyvolává v těle člověka celou řadu reakcí. 

Jejich vliv se mění tlakem vodm'ho sloupce daného hloubkou ponoření (Benešová, 

1997). 

Hydrostatický tlak vede ke stlačení povrchových žil. Krev je tlačena do hrudníku, 

takže je i srdce nuceno k většímu výkonu. Při ponoření těla do vody po kyčle stoupne 

minutový objem srdce o 5 %, při ponoření po krk o 60 %. Tepový srdeční objem při 

ponoření po krk stoupne ze 70 ml na ll O ml při současném poklesu srdeční frekvence. 

Snížení tepové frekvence se označuje jako potápěcí reflex nebo také potápěcí 

brachykardie (Bělková, 1994; Benešová, 1997; Dargatz, Kochová, 2003). 
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Vzrůstající naplňování srdečně cévního systému se reflexně projevuje i zvýšenou 

tvorbou moče a tudíž i nucením na vyprázdnění močového měchýře. Po opuštění vody 

se objem tekutin rozdělí opět do původních prostor, což vyvolává relativní nedostatek 

tekutin a projevuje se typickou žízní po plavání. Z toho vyplývá, že i klidový pobyt, 

natož pohyb ve vodě má vliv na činnost vegetativních orgánů (Bělková, 1994). 

Hydrostatický tlak působí také na břicho a na hrudník, takže se objevují i změny 

v dýchání. Vdech je díky hydrostatickému tlaku ztížen, což má za následek posílení 

dýchacích svalů. Výdech je působením vnějšího tlaku ulehčen a prohlubuje se (Dargatz, 

Kochová, 2003). Výdech do vody musí překonat odpor vody a nutí tak zapojit 

výdechové svaly, které tím posiluje. 

Mechanická energie, tření a víření vody při cvičení zvyšuje mechanické vlivy 

vyvolané tlakem vodního sloupce. Vířením vody vyvoláváme masážní efekt 

jednotlivých částí těla, případně svalových skupin. Masáží povrchu těla pohybem vody, 

dýcháním vzduchu s vysokou relativní vlhkostí a psychickým uvolněním vyvolaným 

neobvyklými pohyby ve vodním prostředí se vytváří podstata fyziatrické procedury, 

vodoléčby (Benešová, 1997). 

2.2.2.3 Chemický vliv vodního prostředí 

Chemické složení vodního prostředí ovlivňuje v zásadě dvě oblasti. První oblastí 

je lidský organismus, který může odpovídat pozitivně nebo negativně v závislosti na 

konkrétním látkovém složení vodního prostředí. Pozitivní vliv je využíván v balneologii 

pro léčbu různých diagnóz. Speciální látky obsažené v koupelích mohou být buď 

přírodního původu (oxid uhličitý, sirovodík, soli, radioaktivní látky) nebo jsou 

podávány jako přísady. Účinek těchto látek se projevuje, tak že působí dráždivě na kůži, 

zvyšují její prokrvování a zvyšují tak nároky na činnost oběhové soustavy. Na druhé 

straně se ve vodě vyskytují také látky určené k dezinfekci vody- plynný chlor, chlorové 

vápno atd., které jako oxidační látky ničí enzymy mikroorganismů obsažené ve vodním 

prostředí. Jedinci se zvýšenou citlivostí vůči těmto látkám reagují podrážděnou 

pokožkou nebo i podrážděnou sliznicí 1 v případě přiměřené koncentrace roztoku 

(Bělková, 1994; Benešová, 1997). 

29 



2.2.2.4 Specif'Ika pro pacienty s roztroušenou sklerózou 

Nejvýznamnějším omezením vlivu vodního prostředí je teplota. Předpokládá se, 

že zvýšení tělesné teploty může blokovat vedení po myelinových drahách, protože práh 

blokády je snížen demyelinizačním procesem (Vacek, 2000). Mnozí plavci s RS se 

v teplé vodě rychle vyčerpají a někteří jsou i více spastičtí. Jako ideální teplotu pro 

plavání a cvičení ve vodě pro osoby s RS se uvádí 28 oc (Bull, Haldorsen, Kahrs, et al., 

1985; Bělková,l994). Podle Vacka (2000) by se ale teplota vody měla udržovat mezi 24 

a 27,5 °C. 

2.2.3 Dýchání 

Dýchání je základní životní funkce. Každá buňka lidského těla potřebuje 

z atmosféry kyslík pro oxidaci živin a uvolnění energie. Vzniklý oxid uhličitý se odvádí 

zpět do atmosféry. Transport těchto dýchacích plynů zajišťují dýchací a oběhový 

systém. 

Dýchání ovlivňuje nejen vnitřní systémy, ale i veškeré motorické funkce. Má vliv 

nejen na utváření motoriky vlastního dechového stereotypu, ale i na celou posturální 

situaci (Kováčiková, 1998). Studium pohybu u člověka je zaměřováno více na pohyb 

končetin jako výkonných orgánů motoriky než-li na pohyb trupu, kde stojí v popředí 

spíše držení než pohyb. Motorika osového orgánu však tvoří opomou bázi pohybu 

končetin, a proto je stejně důležitá jako motorika končetin (Véle, 2003). 

2.2.3.1 Mechanika dýchání 

Činností inspiračních svalů dochází ke zvýšení sil, které vedou k rozšíření hrudní 

dutiny, což má za následek naplnění plic vzduchem. Při klidném dýchání je to zejména 

činnost bránice, která svou kontrakcí vede k rozšíření dutiny hrudní do délky a 

současnému zvednutí okrajů dolních žeber a zajišťuje tak okolo 60-70 % objemu vitální 

kapacity. Kontrakce zevních mezižeberních svalů při vdechu zvedá a mírně otáčí žebra 

v ose jejich úponu na obratlech, čímž se rozšíří předozadní i příčný průměr hrudníku. 

Protože plíce komunikují přes dýchací systém s atmosférou a mají elastickou stěnu, je 

vzduch nasáván ve směru tlakového gradientu z okolní atmosféry do plic. Proudění 

vzduchu trvá, dokud se neustanoví nová rovnováha mezi retrakční silou plic a silami 

rozpínající hrudník a tím se nevyrovná tlak v plicích s atmosférickým (Máček, 
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Smolíková, 1995; Hrachovina, Marešová, 1999). Výsledkem práce dýchacích svalů jsou 

síly nutné na překonání elastického odporu plic a hrudníku, proudového odporu 

vyvolaného prouděním vzduchu v dýchacích cestách a třecích a deformačních odporů 

tkání. Inspiriumje tedy vždy aktivní děj. 

Po ochabnutí napětí inspiračních svalů, které rozpínaly hrudní dutinu, se 

rovnováha opět působením retrakčních sil plic poruší. V plicích vzniká přetlak, vzduch 

proto proudí zpět do atmosféry ve směru tlakového gradientu. Díky elasticitě plic a 

hrudníku je dle Hrachoviny a Marešové (1999) klidný výdech pasivní, bez aktivace 

expiračních svalů. Máček a Smolíková (1995) se ale zmiňují o aktivitě inspiračních 

svalů i během výdechu. Shodují se na faktu, že na klidném výdechu ve velké míře 

participuje elasticita plicní tkáně a hrudníku, která je schopna během inspiria 

akumulovat potenciální energii a následně ji během exspiria uvolnit. Dále se však 

zmiňují i o tom, že při výdechu inspirační svaly konají negativní dechovou práci 

(pracují excentricky), brzdí rychlost výdechu a jemně tak kontrolují pohyb žeber do 

výdechového postavení. Bez této účasti inspiračních svalů na výdechu by výdech 

proběhl příliš rychle. Běžně se tato regulace uplatňuje při řeči, vědomé využití regulace 

výdechu si můžeme uvědomit např. při zpěvu nebo hře na dechový hudební nástroj, 

nebo v rámci nácviku plaveckého dýchání. 

