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ABSTRAKT 

Název práce: Dětská mozková obrna 
(Možnosti rozvoje a využití atletických disciplín jedinců s postižením spastickou formou 
DMO) 

Cíl práce: Monitorování možností rozvoje a podmínek pro využívání atletických 
disciplín jedinců s DMO, poukázání na možnosti atletického tréninku a upozornění na 
možnosti využití atletických disciplín u sportovců postižených DMO. 

Metoda: Ke splnění cíle jsem využil literární rešerši odborné literatury, českých 

a zahraničních internetových odkazů a vlastní sledování záměrně vybraného sportovního 
klubu, který se zabývá atletikou jedinců postižených DMO. Následně jsem použil metodu 
strukturovaného rozhovoru se záměrně vybraným respondentem. 

Výsledky: Možnosti atletického tréninku vybraného sportovního klubu jsou na úrovni, 
která odpovídá současným požadavkům stále se rozvíjejícího sportu zdravotně 

postižených. 
Možnosti využití atletických disciplín jsou velice široké. Sportovci jsou zařazováni 
do disciplín na základě zdravotních tříd, dle závažnosti postižení. I jedinci s těžkým 
postižením spastickou formou DMO mohou sportovat a zúčastňovat se závodů ve 
stanovených atletických disciplínách. 

Klíčová slova: DMO, atletické disciplíny, atletický trénink, CP-ISRA. 
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ABSTRACT 

Title of the work: Infantile cere bral paralysis 
(Possibilities of development and use of athletic disciplines in the case of individuals 
suffering from spastic form ofthe infantile cerebral paralysis) 

Aim of the work: To monitor development possibilities and conditions for the use of 
athletic disciplines in the case ofindividuals suffering from ICP, to point out possibilities 
of the athletic training and advise of the possibilities of using athletic disciplines in the 
case of ICP suffering sportsmen. 

Method: In order to meet the aim, I searched the expert literature, the Czech and foreign 
internet links, as well as used my own monitoring of the selected sports club, which 
focuses on the athletics of the ICP suffering individuals. Subsequently I used a method 
of a structured interview with a selected informant. 

Results: Possibilities of the athletic training in the selected sports club are on a level, 
which meets the current requirements of the constantly developing sports activities of the 
handicapped persons. 
The possibilities of use of athletics disciplines are rather wide. Sportsmen are classified 
in disciplines based upon their health levels, according to the severity of their handicap. 
Individuals, who are severely affected with spastic form of ICP can carry out sports 
activities and take part in competitions in the determined athletic disciplines. 

Key words: ICP, athletic disciplines, athletic training, CP-ISRA. 
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1. ÚVOD 

Dětská mozková obrna je neurologické onemocnění dětí, které je následkem 

poškození centrální nervové soustavy v těhotenství, během porodu a po něm. Toto 

onemocnění způsobuje nejen postižení v oblasti poruch hybnosti, ale má další 

doprovodné následky, kterými jsou především epileptické záchvaty, snížení 

intelektových schopností, poruchy řeči a podobně. Toto onemocnění má několik forem, 

které se od sebe liší závažností postižení. 

Sportovní úroveň osob se zdravotním postižením se neustále zvyšuje, což má 

za následek nejen nárůst teoretických poznatků, ale i zvyšování počtu osob aplikujících 

tyto poznatky na osoby se zdravotním postižením. 

Cílem této bakalářské práce bylo monitorování možností rozvoje a podmínek 

pro využívání atletických disciplín jedinců s DMO. Dalším cílem bylo poukázat na 

možnosti atletického tréninku a upozornit na možnosti využití atletických disciplín 

u sportovců postižených DMO. 

Monitorování jsem prováděl v Jedličkově ústavu, kde jsem se aktivně účastnil 

tréninků atletického družstva sportovců postižených DMO. 

Sport osob se zdravotním postižením je velice důležitý pro zlepšení pohybových 

schopností a fyzické kondice, sebevědomí, samostatnosti i sociální integraci. Někteří 

sportovci berou sport jako určitou možnost seberealizace a možnost zařazení do 

společnosti. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1. Etiologie vzniku dětské mozkové ohmy 

Dětská mozková obrna patří mezi nejčastější neurovývojová onemocnění. Je to 

neprogresivní, ale ne neměnné postižení vyvíjejícího se mozku. Postihuje motorický 

systém, descendentní nervová vlákna z motorické kůry a často se spoJUJe 

s neurokongitivními, senzorickými a senzitivními lézemi. 

Etiologické činÍte}~, z nichž vzniká chronická mozková dysfunkce a dětská 

mozková obrna, jež se navzájem kombinují, můžeme podle LESNÉHO aj. (1985) rozdělit 

do tří skupin: na prenatální, perinatální a postnatální. 

2.1.1. Prenatální činitelé 

Dědičnost je podle LESNÉHO aj. (1985) diskutovaným, ale nikdy neprokázaným, 

etiologickým faktorem dětské mozkové obrny. Velký podíl na vzniku DMO mají také 

vývojové malformace. Další důležité faktory jsou všechny druhy infekcí, jež prodělává 

matka v prvé části těhotenství a jež mohou při nevyvinuté hematoencefalitické bariéře 

vést k fetální encefalitidě. Poslední skupinou prenatálních činitelů jsou oběhové poruchy, 

především gestózy, které se objevují zejména v poslední fázi gravidity a mohou poruchou 

placentárního kyslíku snadno vést k fetální hypoxii. Také zvýšená hladina thyroxinu 

v séru matky může negativně ovlivnit vývoj hybnosti dítěte. Celá řada těchto faktorů 

může vést k nedonošenosti různého stupně, jež je klasickým a jedním z vedoucích 

etiologických činitelů dětské mozkové obrny a to ze dvou důvodů. Za prvé jde o porod 

křehké hlavičky plodu tvrdými porodními cestami, dále pak se plod rodí s některými ještě 

nedokonale vytvořenými biologickými funkcemi, například krevní srážlivostí. 

Nedonošené děti ještě dost často umírají na subependymální nebo subarachnoideální 

krvácení, jindy přežívají a potencionálně mohou v prvém roku vývoj dohnat. 

Vždy jsou však rizikovými dětmi a často se z nich rekrutují pacienti s dětskou 

mozkovou obrnou. Za "nedonošené" je třeba považovat ty, které se narodily před 37. 

koncepčním týdnem. 
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Přenošenost je méně častým, ale nikterak zanedbatelným, etiologickým činitelem. 

Je prokázáno, že nedojde li k porody,_ rychle klesá saturační křivka kyslíku v krvi plodu. 

2.1.2 Perinatální činitelé 

Jde o nejzávažnější faktory. Jako nejdůležitější skupinu těchto činitelů uvádí 

LESNÝ aj. (1985) abnormální porody. Na prvním místě je klešťový porod, ale i porody 

jiné, napři'klad pánevním koncem, protrahované nebo překotné. Etiologický význam 

těchto porodních abnormalit stoupá tou měrou, jak klesá význam klešťového porodu, 

který je dnes (hlavně vysoké kleště) při moderní porodnické technice vzácností. 

Z uvedené skupiny porodních abnormalit je možná nejvzácnější porod protrahovaný. Za 

specifické nebezpečí protrahovaného porodu se udává to, že má vliv jednak aerostatický, 

jednak mechanický. Především je rozdíl tlaku v uteru a v porodních cestách. V uteru je 

mnohem vyšší než v porodních cestách, kde je atmosférický. Je-li plod delší čas v situaci: 

hlavička v porodních cestách, trup v uteru, dojde ke krvácení stáze v nitrolebním 

prostoru. 

Při průchodu hlavičkou porodními cestami se kladou lební kosti přes sebe, a trvá-li 

tento stav déle, může dojít ke konusové situaci, zaškrcování mozkového kmene, mozečku 

nebo hemisfér velkého mozku. 

Hlavní následky abnormálních porodů jsou však dva: 

a) krvácení - tyto stavy často vedou k exitu brzy po porodu nebo alespoň k velmi těžkým 

následkům; 

b) asfyxie -je opět jedním z vedoucích etiologických činitelů DMO. Křísené děti mohou 

být zcela normální, i když jde o děti křísené déle než 1 O minut. Novorozenec má ještě 

možnosti anaerobního dýchání pomocí kyseliny mléčné a tím může být z mnohých 

hrozících porodních situací zachráněn. Přesto je mozková hypoxie vůbec nejdůležitějším 

etiologickým momentem porodního poškození mozku. 

V poslední době se upozorňuje na význam novorozeneckých hypoglykémií. Mozek 

potřebuje ke své výživě kyslík a glukózu. Bez jejich ustavičného přísunu gangliová 

buňka nemůže existovat. Novorozenecké hypoglykémie tak mohou vést k náhodným 

mozkovým dysfunkcím. 
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2.1.3 Postnatální činitelé 

Etiologičtí poporodní činitelé vedoucí k dětské mozkové obrně jsou hlavně rané 

kojenecké infekce. Především jsou to bronchopneumonie a podle zkušeností LESNÉHO 

aj. (1985) také gastroenteritidy, a dále všechny infekcrt nimž dojde do jednoho roku 

věku. 

Všeobecně se dnes uznává, že příčinou dětské mozkové obrny bývá více činitelů 

zároveň. Zpravidla jeden etiologický činitel (např. glukóza ) vyvolá premorbidní situaci, 

na jejímž podkladě další činitel (např. asfyxie) vyvolá trvalé poškození mozku. 