Elasticita plic je dána přítomností elastických a kolagenních vláken, které se 

formují v pleteň kolem alveolů a bronchiolů Gsou však i jejich součástí), tonusem 

hladkého svalstva bronchů, povrchovým napětím alveolů a plicními cévami, které ve 

stavu naplnění představují pružné vyztužení. Množství elastických vláken ve 

vazivových a chrupavčitých spojeních na hrudníku, ale i klidový tonus svalstva 

hrudníku a svalů upínajících se na hrudník determinuje jeho pružnost. 

Dechová vlna 

Respirační pohyb probíhá jako sekvence pohybů jednotlivých segmentů 

dýchacích svalů postupující jako vlna směrem distoproximálním (tj. zdola nahoru) při 

inspiriu i expiriu, a proto se nazývá dechovou vlnou (V éle, 1997). Máček a Smolíková 

(1995) ale popisují inspirační dechovou vlnu, kdy se rozvíjí kromě dolní části hrudníku 

(funkcí bránice) i horní a střední část v pořadí od shora dolů. Při expiriu pak aktivita 

inspiračních svalů ustává směrem nahoru. 
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2.2.3.2 Význam bránice v mechanice dýchání 

Bránice 

Tento plochý, kopulovitě uspořádaný vypouklý sval odděluje jako horizontálně 

postavená membrána dutinu hrudní od dutiny břišní, kterou distálně uzavírají svaly 

pánevního dna tvořené diaphragma pelvis, ventrálně a laterálně svaly břišní spolu s m. 

quadratus lumborum. Vrcholek brániční kopule má tvar trojúhelníku a je šlachovitý 

(centrum tendineum), odtud se rozbíhají radiálně svalová vlákna směrem k periferii 

(žeberní chrupavky, konce ll. a 12. žebra, oblouky žeber). Na obratle se bránice upíná 

dvěma cípy nazývanými crura diaphragmatis. Bránice souvisí ve své šlašité části kopule 

s vazivem mediastina, které poněkud omezuje její pohyb dolů. Bránice se stýká s m. 

iliopsoas a m. quadratus lumborum (Dylevský, 2000; Véle, 1997). 

Funkce bránice 

V první fázi vdechu klesá centrum tendineum bránice dolů, zmenšuje se tlak 

v hrudníku a vzduch vniká do plic. Břišní dutina se vyklenuje, kontrolovaná aktivitou 

břišních svalů, zvláště m. transversus abdominis, který se během vyklenování břišní 

stěny protahuje. Při vyklenutí břišní dutiny nádechem má bederní páteř tendenci 

pohybovat se do extenze a lokální svaly tuto tendenci vyrovnávají. Po dosažení určitého 

stupně protažení m. transverzus abdonllni.s se zvýší tlak v břišní dutině a tím se zastaví 

pohyb centra tendinea směrem dolů. Nastává druhá fáze kontinuální aktivace bránice. 

Ve druhé fázi vdechu je zvýšeným tlakem v břišní dutině zabráněno centrum 

tendineum v pohybu směrem dolů a bránice při další aktivaci začne působit na periferii, 

kde se upíná na žebra a nyní nastává pohyb žeber (Kapandji, 1974). Díky rotaci žeber se 

začíná rozšiřovat hrudní dutina v předozadním a latero-laterálním směru. Aktivním 

pohybem žeber se zvětšuje i příčný průměr hrudníku. S pomocí stema se zvětší i 

předozadní průměr hrudníku zvednutím dolních žeber. Uplatňuje se při tom 

m.transversus abdominis, který usnadňuje zvednutí žeber bránicí. Bránice sama svojí 

funkcí dokáže zvětšit všechny průměry hrudníku, a je proto schopna plnit sama všechny 

základní funkce při inspiriu (V éle, 1997). 

Bránice pro svou dobrou funkci bezpodmínečně potřebuje spoluaktivitu ostatních 

dýchacích svalů. Svaly napomáhající funkci bránice jsou svaly pánevního dna a břišní 
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stěny. Při nádechu vzniká tlak na orgány dutiny břišní, které ho přenášejí na pánevní 

dno a břišní stěny. Svaly pánevního dna a břišní stěny aktivně odolávají tlaku útrob při 

dýchání (Dylevský, Druga, Mrázková, 2000, Véle, 1997). Jak uvádí Kováčiková (1998), 

bez zapojení břišního svalstva dechová vlna neprobíhá celá a vidíme z ní jen začátek. 

Nádech jde do břicha a pokud aktivita břicha bránici nezastaví, pak zde nádech končí a 

do hrudníku již nepostupuje. 

Dýchání měnící fázově tvar hrudníku a páteře má i trvalý formativní vliv na tyto 

útvary. Protože bránice je plochý sval a upíná se ze širokého rozsahu z periferie na 

centrální šlachu centrum tendineum, mohou se jednotlivé svalové snopce bránice 

aktivovat izolovaně, a tak měnit tvar jednotlivých částí hrudníku i dutiny břišní. 

Z popisu vyplývá i předpoklad určité aktivity břišní stěny i pánevního dna při dýchání 

(Véle, 1997). Při výdechu se stah bránice uvolňuje a břišní svaly se aktivují. Klenba 

bránice stoupá nahoru a latero-laterální a předozadní rozměr hrudníku se zmenšuje. 

Kromě elasticity hrudníku napomáhá navrácení bránice do výchozí polohy i působení 

rostoucího nitrobřišního tlaku na centrum tendineum, čímž se zmenšuje objem hrudníku 

vertikálním posunem bránice. V tomto okamžiku se břišní svaly stávají přímým 

antagonistou bránice (Kapandji, 1974, Véle, 1997). Klasicky vztah bránice a břišních 

svalů k dýchání a posturální motorice vyjádřil fyziolog Skládal (1970), který správně 

označil bránici jako "respirační sval s posturální funkcí" a břišní svalstvo jako 

"posturální svaly s respirační funkcí". 

2.2.3.3 Dýchací systém a zátěž 

Nezbytným předpokladem tělesné zátěže je zajištění metabolických potřeb. 

Zvýšená intenzita metabolismu vyžaduje zvýšenou výměnu plynů. Při zátěži se spotřeba 

kyslíku a produkce oxidu uhličitého proti klidovým podmínkám zvyšuje až 20 x. Tyto 

transportní funkce má na starost dýchací a oběhový systém. Oba systémy jsou vzájemně 

koordinovány a reagují na společné spouštěcí signály při zvýšených nárocích fyzické 

zátěže. Mechanismy této odpovědi nejsou dostatečně objasněny. Předpokládá se účast 

vyšších nervových center, hovoří se o účasti mozkové kůry i podkorových center 

(hlavně hypothalamu), které slaďují funkce obou systémů před zátěží a v průběhu 

zátěže. Dále se pravděpodobně uplatňují i vstupy z proprioreceptorů, protože i pasivní 

pohyby končetin mohou vést k několikanásobnému vzestupu ventilace. (Bartůňková, 

1999; Hrachovina a Marešová, 1999). 
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Z hlediska intenzity Véle (1997) rozlišuje tři druhy dýchání: 

1. Klidné dýchání, na kterém se účastní pouze primární dýchací svaly (bránice, 

mezižeberní svaly). 

2. futenzivní dýchání, které vzniká spontánně v závislosti na stavu vnitřního prostředí 

při zvýšených metabolických nárocích. Na tomto typu se účastní již auxilámí 

svalstvo (mezižeberní svaly, m. levator costarum, m. stemocostalis). 

3. Forsírované dýchání vzniká volním rozhodnutím bez vnitřní potřeby (dechová 

cvičení) nebo při pocitu dechové nouze, podíl auxilárních a akcesorních svalů je 

značný (šíjové a pletencové svaly, břišní a zádové svaly). 