2.1.4 Fyziologie a patologie dětské mozkové obrny 

Přehled zákonitostí vývoje centrální nervové soustavy 

Pro většinu orgánů platí, že na konci embryonální doby, tedy po prvních šesti 

týdnech života, je již dokončena jejich morfogeneze a doba fetální je už jen dobou jejich 

růstu. To však neplatí pro mozek, jehož morfogeneze se prodlužuje daleko do doby 

fetální skoro po celý intrauterinní život. Vývoj mozku se podstatně liší od vývoje 

ostatních orgánů. Například první mozková rýha- Sylviova rýha- se objevuje teprve ve 

čtvrtém až pátém měsíci jako mělká jamka. Vývoj centrální nervové soustavy je tedy 

mnohem delší, nežli vývoj jiných orgánů a je vystaven během skoro celého fetálm'ho 

vývoje až do šestého měsíce možnosti teratogenních poškození. Nadto se vývoj CNS 

i morfologicky částečně přesouvá do postnatální doby. Myelinizace všech drah není ještě 

dokončena a trvá až do třetího roku; dokončená myelinizace neznamená u mozku ještě 

funkční zralost. 

Podle LESNÉHO aj. (1985) dochází ve vývoji ke změnám elektrobiologickým, 

neurochemickým i k těm, jež bychom mohli nazvat fyziologicko-klinické. 

Fyziologicko-klinické projevy vývoje: 

LESNÝ aj.(1985) rozděluje vývoj hybnosti v raném věku na dvě fáze: 

- fázi holokinetickou, což je fáze celkových hybných projevů. 

- fázi ideokinetickou, což je fáze pohybůjednotlivými segmenty. 
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1. Fáze holokinetická - fáze celkových pohybů všemi segmenty najednou, 

trhavě a disharmonicky trvá asi do druhého měsíce. Je zde fyziologická hypertonie 

a fyziologická převaha svalů. Objevují se sací, retní i pokrmový reflex, reflektorický 

úchop na rukou i nohou. Jsou zde přítomny pyramidové jevy na horních končetinách 

(Hofinanův jev), na dolních končetinách flekční (Rossolimův, Mendelův-Bechtěrevův 

fenomén) i extenční. Flekční jevy se projevují flexí prstů po poklepu na hlavice 

metatarzu nebo na os cuboides, extenční se projevují extenzí palce a abdukcí prstů 

"vějíř" po algickém podnětu. V zásadě je rovněž rozdíl mezi flekčními jevy, tj. projev 

tendence k flexím u rané flekční hypertonie (vývojově podmíněné), a extenčními jevy, 

jež se považují za raně vzniklé projevy nociceptivní. V závěsu na axily (visu ) má dítě 

flexi kolen a kyčlí. Mizí jev dlaňočelistní i hluboké šíjní reflexy. 

Fenomény roztažených paží se objevují brzy po narození. Při zmáčknutí břicha, 

při podtržení podložky nebo při zvednutí a puštění hlavy dojde k extenzi, abdukci, pak 

flexi horních i dolních končetin. Jsou však jevy, které mají v tomto raném věku výrazný 

vývoj. Mezi ně náleží především flekční jevy pyramidové - jev Rossolimův 

a Mendelův-Bechtěrevův. Jev Rossolimův se vybavf\ poklepem na bázi metatarzů, 

Mendelův-Bechtěrevův poklepem na os cuboides, odpovědí je flexe prstů. 

U starších dětí a dospělých jsou známkou těžkého postižení CNS, u novorozenců jsou 

normálním jevem. 

U nedonošených dětí nízkých porodních hmotností zejména nízkých koncepčních 

věků, se při vybavování flekčních pyramidových jevů objevuje místo flexe extenze palce 

a abdukce prstů. Tato odpověď se začne měnit ve flekční v 29. týdnu koncepčního věku. 

Největší počet změn je mezi 34. a 36. týdnem koncepčního věku a do 39. týdne 

koncepčního věku se u všech dětí objevuje obvyklá flekční odpověď. 

Také hluboké šíjní reflexy, jev dlaňočelistní a vzpřimovací reflex (při zvednutí trupu 

dojde k extenzi dolních končetin) se neobjevují u všech nedonošených. 

Vzpřimovací reflex v 88%, hluboké šíjní reflexi v 77% a jev dlaňočelistní v 73%. 

Ale v koncepčním věku 29.-35. týdne dochází ke změně, kdy podstatně přibude těchto 

jevů. Představuje tedy koncepční věk 34. - 36. (38.) týdne první klinicky zjistitelný 

(zatím) uzlový bod, kdy dochází k překotné změně vývoje CNS, zejména ke změně 

extenzorového tonu na dolních končetinách a tonus flexorový. 
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Uzlové body vývoje: 

1. 34. - 38. týden koncepčního věku, 

2. porod- popřípadě 42. týden koncepčního věku 

Další jev, který se v této době mění (tj. v 36.- 38. týdnu koncepčm'ho věku), je tzv. 

"reflex bočné polohy", neboli tzv .. "thalamický efekt". Do koncepčního věku 34.-38. 

týdne nedonošenec v bočné poloze flektuje vrchní a extenduje spodní, dolní končetinu. 

Po 38. týdnu jsou obě dolní končetiny buď flektovány nebo extendovány. Tento 

"thalamický efekt", který byl v klinice nazván reflexem bočné polohy, lze pozorovat 

u nedonošených až do 30.- 35. týdne koncepčního věku na dolních končetinách. 

Ve zmíněné době se odpověď reflexu bočné polohy mění většinou v čistě extenční 

vzácněji ve flekční na dolních končetinách. Je to uzlový bod, kdy se prvně zapojuje 
.. , 

mozková kůra do řízení polohy. 

2. Fáze ideokinetická- LESNÝ aj. (1985) rozdělují kvůli podrobnější periodizaci tuto 

fázi dále na monokynetickou, dromokinetickou a kratikinetickou. 

Fáze monokinetická - fáze pohybů jednotlivými segmenty, jež však ještě nejsou ani 

dobře ovládány, ani ještě nemají určitý směr. Trvá to asi do 5. měsíce. V této době se dítě 

obyčejně začíná usmívat, sledovat zrakem i sluchem předměty. Fyziologická hypertonie 

s převahou flekční je vystřídána fyziologickou hypotonií. Mizí flekční jevy pyramidové 

i reflektorický úchop na dolních končetinách. 

Fáze dromokinetická - pohyby jednotlivými segmenty mají správný směr, ale nejsou 

ještě dobře ovládány. Trvá asi do osmi měsíců. V té době se dítě naučí sedět a lézt. Mizí 

reflektorický úchop na horních končetinách. 

Podobně se zlepšuje hybnost horních končetin. V minulých fázích to byly zvláště ulnární 

prsty IV. a V., jež se pohybovaly, teď je to volní radiální úchop I. až III. prstu, který 

v hybnosti rukou převládá. Mizí pokrmový i retní reflex. Dítě v závěsu ve visu má 

střídavou flexi i extenzi. 
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Fáze kratikinetická - fáze poslední. Pohyby mají už nejen určitý směr, ale jsou 

i ovládány. Trvá od věku 9 měsíců vlastně do konce života, ale mluví se o ní jen do 14 

měsíců, kdy končí kojenecký věk a nastává věk batolivý, který se již do předcházejících 

fází nepočítá. V této fázi začíná vzpřímený stoj, chůze, řeč. Sací "reflex" mizí asi 

do jednoho roku. V této době se děje v CNS nevytvářejí harmonicky, protože excitace 

mají převahu nad ději útlumovými. Dítě přechází plynule do batolivého období, kdy se 

chůze stále zdokonaluje, zprvu je nejistá (batolivá), což je způsobeno nedozrálostí 

mozečku a jeho drah. Tato nedozrálost spočívá nejen v nedostatečné myelinizaci, ale 

především v nezralosti funkční. A trvá ještě po celý batolivý rok, předškolní věk 

a teprve asi mezi pátým a šestým rokem nabývá dětská chůze i pohyby oné správné 

koordinace a ladnosti, jaké mívají pohyby dospělých- mozeček a jeho spoje dozrály. 

LESNÝ aj. (1985) dále uvádějí, že současně dozrávají i funkce smyslové, senzitivní 

i vyšší nervové. Vývoj pokračuje pozvolna až do doby pohlavního dospívání (puberty) ve 

14 až 16letech. Zatímco hybné funkce již dozrály, funkce citlivé se teprve vyvíjejí. 
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2.2 Formy DMO 

2.2.1 Spastické formy 

2.2.1.1 Hemiparetické formy DMO 

Hemiparézaje jednostranná porucha hybnosti, nejčastěji spastického typu. 

Zpravidla jsou u této formy více postiženy horní končetiny. Hemiparetickou formu DMO 

můžeme rozdělit dle doby vzniku na kongenitální (vrozené) a získané. 

1. Kongenitální hemiparéza zpravidla vzniká před koncem neonatálního období 

(do 28. dne věku) a tvoří dle KRAUSE aj. (2005) 70-90% případů hemiparetické formy 

DMO. 

Touto formou jsou častěji postiženi chlapci a mírně převažuje pravostranné 

postižení o (3-8 %). K manifestaci postižení dochází většinou mezi 4.-5. měsícem, kdy se 

zjistí zejména jednostranné pokusy o úchop. 

Obvyklé je držení ruky v pěst a flexe v lokti. Dítě se později přetáčí na břicho přes 

postiženou stanu a polohu na čtyřech nezvládne. Ve stoji přenáší těžiště na zdravou 

stranu, hlavu inklinuje ke zdravé straně, rameno je pokleslé, projevuje se kyfóza. 

Diagnostika je obvykle pozdní; jen polovina dětí jí má ve věku 10-18 měsíců. Začátek 

chůze je normální, jen některé děti mají opožděný vývoj . Postižení dolní končetiny se 

zjistí až při začátku chůze. Držení končetin je u dětí s hemiparézou charakteristické: paže 

je v abdukci a vnitřní rotaci, předloktí v semiflexi a pronaci, zápěstí ve flexi, prsty 

v extenzi s abdukčním držením palce. Na dolní končetině převažuje extenční držení 

a equinus nohy. 