S intenzitou konané práce roste i spotřeba kyslíku, která se může krátkodobě 

ustálit v rovnovážném stavu, během kterého dochází k mobilizaci kyslíkových rezerv. 

Ty v organismu představují 500 ml 0 2 vázaného na hemoglobin a 100 ml 0 2 volně 

rozpuštěného v plazmě. Po vyčerpání schopnosti pracovat na kyslíkový dluh se zhoršuje 

výkon a člověk musí buď snížit zátěž, nebo skončit danou činnost. Po skončení zátěže 

organismus obnovuje dodávku kyslíku k resyntéze energetických zásob a k odstranění 

metabolické acidózy (Paleček, 2001). 

Každý živý organismus odpovídá na pokus o vychýlení z klidového stavu, tedy i 

na zátěž reakcí řady systémů. Okamžitá bezprostřední odpověď na zevní podmět, která 

je vždy stejná se označuje pojmem "reakce". Častým opakováním stejného podmětu se 

však odpověď začíná měnit, její intenzita slábne, protože se organismus přizpůsobuje, 

vytváří se "adaptace". Změny v dýchacím a oběhovém systému v závislosti na zátěži 

můžeme tedy rozdělit na bezprostřední (reaktivní) a dlouhodobé (adaptační) 

(Bartůňková, 1999; Máček, Máčková, 1997). 

Reaktivní změny 

Jde o bezprostřední reakci při prvním setkání se stresorem ev. při opakovaném 

setkání s intenzivním podmětem. Můžeme je pozorovat již bezprostředně před začátkem 

práce např. v podobě zvýšené ventilace vlivem emocí (zvýšená dráždivost CNS) nebo 

paměťových stop (podmíněný reflex). Na počátku vlastní práce jsou dolaďovány 

metabolické požadavky pracujících svalů. Jsou mobilizovány obranné prostředky 
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organismu, aby se mohl vyhnout nebo bránit zevnímu nebezpečí (Bartůňková, 1999; 

Máček, Máčková, 1997). 

Pohybová zátěž evokuje v rámci dechového vzoru změny jak v hloubce, tak i ve 

frekvenci dýchání. Bartůňková (1999) i Máček a Máčková (1997) uvádí, že dýchání se 

nejdříve zrychluje a za několik okamžiků i prohlubuje, Hrachovina a Marešová (1999) 

tvrdí, že při zvýšených nárocích na ventilaci dochází k současnému prohloubení dechu a 

ke zvýšení dechové frekvence. 

Bartůňková (1999) uvádí, že dechová frekvence (DF) se s nárůstem dechové práce 

zvyšuje až na určitou úroveň, kdy se dále téměř nemění. Narozdíl od tepové frekvence 

toto zvyšování podléhá i vůli, je tedy individuálně odlišné a závisí na ekonomice 

dýchání. Volní ovládání DF využívají některé sportovní činnosti, při kterých je dechový 

cyklus vázán na určitou fázi pohybu (plavání, veslování). K udržení co nejmenší 

dechové práce je nutná optimální DF a hloubka dechu. Pokud budeme DF zvyšovat 

příliš, může se stát, že dojde k poklesu dechového objemu a tím i minutové ventilace. 

Alveolární ventilace se sníží, naopak fyziologický mrtvý prostor se zvyšuje. To vše 

může vyústit v pocit dušnosti. 

Vitální kapacita plic (VC) je ukazatelem statickým, může však být ovlivněna 

předchozím výkonem. Při mírné intenzitě zatížení se díky zapracování dýchacích svalů 

(rozdýchání) může oproti klidové hodnotě zvýšit. Po středně intenzivní práci se 

prakticky nemění, ale po dlouhodobé vyčerpávající práci, při které dochází k únavě 

dýchacích svalů, může klesnout dokonce až na 60 % výchozí hodnoty (Bartůňková, 

1999). 

U krátkodobé zátěže střední až maximální intenzity je popisována možnost 

výskytu tzv. mrtvého bodu, který může být provázen pocitem dechové nouze až 

dušností, svalovou slabostí a bolestí nebo tuhnutím svalů. Objektivně lze zaznamenat 

pokles výkonu, zhoršenou koordinaci a změny kardiorespiračních funkcí, jako je např. 

narušená ekonomika dýchání. Tyto změny jsou spojeny s přechodem neoxidativního 

metabolismu na oxidativní a u dlouhodobých zátěží nižší intenzity se objevují později. 

Po několika minutách fyzické aktivity, maximálně však střední intenzity, se ustavuje 

rovnovážný stav týkající se transportních a metabolických pochodů, ve kterém může 

organismus pokračovat teoreticky neomezeně dlouhou dobu. Rovnováha se narušuje 
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překročením tzv. anaerobního prahu (současné zvyšování spotřeby kyslíku a minutové 

ventilace se rozchází). Trénink na úrovni anaerobního prahu doporučují Máček a 

Máčková (1997) jak pro trénink sportovců, tak i pro rehabilitační cvičení některých 

pacientů. 

Zátěž zvyšuje energetickou spotřebu organismu. Do dechové frekvence kolem 40 

dechů/min se dechový objem zvyšuje z rezerv představovaných inspiračním rezervním 

objemem a proto se výdechové svaly nemusí angažovat na výdechu. Ten zůstává 

pasivní. Další nárůst intenzity potřebuje vyšší hodnoty dechového objemu. Tentokrát 

jsou rezervy čerpány z exspiračního rezervního objemu. Je tedy nutné vydechnout v 

kratší době a zapojit tak do činnosti i výdechové svalstvo. Aby tělo usnadnilo v 

zátěžovém režimu práci dýchacích svalů, snižuje odpor dýchacích cest a tím jejich 

průchodnost přes vliv sympatiku, který dominuje v zátěžových stavech. 

Adaptační změny 

Adaptační změny obecně vznikají pod vlivem opakované expozice stresoru 

trvající určitou dobu. Dochází k postupnému přizpůsobování a jeho lepší zvládnutí, což 

se projeví ve zvýšené odolnosti. Vztaženo na respirační systém to znamená, že 

pohybová aktivita vyvolá pozitivní adaptační změny pouze za předpokladu 

dlouhodobého zatěžování, nejlépe vytrvalostního charakteru. 

Bartůňková (1999) popisuje tyto adaptační změny: 

1. lepší mechanika dýchání (vyšší pohyblivost bránice) 

2. lepší plicní difúze (při větším počtu aktivních alveolů a při nižším fyziologickém 

mrtvém prostoru) 

3. nižší hodnoty dechové frekvence při zátěži 

4. vyšší hodnoty max. dechového objemu 

5. vyšší hodnoty vitální kapacity plic 

6. nižší hodnoty minutové ventilace při standardním i max. zatížení 

7. vyšší arteriovenózní diference pro kyslík při max. zatížení 
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8. minimální až nulové projevy mrtvého bodu 

9. rychlejší nástup setrvalého stavu při vyšší intenzitě zatížení 

10. vyšší max. aerobní výkon (V02 max) 

ll. anaerobní práh při vyšší intenzitě zatížení a vyšší spotřebě kyslíku 

12. vyšší kyslíkový dluh (větší anaerobní kapacitu) 

2.2.4 Rozvoj plaveckých dovedností 

2.2.4.1 Plavecké dýchání 

Z plaveckých dovedností je velmi důležité zvládnout potopení obličeje a plavecké 

dýchání. Potopení obličeje do vody by mělo být provedeno zvolna, výdech do vody 

provádíme ústy i nosem, uvolněně a postupně. Zatúnco vdech je krátký a intenzivní, 

výdech je dlouhý a prohloubený. Cílem plaveckého dýchání je účelná koordinace 

pohybu těla a končetin s dýcháním. V rámci zdravotního plavání využíváme plavecké 

dýchání pro rozvoj dechových funkcí, funkční kapacity oběhového systému u některých 

zdravotně oslabených a postižených, pro primární zatěžování organismu nebo pro 

rekondici, ve spojitosti s podporou fyziologického držení těla, pro zklidnění a relaxaci 

(Břečková, Čechovská, Novotná, 2002; Čechovská, Novotná, Milerová 2003). 