U mnohých se vůbec nevyvine pinzetový úchop. Míru hemiparézy lze posoudit 

podle hybnosti: u mírné je pinzetový úchop a izolované pohyby prstů; u střední 

je pouze pohyb celé ruky; u těžké pacient ruku nepoužívá. 

Při nevhodné terapii dochází ke vzniku různých kontraktur, zejména skoliózy. 
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často vznikají poruchy v oblasti okulomotoriky, zejména strabismus a také atrofie 

optického nervu. Nejvýznamnější komplikací je epilepsie. Postihuje 27 až 44 %pacientů. 

Záchvaty bývají fokální nebo sekundárně generalizované. 

Mentální retardace je častá u 18-50% pacientů a má častou souvislost s výskytem 

epilepsie. Při mentální retardaci je epilepsie pětkrát častější a % dětí s epilepsií mají 

mentální retardaci. 

Tato forma má také vztah k poruchám vývoje řeči a mluvení i když nesouvisejí 

s lateralizací léze. 

Obrázek 1 

Charakterické držení při hemiparetické formě dětské mozkové obrny KRAUS aj. (2005) 

2. Získaná hemiparéza 

Příčiny vzniku získané hemiparézy jsou značně rozmanité. Případy s akutním 

začátkem mohou mít zánětlivou etiologii nebo mohou být projevem demyelinizace, 

migrény, traumatu, cévního onemocnění unilaterálního a podobně. 

Akutní zánětlivá hemiparéza se může objevit v různém věku, ale většina z nich 

se projevuje v prvních třech týdnech. 
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Začátek je obvykle akutní s křečemi nebo s bezvědomím a většinou s maximem 

pseudochabé hemiparézy od počátku obtíží. Vyskytuje se také centrální hemiparéza 

lícního nervu. U většiny případů se postupně rozvine spasticita. Na rozdíl od kongenitální 

hemiplegie dochází u levostranného postižení k afázii. 

U postepileptické hemiparézy vzniká u 75% epilepsie a u 80% mentální retardace. 

Pokud se získaná hemiparéza objeví v kojeneckém věku je obtížné její odlišení od 

kongenitální hemiparézy, zejména pokud se před zjištěním hemiparézy objeví záchvaty. 

Pseudochabé stádium a centrální paréza lícního nervu spíše svědčí pro získanou 

hemiparézu. 

Získané hemiparézy vyžadují specifický diagnostický i léčebný přístup. Dle 

KRAUSE aj. (2005) je třeba také zmínit syndrom alternující hemiparézy, který bývá 

u nás diagnostikován relativně vzácně a nelze vyloučit, že zůstává mnohdy nepoznán a je 

zaměňován za fokální epileptické záchvaty s postparoxismální parézou. 

2.2.1.2 Bilaterální spastické formy DMO 

Při těchto formách dětské mozkové obrny jsou dle KRAUSE aj. (2005) postiženy 

obě poloviny těla. Nejčastěji se jedná o: 

1. Diparetická forma DMO - při té je nejvýraznější postižení dolních končetin. 

U všech je také konstantní postižení horních končetin, ale většinou velmi mírné a lze je 

zjistit jen pečlivým neurologickým vyšetřením. Tato forma se objevuje u 4/5 dětí s DMO 

a u 5-l O % dětí s porodní hmotností pod 1500 g. 

U dětí s porodní hmotností vyšší je procento postižení nižší, těchto dětí je však 

celkově mnohem více, a proto mezi spastickými diparézami převažují. Přibližně třetina 

dětí s diparézou se rodí do 32. týdne těhotenství, třetina mezi 32.-36. týdnem a jen třetina 

se rodí v termínu. 

Svalový tonus na dolních končetinách je charakteristicky zvýšený. U některých 

novorozenců je již hypotonie, apatie a problémy s výživou. U většiny je však v prvních 

6-12 měsících latentní období. Následuje rozvoj hypotonie, která již vzbuzuje podezření. 

V objektivním nálezu přetrvává Morův reflex, retroflexe hlavy, asymetrické 

tonické šíjové reflexi, na dolních končetinách předčasně vyhasíná reflexní úchop. 
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Při přetáčení na břicho horní část dolní končetiny nenakročí a zůstane extendovaná. 

Dítě se neposadí. V oblasti pánve jsou vzpřimovací reflexy na úrovni novorozence. 

Fixuje se její ventrální flexe a ve stoji je hyperlordóza kompenzovaná hrudní 

kyfózou. U některých dětí se diagnóza stanoví až ve věku 8 - 9 měsíců, protože jsou 

změny svalového tonu nevýrazné. 

V dalším spastickém stádiu dominuje spolu s flexí kyčlí i tendence k flexi kolen. 

Ve stoji je vnitřní rotace dolních končetin. Dosáhne - li dítě schopnosti chůze, jde po 

špičkách se semiflexí kloubů. Kyčle jsou flektované a addukované, kolena jsou 

flektována s valgozním postavením. Častý je equinus. 

LESNÝ aj. (1985) uvádějí, že kontraktury postihují především adduktory stehen 

a vnitřní rotátory kyčlí. Addukční kontraktura sevřených stehen je základním poznávacím 

rysem této formy. 

Při těžkém postižení dítě nedosáhne chůze, neboť má nedostatečnou rovnováhu, 

hypotonii trupového svalstva a kontraktury. Maximum postižení je na dolních 

končetinách, ale je možné nacházet i drobnou centrální symptomatiku na končetinách 

horních. Jejich postižení je rozmanité. Při chůzi je tendence k držení lokte ve flexi. Jemná 

hybnost bývá méně postižená než lokomoce, obvykle je však změněna koordinace 

rychlých pohybů. 

Relativně zřídka se vyskytuje epilepsie (u 16 - 27 %), ale vhodná terapie záchvaty 

snadno kompenzuje. Často se také objevuje strabismus a problémy s vizuální percepcí. 

U většiny jsou relativně zachované intelektové schopnosti na úrovni normálního 

nebo hraničního intelektu. 
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Obrázek 2 

Charakteristické držení trupu a končetin dítěte s diparetickou formou DMO KRAUS aj. 

(2005) 

2. Ataktická diparéza 

Je nazývána také spasticko-ataktickou diparézou. Tvoří jí 5-7 %případů DMO. Má 

převážně kongenitální charakter, ale může být i získaná. Příčiny jsou většinou prenatální, 

ale příčinou může být i perinatální asfixie nebo nižší porodní hmotnost pod 2500 g. 

U dětí je zprvu výrazná hypotonie postupně přecházející ve spasticitu 

s hyperreflexií. V druhém roce věku se objevuje třes a kolísání, což může znemožňovat 

stoj a chůzi bez pomoci. Ataxie může rušit jemnou motoriku. Intelekt je dle KRAUSE aj. 

(2005) u 2/3 postižených normální. 

3. Triparetická forma 

Tento typ patří také mezi bilaterální formy DMO. Vyznačuje se zejména výrazným 

motorickým postižením u 80 %, mentální retardace je dle KRAUSE aj. (2005) u 2/3 

a epilepsie u poloviny dětí. Lze pozorovat variabilní kombinace projevů a prognóza je 

většinou nepříznivá. 
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4. J(vadruparéza 

Je nejtěžší formou DMO. Charakterizuje jí oboustranná spasticita převážně horních 

končetin s postižením bulbárního svalstva. 

Téměř vždy se projevuje těžkou mentální retardací. KRAUS aj. (2005) uvádějí, 

že tato forma tvoří 5 % případů a znamená vždy závažný problém, neboť postižené děti 

jsou zcela odkázané na pomoc druhých. 

Předpokládá se, že 113 má prenatální etiologii, prenatální a perinatální je u 16 %, 

u 18 %je postnatální a u 12 % dětí není etiologie zjistitelná. U mnohých prenatálních 

případů je spolu s kortikální a subkortikální lézí i přidružené poškození mozkového 

kmene a bazálních ganglií. 

V klinickém obraze dominuje těžká retardace. Předčasně vyhasíná reflexní úchop 

na dolních končetinách. Na rukou je význačný tonický úchop. Zřetelnější nález je na 

horních končetinách. Rozlišujeme dva typy- hypotonický a hypertonický. Většinou se 

vyskytují parézy mozkových kmenů, bulbární syndrom, alálie nebo významná dysartrie. 

U dětí je hlavním problémem výživa a prevence aspirací. Do klinického obrazu patří 

i epilepsie a poruchy oromotorických funkcí. U většiny je těžké mentální postižení, 

prognóza je velmi nepříznivá a nejvíce postižené děti neopustí ve svém vývoji neonatální 

stupeň. 
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Obrázek 3 

Chlapec se spastickou kvadruparézou s možností asistovaného postoje KRAUS aJ. 

(2005) 

2.2.2 Nespastické formy DMO 

2.2.2.1 Dyskinetická forma 

Tato forma je dle LESNÉHO aj. (1985) spojena s poruchami bazálních ganglií, 

především striata, dále palida, jader thalamu, zejména ventrolaterálru'ho, jader 

mezencefala a pontu. Jejich poškozením vznikají syndromy, které nazýváme 

"extrapyramidové". Projevují se zejména: 

1) nepotlačitelnými pohyby 

a) atetóza- pomalé , vlnivé, červovité pohyby nejen v klidu, ale i za činnosti 

b) chorea- bryskní, drobné pohyby 

c) balismus -pomalé pohyby o vysoké amplitudě 

d) myoklonie- drobné pohyby jen jednotlivých svalových snopců 

e) lordotická dystonie - což je dyskinéza projevující se stlačením hlavy a trupu 

při chůzi, současně může a nemusí být i pohyb končetin, 
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2) rigiditou - což je svalová ztuhlost se zvýšením tonu hlavně posturálního bez 

zvýšeného napínacího reflexu (na rozdíl od spasticity), ale s tzv. příznakem 

"ozubeného kola" (drobné náskoky kontrakce při pasivním pohybu) nebo "olověné 

trubky" (tuhý sval). Při těchto projevech může být i třes - rytmický nepotlačitelný 

pohyb. 