2.2.4.2 Rovnováha ve vodě, vznášení, polohování, změny poloh 

Ve vodním postředí působí vztlak vody proti síle gravitace. Tím jsou vytvářeny 

neobvyklé podmínky pro udržování rovnováhy v postojích, polohách i pohybech. K 

vybalancování správné polohy více aktivujeme všechny analyzátory, které nám 

dodávají informace o aktuálním stavu napětí a poloze částí těla. Polohování ve vodě se 

využívá k nácviku jak uvolnění (při vznášení se), tak i zpevnění trupu a končetin (při 

dynamickém splývání). Pro "sebezáchranu" nacvičujeme málo energeticky náročné 

vznášecí polohy. Možností obměňování mnohem rozmanitějších poloh ve vodě než na 

suchu vytvářúne podněty pro rozvoj senzomotorických schopností, tj. k vnímání 

vodního prostředí, k rovnováze ve vodě, optimálnímu zaujmutí polohy, vnímání pocitu 

vody (Břečková, Čechovská, Novotná, 2002; Čechovská, Novotná, Milerová, 2003; 

Čechovská, Šarinová, 2006). 
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2.2.4.3 Pocit vody 

Pocit vody je základem pro plavecký rozvoj. Vnímání vodního prostředí, odporu 

vody, hydrodynamického vztlaku, vedení plaveckého záběru, pohyby rukou, vnímání a 

regulace uplatňovaného úsilí jsou jedním z důležitých ukazatelů plavecké kompetence. 

Pocit vody je komplexní schopnost využívat vodu a její vlastnosti co nejefektivněji 

k vlastnímu prospěchu. Cvičení pocitu vody využíváme pro rozvoj vnímání proudění 

vody na rukách a chodidlech (manipulace s velikostí a nastavením záběrových ploch), 

k řízení pohybů ve vodě, k rozvoji nervosvalové koordinace, pro nácvik uvolnění, 

relaxace ve vodě a pro rozlišení dynamiky svalového úsilí ve vodě (Břečková, 

Maršálek, Sulitka, 2005; Čechovská, Novotná, Milerová, 2003; Dargatz, Kochová, 

2003). 

2.2.4.4 Ponoření, orientace pod hladinou 

Orientační smysl se proJeVUJe přijímáním a zpracováním informací 

z nejrůznějších receptorů, hlavně však optických. Schopnost otevřít oči pod hladinou je 

tedy nezbytná. Změny polohy nebo pohybu těla v prostoru jsou zaznamenávány a 

spojovány s ostatními objekty (míč, partner, okraj bazénu) do jednoho obrazu. 

Orientační smysl má mimořádný význam při rychlých obratech, při cvičení v poloze na 

zádech nebo po skocích či pádech do vody (Čechovská, Novotná, Milerová 2003; 

Dargatz, Kochová, 2003). 

2.2.5 Plavecká lokomoce 

Plavecká lokomoce je aktivní pohyb jakým člověk překonává vzdálenosti ve 

vodním prostředí. Úkolem základní plavecké výuky je naučit člověka plavat jedním 

způsobem na takové úrovni, aby zvládl vodní prostředí v jednoduchých podmínkách. 

Zdokonalovací výuka navazuje bezprostředně na základní. Jejím úkolem je zdokonalit 

plavání na takovou úroveň, aby se plavec dovedl vyrovnat i s obtížnějšími překážkami 

vodního prostředí. 

Plavecká lokomoce je nedílnou součástí hydrokinezioterapie. Plavecká lokomoce 

je přizpůsobená potřebám plavce, vychází zjeho mobility. Může být považovaná za 

zdravotní plavání s použití základních plaveckých způsobu a jejich modifikací. Obměny 

plaveckých způsobů nabízí řadu možností, jak plaveckou lokomoci ztížit, ale i využít 
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jako odpočinek. Hydrokinezioterapie využívá plavecké lokomoce především jako 

cyklické aerobní pohybové činnosti rozvíjející vytrvalostní zdatnost organismu. 

Plavecká lokomoce představuje optimální prostředí pro zlepšení svalové síly a 

flexibility ve funkčním pohybovém vzorci. Rozvíjí se motorická kontrola a uvědomění 

si těla, což zahrnuje koordinaci pohybu HK. a DK s kontrolou vznášení, rovnováhy a 

dýchání (Čechovská, Novotná, Milerová 2003; Čelko, Zálešáková, Gúth, 1997). 

Plavecká lokomoce a aqua-gymnastika se od sebe odlišují v intenzitě zátěže, která je 

výrazně vyšší u plavecké lokomoce. Výhodou plavecké lokomoce je vysoká stimulace 

neuromuskulární koordinace s akcentací aerobní složky aktivovaného svalstva a cílené 

působení na posturální muskulaturu (Kučera, 1997). 

Podrobný popis charakteristik plaveckých způsobů v literatuře podává Hofer a 

kol., Technika plaveckých způsobů, 2002. Obměny plaveckých způsobů najdeme v 

Čechovská, Novotná, Milerová, Aqua-fitness, 2003. 
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3 CÍLE, ÚKOLY, METODY 

3.1 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

Cílem bakalářské práce je: 

~ Provést literární rešerši shrnující problematiku roztroušené sklerózy mozkomíšní, 

klinických příznaků a možností jejich léčby. 

~ Provést literární rešerši shrnující možnosti hydrokinezioterapie u osob 

s roztroušenou sklerózou, ovlivnění jednotlivých klinických příznaků. 

~ Ze získaných informací navrhnout program pohybových aktivit ve vodě pro osoby 

s roztroušenou sklerózou, který bude podporovat celkovou rehabilitaci. Kombinací 

hydrokinezioterapie jako součásti symtomatologické léčby . a zdravotního plavání, by 

se tento program měl snažit o udržení co nejlepší fyzické kondice pacienta, 

vzdorovat hypokinezi, ve stádiích neurologických příznaků usilovat o restituci 

funkce a úlevu spasticity a v neposlední řadě pozitivně ovlivňovat psychiku a 

zlepšovat celkovou kvalitu života osob s RS. 

3.2 METODOLOGIE 

~ Sběr informací a studium literatury k problematice týkající se roztroušené sklerózy, 

klinických příznaků a možností léčby. 

~ Sběr informací a studium literatury k problematice fyziologie a patofyziologie 

dýchání, dechového systému a zátěže. 

~ Sběr informací a studium literatury k problematice týkající se vodního prostředí a 

jeho účinků na lidský organismus, plaveckých sportů a hydrokinezioterapie. 

~ Konzultace nejasností s vedoucím bakalářské práce a dalšími kvalifikovanými 

osobami. 

~ Ze studia dostupné literatury a ostatních informačních zdrojů vztahujících se ke 

zkoumané problematice, z konzultací a rozhovorů vedených s oprávněnými osobami 

vytvoření pohybového programu ve vodě, specificky zaměřeného na léčbu 
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klinických příznaků RS. 

~ Vyhodnocení splnění cílů a vyvození závěru z provedené studie. 

~ Zpracování textu bakalářské práce. 

41 



4 SPECIÁLNÍ ČÁST 

4.1 MODELOVÉ POHYBOVÉ AKTIVITY VE VODĚ PRO 

PACIENTY S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU 

4 .1.1 Vlastní zkušenosti 

V rámci studia fyzioterapie jsem absolvoval týdenní výuku pod vedením Mgr. 

Nevrkly pořádanou občanským sdružením KONTAKT bB. Výuka probíhala převážně 

ve strahovském bazénu v Praze. Tehdy jsem se poprvé setkal s výukou plavání osob 

s neurologickým postižením. Měli jsme dostatek času si vše sami vyzkoušet, od přesunů 

klientů z vozíku do vody, počátečního uvolnění ve vodě, snížení spasticity až po nácvik 

jednotlivých plaveckých způsobů. Zanedlouho potom se nám vyskytla možnost znovu si 

vše připomenout v Rehabilitačním ústavu Kladruby, kde jsme byli na praxi ergoterapie. 

Každé odpoledne jsme měli možnost pracovat s vozíčkáři, převážně s míšní lézí, v nově 

otevřených bazénech. Podmínky pro hydrokinezioterapii a plaveckou výuku zdravotně 

postižených tu jsou skoro ideální. Jsou zde dva menší bazény s teplou vodou a 

posuvným dnem a jeden velký bazén s vlažnou vodou. 

Do bazénů Rehabilitačního ústavu Kladruby jsem se ještě vrátil v rámci praxe při 

studiu Tělesné a pracovní výchovy zdravotně postižených. S plaveckou výukou 

KONTATU bB, jsem se setkal i v Karlových Varech, kde jsem byl jako osobní asistent 

na rekondičním pobytu pro osoby s postižením CNS. 

S trochu odlišným přístupem a způsobem plavecké výuky jsem se setkal při 

průběhu pedagogické praxi v Obchodní akademii, odborné škole a praktické škole pro 

tělesně postižené Jánské Lázně. Škola má ve svém areálu krytý bazén, kde studenti 

absolvují v rámci tělesné výchovy polovinu vyučovacích hodin. Učitelé se zde řídí 

zásadami Halliwickovi metody. 

4.1.2 Význam hydrokinezioterapie pro pacienty s RS 

4.1.2.1 Ovlivnění celkové tělesné zdatnosti a únavy 

Pro chronicky nemocného je určitý stupeň pohybové aktivity nutný, protože bez 

ní rychle se snižující stupeň adaptace omezuje toleranci i na malou tělesnou zátěž a tím 
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zhoršuje základní životní funkce organismu. Vedle deprimujících psychických vlivů 

spočívajících ve ztrátě osobních kontaktů a omezení vlastních možností má snížení 

tělesné výkonnosti i negativní vliv na průběh některých chorob. Postupná ztráta 

schopnosti adaptace na zátěž, fyzické či psychické, zvyšuje únavnost a dušnost i při 

malém zatížení. Nemocný se proto snaží vyhnout jakékoliv tělesné námaze a tím vzniká 

bludný kruh, ve kterém jeho schopnost snášet tělesnou zátěž dále klesá (Kábele, 1996; 

Máček, Máčková, 1997; Máček, Smolíková, 1995). 

Vlivem inaktivity tak dochází k úbytku svalstva, vzniká negativní dusíková 

bilance, dále dochází k vyplavování vápníku z kostí a ke snížení citlivosti na inzulin. 

Při volbě způsobu zatěžování je potřeba se řídit klinickými příznaky onemocnění, 

předchozími sportovními zkušenostmi, ale také časovými a finančními možnostmi 

nemocných. Doporučovány jsou pohybové aktivity dynamického, vytrvalostního 

charakteru Gízda na rotopedu, na veslařském trenažéru, rychlejší chůze, plavání, jízda 

na kole, běh), při nichž je hlavním zdrojem energie kyslík a je zajištěno dostatečné 

okysličení organizmu (Řasová, Havrdová, 2005). 

Pravidelná pohybová aktivita vytrvalostního charakteru (chůze, běh, plavání, 

cyklistika) provozovaná minimálně 3 x týdně, obvykle se udává doba od 20 min (např. 

Čechovská, Miler, 2001), Máček, Smolíková, (1995) uvádějí 1 hodinu v intenzitě asi 60 

% maximální srdeční frekvence trvající minimálně několik měsíců se projevuje 

adaptačním procesem, který se zabuduje i do všedních denních činností pravidelně 

sportující. U nemocných lidí je často tento adaptační proces limitován omezenými 

funkčními rezervami, nicméně v řadě případů není úplně znemožněn. Nemocný není 

schopen vyvinout během cvičení stejnou intenzitu zátěže jako zdravý člověk a zatímco 

u zdravých lidí začíná adaptace při intenzitě 50 % V02 max, u nemocných je rozsah 

adaptačních změn touto intenzitou limitován. Jinak jsou adaptační odezvy na zátěž 

podobné změnám u zdravé populace, ale dosažitelnost některých hodnot je redukovaná 

(Máček, Smolíková, 1995). 

K adaptačním mechanizmům dochází přibližně po šesti týdnech pravidelného 

tréninku (2-3 x týdně eventuálně ob den, 20-30 minut). Délku zatěžování je třeba podle 

reakce na zátěž postupně zvyšovat. U nemocných s těžším hybným deficitem 

doporučujeme začít trénovat 2 minuty a během měsíce dle možností pozvolna 
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zvyšujeme délku tréninku podle reakce na zátěž na 10 minut. U nemocných s lehčím 

hybným deficitem většinou začínáme na 5-1 O minutách a pozvolna opět podle reakce 

na zátěž zvyšujeme na 20-30 minut, kdy je efekt aerobního zatěžování nejvyšší 

(Řasová, Havrdová, 2005). 

Plavání indikujeme ke zvýšení vytrvalecké zdatnosti 1 k cílenému ovlivnění 

pohyblivosti. (Kučera, 1997). 

Přiměřená teplota vody zabraňuje přehřátí a rychleji zklidňuje teplotu tělesného 

jádra i pokožky při vyšší intenzitě zatížení. Při pohybu se potíme jen na částech těla nad 

vodou v závislosti na intenzitě činnosti a teplotě a vlhkosti vzduchu. I tak není pocení 

nepřijemné jako na suchu (Čechovská, Novotná, Milerová 2003). 

Zátěž by se měla přerušit v případě zvýšení slabosti svalů, třesu, spasticity, bolesti 

atd. Také v období náhlého zhoršení zdravotního stavu a při akutní atace by mělo dojít 

k omezení pohybových aktivit a fyzioterapeutické postupy by se měly zaměřit na 

snížení rizika vzniku komplikací souvisejících s akutním stavem a na stimulaci ideální 

funkce centrálního nervového systému (Řasová, Havrdová, 2005). 

4.1.2.2 Ovlivnění dechových funkcí 

Při poruše motorické dráhy se často objeví svalová slabost dechových svalů (viz. 

kap. 2.1.6.2 Sypmtomaticky zaměřená léčba). Cíleným dechovým cvičením můžeme 

ovlivnit jejich funkci. 

V rámci hydrokinezioterapie můžeme pro zvýšení síly a zlepšení koordinace 

dechových svalů využít plaveckého dýchání. 

Základní polohou pro nácvik plaveckého dýchání je relaxovaný stoj nebo jiná 

poloha ve vodě, voda do výše ramen. Pro nácvik plaveckého dýchání provádíme 

(YMKA, 1987; Čechovská, Novotná, Milerová 2003; Bull, Haldorsen, Kahrs, et al., 

1985; Bělková,1994): 

);;;> Dýchání nad vodou- vdech je proti hydrostatickému tlaku ztížen, výdech usnadněn. 

);;;> V dech, intenzivní výdech do hladiny - vdech proti hydrostatickému tlaku, rychlý 

úplný výdech se zapojením expiračních svalů 
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Nácvik je možné provádět zábavnou formou, formou hry (posouvání lehkých 

předmětů po hladině, fouknutím do vody vytvoňt vlny, díru, napsat své jméno, 

vyfouknout vodu z dlaní). 

~ V dech a úplný výdech ústy do vody v pomalém časově vyváženém režimu. Stejně 

dlouhý vdech a výdech, opakování dle možností zatěžování 3-5 x i více. 

~ Krátký vdech, úplný prohloubený výdech do vody (zapojení expiračních 1 

inspiračních svalů, vzájemná koordinace). 