Základní dyskinézou DMO je atetóza, která se může vyvinout již kolem jednoho roku 

života a to buď z hypotonie nebo hypertonie a může být buď dyskinetická v pravém 

slova smyslu nebo tenzní atetóza, kdy se zvyšuje tonus a nepotlačitelné pohyby jsou tzv. 

"zmraženy". Atetózy mohou být generalizované (bilaterální) nebo jednostranné 

(hemiatetózy - s převahou příslušné horní končetiny), sakrální nebo kořenové. 

LESNÝ aj. (1985) sledovali 100 dětí postižených atetózou po dobu osmi až třinácti 

let. Cílem tohoto sledování bylo dokázat, že jednotlivé syndromy vznikající z poškození 

bazálních ganglií se během vývoje mění. Ze sta dětí se u 51 podstatně změnil syndrom 

postižení bazálních ganglií. 

V 18 případech se vyvinula typická torzní dystonie, v 16 případech se atetóza změnila 

v choreu a v ll případech se hyperkinetická atetóza změnila v atetózu tenzní. 

Podle KRAUSE aj. (2005) se plně rozvinutý klinický obraz s dyskinezemi 

objevuje až v průběhu 1.-3. roku věku. Zvýrazňuje se atetóza na akrech horních a dolních 

končetin. Pro osovou stabilitu je chůze obtížná. Při emocích se dyskineze zvýrazňují. 

Jen malá část pacientů dosáhne schopnosti samostatné chůze. Mentální schopnosti 

jsou většinou normální nebo u 64% v rozsahu IQ 70-80. Rozvoj epilepsie je relativně 

vzácný - asi u Y4 případů. Obvykle se snadno dosáhne její kompenzace. Časté jsou 

zrakové problémy - 1/3 dětí má strabismus. Dyskinetická forma tvoří kolem 10% případů 

všechDMO. 
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2.2.2.2 Hypotonická forma 

Hypotonická forma se projevuje dle LESNÉHO aj. (1985) výrazným snížením 

svalového tonu. Děti postižené hypotonickou formou jsou nápadně klidné, pohybově 

chudé; přesto však nejde o obrny v pravém slova smyslu. Nízký tonus způsobuje 

zvýšenou kloubní exkurzibilitu. Paže lze omotat kolem šíje - příznak šály, pacienta lze 

stočit do klubíčka - příznak pásovce, dolní končetiny lze ohnout i za hlavu - příznak 

kružítka. Hypotonie je vývojový syndrom raného věku, především kojeneckého. 

U DMO hypotonie mizí s věkem, zpravidla do tří let. 

Obrázek4 

Rozdělení etiologie hlavních forem DMO (LESNÝ aj. 1985) 
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2.2.3 Léčba spasticity při DMO 

U většiny pacientů s DMO lze pozorovat sníženou svalovou sílu spolu s abnormální 

svalovou aktivitou v paretických svalech končetin a trupu, s dyskoordinací mezi agonisty 

a s nadměrnou aktivitou antagonistů. Nadměrná svalová aktivita vytváří nerovnováhu, 

která ruší neutrální postavení kloubů, vede ke kontraktůrám, abnormálním posturám 

a k bolestivým svalům. 

Jednou z příčin nadměrné aktivity je spasticita. Je patologická a má významný vliv 

na pacientovy schopnosti. Spasticita je dle KRAUSE aj. (2005) jedním ze tří hlavních 

faktorů přímo určujících míru postižení pacienta s lézí centrální nervové soustavy. 

Dalšími faktory, které větší měrou rozhodují o postižení, jsou paréza, nadměrná 

svalová aktivita a svalové kontraktury. Léčbu spasticity nelze vést bez korekce kontraktur 

a kontraktury nelze upravit bez ovlivnění nadměrné svalové aktivity. 

Na úrovni bazálních ganglií dochází ke změně mnohých funkcí, jež jsou příčinou 

charakteristických klinických projevů dyskinetické formy DMO. 

Cílem léčby je především zlepšení pacientových motorických funkcí a možností. 

Toho lze dosáhnout: 

a) inhibicí drah, které jsou hyperaktivní a převažují nad funkčními, 

b) korekcí nerovnováhy neurotransmiterů, 

c) úpravou deficitu neurotransmiterů. 

K léčbě spasticity se používají lokálně i celkově působící léčiva. 