Formou hry lze vydechováním do vody vytvářet bubliny a přitom např. posouvat 

míč po hladině pomocí čela nebo nosu. 

~ Krátký vdech, úplný prohloubený výdech do vody ústy i nosem spojený s potopením 

celé hlavy předklonem. 

Můžeme obohatit otevřením očí pod vodou, dotknutím se rukou např. prstů na 

nohou, vylovením předmětu ze dna. Také můžeme zkusit zazpívat část písničky pod 

vodou, nebo vyslovit přesná slova. 

~ Rytmické plavecké dýchání na počítání nebo hudbu. 

4.1.2.3 Ovlivnění spasticity 

Na začátku každé vyučovací i terapeutické jednotky zařazujeme tzv. uvolňovací 

polohy, kterými se snažíme docílit snížení svalového napětí a dosáhnutí celkového 

uvolnění. Spasticitu můžeme v rámci hydrokinezioterapie nejlépe ovlivnit právě 

polohováním, popřípadě polohováním s protažením. Čechovská a Šarinová (2006) i 

Bull, Haldorsen, Kahrs, et al. (1985) doporučují "uvolňovací polohu na zádech" a 

polohu tzv. "klubíčka" podle Bull, Haldorsen, Kahrs, et al. (1985) označovanou jako 

poloha "plodu". 

Při polohování stojí instruktor stabilně na dně bazénu, ve stoji rozkročném, dolní 

končetiny má pokrčené, kolena jsou nad špičkami, pánev podsazená. Plavec se vznáší 

v poloze na zádech, hlavu může mít opřenou o instruktorovo rameno, paže podél těla, 

snaží se o vědomé uvolnění a pravidelně dýchá. Instruktor uchopí plavce v oblasti 

kyčelních kloubů a rotačním pohybem trupu vycházejícím z pánve vede plavce plynule 
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ze strany na stranu. Pokud napětí nepovoluje, může instruktor zvolit polohu "klubíčka". 

Při poloze "klubíčka" je plavec zády opřen o hrudník instruktora, hlavou se opírá o jeho 

rameno, paže má volně podél těla. Instruktor uchopí plavce pod koleny a opět rotačním 

pohybem trupu kolem své osy těla vede jedince plynuje zleva doprava a zpět (Bull, 

Haldorsen, Kah.rs, et al., 1985; Čechovská, Šarinová, 2006). 

Lepore, Gayle, Stevens, (1998) uvádějí pro rozehřátí organismu a snížení 

spasticity využití pomalých plynulých pohybů, jemného protažení, rotačních pohybů, 

chůze, lehkého kopání nebo pomalého plavání 

4.1.2.4 Vliv hydrokinezioterapie na poruchy citlivosti a bolest 

Ke snížení bolesti na pnnc1pu vrátkové teorie dochází zvýšenou aferencí 

z tlustých nervových vláken. Veškeré pohybové aktivity proti odporu a samotný 

hydrostatický tlak dráždí kožní mechanoreceptory a společně tak zvyšují aferenci 

z tlustých nervových vláken. Čím je pohyb rychlejší, tím větší odpor mu voda klade a 

tím více jsou kožní mechanoreceptory podrážděny. Vyplavování endorfinů při pohybu 

blokuje synapse přenášející nociceptivní aferenci. Ovlivněním psychiky, např. radostí 

z pohybu, ze společnosti, může dojít ke změně celkového nastavení interpretační úrovně 

bolesti. 

V průběhu záběru ruky dochází k podráždění taktilních a kinestetických 

receptorů, které spoluvytvářejí hmatový vjem. Hlavní část aferentních nervových vláken 

kožně mechanického analyzátoru vyúsťuje do oblasti zadní centrální brázdy kůry 

mozkové, kde se nachází centrální část analyzátoru. Zde také dochází k neurodynamice 

(podráždění, útlum, irradiace, koncentrace, vzájemná indukce). Centrální 

neurodynamika pak reguluje vlastní senzomotoriku (Břečková, Maršálek, Sulitka, 

2005). Porucha integrace taktilních vjemů, polohocitu a pohybocitu, vede ke ztrátě 

schopnosti koordinace pohybů. 

Cvičením pro získání pocitu vody můžeme ovlivnit poruchy citlivosti a zlepšit tak 

i poruchy rovnováhy a koordinace pohybů. 

Pro získání pocitu vody využíváme (Čechovská, Novotná, Milerová, 2003; YMKA, 

1987): 

~ Různého postavení rukou a prstů (deskovitá ruka s prsty u sebe, miskovitá ruka, 
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roztažené prsty, pouze palec odtažený, ruka v pěst, ruka nastavená tlaku vody 

pocitově, otočení o 90° dlaň dovnitř či ven) i různého postavení nohou (chodidla 

napnutá, ohnutá, špičky u sebe, špičky u sebe). 

~ Jednoduchých pohybů paží do určených směrů. Nejprve se pohybuje jedna paže 

samostatně, pak obě současně, obě střídavě v požadované koordinaci. Stejně tak 

postupujeme u DK, kde můžeme využívat i oporu o DK. 

~ Osmičkování (kreslení rukama ležatých osmiček ve vodě), odtlačování a 

přitahování vody. 

~ Tleskání ve vodě, hlazení, vyhazování vody, plácání, sekání do vody, kreslení. 

~ Pohybem DK a nohou čeření vody, šlapání vody, kopání, cákání, kreslení do vody. 

Pro uvědomění si umístění končetiny v prostoru můžeme využít víření vody 

kolem končetiny, manuálního vedení pohybu, mírného zatížení kloubů (Lepore, Gayle, 

Stevens, 1998). 

4.1.2.5 Ovlivnění třesu a poruch rovnováhy, držení těla 

Třes se fyziologicky zvyšuje stresem a chladem, je tedy důležité, aby nedošlo k 

prochladnutí a aby se plavec ve vodě cítil bezpečně (neměl strach z vody). Je nutné aby 

měl důvěru ke svému instruktorovi. Pro zmírnění třesu provádíme pohyb s dopomocí či 

pohyb proti odporu vody. 

Vodní prostředí umocňuje tlakem vody vnímání informací o držení těla a jeho 

částech a současně vytváří ztížené podmínky pro udržování rovnováhy v postojích a 

polohách. Posturální pohybový stereotyp, který podmiňuje výsledné držení těla, je 

možné částečně ovlivnit dlouhodobým systematickým záměrným působením 

(Čechovská, Novotná, Milerová, 2003). 

Držení těla vyplývá z polohy pánve, která směrem vzhůru určuje zakřivení páteře, 

držení hlavy, ramen a hrudníku. Směrem dolů ovlivňuje postavení DK a rozložení váhy 

těla. Při vzpřímeném držení těla je pánev mírně podsazena, jsou aktivovány břišní a 

hýžďové svaly a současně svaly pánevního dna. Voda svým tlakem pomáhá zpevnit 

dutinu břišní stěnu, stáhnout uvedené svaly, nutí uvolnit hrudník do šířky potřebou 
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aktivního vdechu a výdechu (Čechovská, Novotná, Milerová, 2003). Správné držení těla 

podporuje i činnost bránice, kterou ovlivňujeme při veškerých dechových technikách. 

K vybalancování správné polohy ve vodě aktivujeme všechny analyzátory, které 

nám dodávají informace o aktuálním stavu napětí a poloze částí těla. Možností 

obměňování mnohem rozmanitějších poloh ve vodě než na suchu vytváříme podněty 

pro rozvoj senzomotorických schopností (Čechovská, Novotná, Milerová, 2003). 

K nácviku rovnováhy nejčastěji využíváme polohování a změny poloh a cvičením pro 

pocit vody (Bull, Haldorsen, Kahrs, et al., 1985; Čechovská, Novotná, Milerová, 2003): 

~ Nácvik vznášení vede k vnímání vodního prostředí a pocitu vody. Nacvičujeme 

vznášení v šikmé poloze, v poloze hvězdice, nejprve s dopomocí nebo s použitím 

pomůcky, usilujeme ale o samostatné provedení s výdrží. 

~ Splývání je dynamické provedení náročné hydrodynamické polohy na prsou nebo 

na zádech. Zpevněné tělo se pohybuje ve vodorovné poloze těsně pod hladinou. 

Pohyb je vyvolán tahem, tlakem nebo impulsem spolucvičence nebo samostatným 

odrazem. V průběhu splývání můžeme provádět další cviky. 

~ Nejvíce náročné na udržení rovnováhy jsou změny poloh. Využíváme vertikální 

rotace např. z polohy skrčmo (v klubíčku) rozbalení do hydrodynamické splývavé 

polohy na prsou či na zádech. Dále můžeme využít laterální rotace např. přechod ze 

splývavé polohy na prsou do polohy na zádech. 

Pro zpestření využíváme kombinovaných rotací s různými obměnami a 

zařazováním nových prvků. Pohyby jsou plynulé, koordinované spojené s dýcháním. 

Nejprve provádíme vše pod kontrolou zrakem, poté i bez. 

4.1.2.6 Ovlivnění svalové slabosti 

Tření ve vodě účinně pomáhá při obnově funkčnosti ochablých svalů a svalových 

skupin. Velikost tření je závislá na velikosti pohybující se části těla a na rychlosti 

pohybu. Čím rychlejší je pohyb, tím větší je tření (Dargatz, Kochová, 2003). 

Usilujeme o co největší nezávislost, hlavně při sebeobsluze a lokomoci. 

Nacvičujeme přesné koordinované funkční pohyby, chůzi po dně v mnoha obměnách. 
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ZAVER 

V rehabilitaci osob s RS se využívá multidisciplinárních strategií ke zvýšení 

funkční nezávislosti, prevenci komplikací a zlepšení kvality života nemocných. 

Nutnost pohybové aktivity jako účinného boje proti inaktivitě je bezesporná. 

Využití hydrokinezioterapie a zdravotního plavání v budoucnu by mohlo být běžnou 

součástí komprehensivní rehabilitace. Dovednost plavat, tj. bezpečně zvládnout vodní 

prostředí, je u osob s RS, stejně jako u všech ostatních, důležitá primárně pro ochranu 

života před tonutím. Hodnota a využitelnost plaveckých dovedností však výrazně 

převyšuje pouhou bezpečnostní funkci. 

Tato práce nabízí některé z možností jak využít pohybu a působení vodního 

prostředí pro zlepšení kvality života osob s RS. 
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jako základ pro magisterskou práci, ve které bych se zaměřil na praktické ověření vlivu 

pohybových aktivity ve vodním prostředí na celkový stav osob s RS. 

RS je neustále diskutovaným a neuzavřeným tématem. Přestože je známa řada 

faktorů a situací, které se podílejí na vzniku a zhoršení jednotlivých stádií, přesnou a 

výstižnou příčinu se stále nepodařilo určit. Z tohoto důvodu je obtížná i terapie lidí s 

RS, protože ji neumíme efektivně zacílit. Proto je přinejmenším vhodné, aby nemocný 

nebyl jen pasivním článkem léčby, ale snažil se být aktivním spolupracujícím partnerem 

při tvorbě terapeutického plánu (Vacek, 2000). 

Nevíme jaká bude akceptace vodního prostředí. Můžeme jen předpokládat, že 

osoby s RS mohou mít změněné vnímání vodního prostředí stejně jako to dokazuje ve 

své studii Břečková, Maršálek a Sulitka (2005) u osob s Parkinsonovou chorobou. 

Některé z cílených terapeutických prvků ve vodě mohou být pro osoby s RS 

nezáživné nebo až nepříjemné, při terapii musíme mít vždy na paměti celkový prospěch 

pacienta. Musíme vyzkoušet a využít různých forem pohybových aktivit, které budou 

pro osoby s RS příjemné, zábavné a motivující. Vzájemná domluva a aktivní spolupráce 

pacienta je nutností. 
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5 DISKUSE 

Pro nemocného RS je určitý stupeň pohybové aktivity nutný, protože bez ní 

rychle se snižující stupeň adaptace omezuje toleranci i na malou tělesnou zátěž a tím 

zhoršuje základní životní funkce organismu. Nemocný se proto snaží vyhnout jakékoliv 

tělesné námaze a tím vzniká bludný kruh, ve kterém jeho schopnost snášet tělesnou 

zátěž dále klesá. 

Dřívější obavy lékařů, že fyzická zátěž povede ke zvýšení tělesné teploty a tím ke 

zhoršení neurologických příznaků a únavy, jsou již překonané. Instrukce, aby se 

nemocní zatěžovali do prvních známek únavy, často vedla k jejich inaktivitě a rozvoji 

celé řady komplikací z inaktivity. 

Současný výzkum prokázal, že pravidelná, správně indikovaná a kontrolovaná 

pohybová aktivita aerobního charakteru má řadu pozitivních · vlivů na kardiorespirační 

zdatnost, únavnost, psychickou kondici, spánek a kvalitu života nemocných s RS 

(Havrdová, Řasová, 2005). Obecně jsou doporučovány aktivity běžné u zdravé populace 

(chůze, jízda na kole, plavání, posilovna, tanec apod.). Jak ukázaly poslední studie 

(Řasová, 2004), aerobní aktivitu je vhodné kombinovat s cvičením využívající 

neurofyziologické poznatky. Jednou z takových možností je právě hydrokinezioterapie, 

využívající principů senzomotoriky. Kombinace zdravotního plavání a 

hydrokinezioterapie se zdá jako ideální pohybová aktivita. 

Existuje množství prací zabývající se vlivem aerobního tréninku u osob s RS, 

využitím hydrokinezioterapie u tohoto onemocnění se ale zabývá literatura pouze 

povrchně. Bohužel při analýze literatury nebylo využito německých pramenů, literatury 

vztahující se k problematice hydrokinezioterapie. Proto se tato práce snaží přiblížit 

problémy spojené s RS a s pomocí literatury vytvořit možnou terapii ve vodním 

prostředí. 

Do budoucna je důležité zaměřit se na objektivizaci sebraných dat, praktické 

ověření vlivu pohybových aktivit ve vodě. Je třeba vhodně zvolit hodnotící stupnice a 

testy zahrnující veškeré dopady na život osob s RS (neurologický deficit, poruchy 

rovnováhy, dechové funkce, plavecké dovednosti i kvalitu života). Tato práce je 

zpracována formou literární rešerše a snaží se zachytit a porovnat názory současných 

odborníků na danou problematiku. Získané teoretické podklady bych chtěl dále využít 

49 



7 SEZNAM LITERATURY 

1. Aquatics for special populations. 1. YMCA of the USA, Human Kinetics, 1987. 

2. AMBLER, Z. Neurologie pro studenty lékařské fakulty. Praha : Nakladatelství 

Univerzity Karlovy- Karolinum, 2001. 

3. BARTŮŇKOVÁ, S. Dýchací systém. In HAVLÍČKOVÁ, L. a kol. Fyziologie 

tělesné zátěže I. Praha : Karolinum, 1999. 

4. BĚLKOVÁ, T. Pojmoslovné a terminologické vádemekum: Zdravotní plavání. Těl. 

Vých. Spor. Mlád. 1999,65, č.7, s.9-ll. 

5. BĚLKOVÁ, T. Zdravotní a léčebné plavání. Praha: Karolinum, 1994. 

6. BENEŠOV Á, M. Cvičení ve vodě (Aquagymnastika). Praha : Česká asociace Sport 

pro všechny. 1997. 

7. BŘEČKOV Á, G., ČECHOVSKÁ, 1., NOVOTNÁ, V. Zdravotní plavání. Těl. Vých. 

Spor. Mlád. 2002, 68, č.3, s.27-30. 

8. BŘEČKOV Á, G., MARŠÁLEK, K., SULITKA, M. Vnímání tlaku kapaliny na 

ruce při plaveckých pohybech u osob s Parkinsonovou nemocí. In Čechovská, I. 

(Ed.) Problematika plavání a plaveckých sportů IV. Praha : FTVS UK, 2005. s. 88-

93. 

9. BULL, E., HALDORSEN, J., KAHRS, N. et al. In the Pool-Swimming Instruction 

for the Disabled. Oslo/Gj0vik :Norbork.a.s., 1985. 

10. ČECHOVSKÁ, 1., MILER, T. Plavání. Praha: Grada Publishing, 2001. 

ll. ČECHOVSKÁ, 1., NOVOTNÁ, V., MILEROV Á, H. Aqua-fitness. Praha : Grada 

Publishing, 2003. 

12. ČECHOVSKÁ, 1., ŠARINOV Á, M. Optimalizace plavecké polohy u osob s 

dětskou mozkovou obrnou. Rehabilitácia. 2006, roč.43, č.1, s.58-63. 

13. ČELKO, J., ZÁLEŠÁKOVÁ, J., GÚTH, A. Hydrokinezoiterapia. Bratislava: 

LIEČREH GÚTH, 1997. 

14. DARGATZ, T., KOCHTOV Á, A. Bodytrainer Akvafitnes. Praha : Ivo Železný, 

nakladatelství a vydavatelství, 2003. 

15. DYLEVSKÝ, I. Pohybový systém- hybná část. In DYLEVSKÝ, 1., DRUGA, R., 

MRÁZKOVÁ, O. Funkční anatomie člověka. Praha : Grada Publishing, 2000. 

16. GOSSELINK, R.., KOVACS, L., DECRAMER, M. Respiratory muscle 

involvement in multiple sclerosis. Eur Respir J. 1999; 13: 449-54. 

52 



17. HARACHOVINA, V., MAREŠOVÁ, D. Fyziologie dýchání. In TROJAN, S. a kol. 

Lékařská .fyziologie. Praha: Grada Publishing, 1999. 

18. HAVRDOVÁ, E. Roztroušená skleróza. Praha : Triton, 2002. 

19. HAVRDOVÁ, E. Farmakoterapie pro praxi - Roztroušená skleróza. Praha 

Maxdorf J essenius, 2005. 

20. HAVRDOVÁ, E. SYNCOVÁ, I., TICHÁ, V., PAVLÍKOVÁ, L. Je roztroušená 

skleróza váš problém? Praha: Unie Roska, 1999. 

21. HENDL, J. Role přehledu ve vědě. Česká kinantropologie. 2007, ll, č.1, s.5-9. 

22. HERMA CHOVÁ, H. O svalovém napětí a jeho ovlivněním ve fyzioterapii. 

Rehabilitace afyzikální lékařství, 1999, 6 ,s.108-110. 

23. HERMACHOV Á, H. O kožním vnímání, jeho změnách a ovlivnění. Rehabilitace a 

fyzikální lékařství, 2001, 8, s.182-184. 

24. HOCH, M. a kol. Plavání-teorie a didaktika. Praha: SPN, 1983. 

25. IPSER, J., PŘEROVSKÝ, K. Fysiatrie. Praha: Avicentnim, 1972. 

26. KÁBELE, J. Sport vozíčkářů. Praha: Olympia, 1992. 

27. KAPANDJI, L., A.: The Physiology of the Joint., Vol. 3: The Trunk and the 

Vertebral Collum, Edinburg, E.&S. Churchill Livingstone, 1974. 

28. KÁŠ, S.: Neurologie v běžné lékařské praxi. Praha: Grada Publishing, 1997. 

29. KOVÁČIKOVÁ, V., Reedukace dechových funkcí Vojtovou metodou. 

Rehabilitácia. 1998, roč.31, č.2, s.87-91. 

30. KUČERA, M., Působení jednotlivých sportů na organismus. In KOLEKTIV 

AUTORŮ, Pohybový systém a zátěž. Praha: Grada Publishing,1997. 

31. KUTHAN, V. Senzorické funkce. In TROJAN, S. a kol. Lékařská .fyziologie. Praha 

:Grada Publishing,1999. 

32. MÁČEK, M., MÁČKOVÁ, J. Fyziologie tělesných cvičení. Brno : Masarykova 

univerzita, 1997. 

33. MÁČEK, M., SMOLÍKOVÁ, L. Pohybová léčba u plicních chorob. Praha 

Victoria Publishing, 1995. 

34. MAYER, M., KONEČNÝ, P. Možnosti ovlivnění spasticity prostředky fyzikální 

terapie a rehabilitaci nemocných s centrálními poruchami hybnosti. Rehabilitácia. 

1998, roč.31, č.1, s.40-46. 

35. PALEČEK, F. Patofyziologie dýchání. Praha, Karolinum, 2001. 

36. PAVLŮ, D. Přístupy speciálních fyzioterapeutických konceptů k ovlivňování 

spasticity. Rehabilitace afyzikální lékařství. 1999,6 (4), s.138-141. 

53 



37. PFEIFFER, J. Neurologie v rehabilitaci. Praha: Grada, 2007. 

38. RŮŽIČKA, E. Evokované potenciály. In TICHÝ, J. a kol. Neurologie. Praha : 

Nakladatelství Univerzity Karlovy-Karolinum, 1998. 

39. ŘASOVÁ, K. Možnosti fyzioterapie v léčbě roztroušené sklerózy mozkomíšní. 

Disertační práce, Praha: lLF UK, 2004. 

40. ŘASOVÁ, K., HAVRDOVÁ, E. Rehabilitace u roztroušené sklerózy mozkomíšní. 

Neurologie pro praxi. 2005, 6, s.306-309. 

41. SEKYROVÁ, M., Léčebná tělesná výchova v neurologii. In HROMÁDKOVÁ, J. a 

kol. Fyzioterapie. Jinočany : H&H. 2002. 

42. SKLÁDAL, J. Bránice člověka ve světle normální a klinické fysiologie. Praha : 

Academia, 1976. 

43 . SMELTZER SC, LA VIETES MR, COOK SD. Expiratory training in multiple 

sclerosis. Arch Phys Med Rehabill996; 77: 902-912. 

44. STEJSKAL, P. Proskripce tělesné aktivity - ano nebo ne? Med. Sport. Boh. Slov. 

1992, 4, s.7- 9. 

45. VACEK, J. Rehabilitace u roztroušené sklerózy. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 

2000, 7 (3), s.l12-117. 

46. V AŘEKOV Á, J. Fyzioterapeutické možnosti ovlivnění pánevního dna a svalů 

břišní dutiny. Rehabilitácia, 2000, roč.33, č .2, s.81-84. 

47. VÉLE, F. Kineziologie pro klinickou praxi. Praha: Grada, 1997. 

48. VÉLE, F. Kineziologický pohled na vztah dechových pohybů k prevenci poruch 

vadného držení. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2003, 10 (1), s.4-6. 

49. VOTAVA, J. Pohybová soustava z klinického hlediska. In. TROJAN, S., DRUGA, 

R., PFEIFFER, J., VOTAVA, J. Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky 

člověka. Praha: Grada Publishing, 1996. 

50. VYMAZAL, J. Demyelizační onemocnění. In TICHÝ, J. a kol. Neurologie. Praha: 

Nakladatelství Univerzity Karlovy-Karolinum, 1998. 

51. ZÁLIŠOV Á, K. Objektivizace únavy a její ovlivnění fyzioterapeutickými postupy u 

roztroušené sklerózy mozkomíšní. Diplomová práce, Praha : FTVS UK, 2000. 

52. ZÁMEČNÍK, L., NOV ÁK, K. Roztroušená skleróza, poruchy močení a erekce. 

Praha: Unie Roska, 2003. 

54 