Lokální léčba 

Lokálního uvolnění svalu lze dosáhnout pomocí injekce botulotoxinu. Základem 

pro jeho aplikaci je pacientova míra postižení, prognóza pacienta a stanovené cíle léčby. 

Absence histologických změn ve svalu i po opakovaných aplikacích a specifický účinek 

na zakončení eferentních vláken vytvářejí podmínky pro kombinaci této léčby 

s pohybovou terapií. 

Botulotoxin také působí nejen na úrovni neurotransmiterů, ale i na úrovni 

modulátorů a zmírňuje bolest, čímž dále usnadňuje jak rehabilitaci, tak i ostatní péči. 
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Celková léčba 

Systémová léčba je indikovaná u stavů s difuzní nadměrnou svalovou aktivitou. 

Patří k nim anoxické, toxické, metabolické, zánětlivé, cévní, traumatické nebo 

degenerativní encefalopatie a myelopatie. Roztroušená skleróza a míšní léze se projevují 

také difuzní i regionální svalovou hyperaktivitou. 

Četné látky prokázaly svou účinnost při redukci napínacích reflexů. Žádná z nich 

však neprokázala konstantně pozitivní účinek na handicap vyvolaný nadměrnou svalovou 

aktivitou. Všechna léčiva mají navíc potenciálně závažné nežádoucí účinky, proto je 

třeba vždy pečlivě zvážit tyto účinky proti očekávanému prospěšnému efektu. 

K nejčastěji používaným léčivům patří diazepam, baclofen, tizanidin a další. 

K základním opatřením při léčbě nadměrné svalové aktivity u pacientů se 

spasticitou patří odstranění nociceptivních podnětů a protahování postižených svalů. 

Význam má i procvičování antagonistů. Farmakologická léčba nadměrné svalové aktivity 

je pouze přídatnou metodou k základním terapeutickým postupům. 

2.2.4 Léčba dyskinezí při DMO 

Při léčbě dyskinezí je dle KRAUSE aj. (2005) úspěšné používání L-dopy 

(Levodopy), která u DMO do určité míry zlepšuje funkce. Z dalších látek vhodných 

k léčbě dyskinetické formy DMO to jsou především benzhexol, tetrabenazin 

a botulotoxin. 

2.2.5 Metody léčebné rehabilitace 

Synergetická reflexní terapie 

Synergetická reflexní terapie je nový, samostatný léčebný komplex vyvinutý 

dr. W. Pfaffenrotem a uplatňující se především v oblasti léčby a prevence následků DMO 

a dalších neuroortopedických poruch u dětí i dospělých. 

Uvedená terapie působí na centrální nervový systém, není však schopna, stejně 

jako žádná dosud známá léčebná metoda, vyléčit jeho původní postižení. 

26 



Proto lze u centrálně podmíněných pohybových poruch dosáhnout v nejlepším 

případě zlepšení stávajícího stavu. Synergetická reflexní terapie je kombinací různých 

reflexně - terapeutických metod, jejichž současná aplikace vyvolá vzájemné navýšení 

účinnosti. 

Léčebné techniky podle KRAUSE aj. (2005): 

1) Myofasciální technika - znamená ošetření měkkých tkání ( kůže, podkoží, fascií 

a svalů) vedoucí kjejich uvolnění na základě biochemických reakcí a umožňující 

protažení svalů, případně mobilizaci okolních kloubů. 

Principem je při minimálním držení, tahu, tlaku a jemném tření (kroucením, zkruty) 

dosáhnout tzv. předpětí měkké tkáně. Po několikasekundové fixaci v tomto předpětí 

dojde v místě nalezené bariéry k uvolnění tkáně. Uvolnění se reflexně přenese na hlubší 

svalové vrstvy. Manuálně poznáme, jak ustupuje napětí spastického svalu a změnou 

intenzity tlaku nebo změnou směru tahu dosáhneme dalšího předpětí a opětovného 

uvolnění. 

Myofasciální technika nemá vedlejší nežádoucí účinky, nemůže dojít k předávkování 

a umožňuje ošetřit celé tělo nebo jen aktuální svalové skupiny. 

2) Akupresura- při této metodě se využívá tlaku a vibrací prstů terapeuta. Výhodou této 

metody je nebolestivost. Výsledkem aplikace akupresury je lokální uvolnění svalů 

a šlach a odstranění energetických blokád. 

3) Chiroterapie - u této techniky se využívá cílených mobilizačních a manipulačních 

pohybů k dosažení korekce biomechanických poruch v kloubech páteře a končetin. 

4) Fyzikální terapie - je v případě dětí s DMO chápána jako doplněk základní léčebné 

metody, kterou je léčebná tělesná výchova. Nejčastěji se využívá magnetoterapie 

a fototerapie biolaserem. 

Aplikace pulzm'ho magnetického pole je zaměřena především na regulace 

svalového tonu. Dochází zde však i ke zlepšení biorytmů bdění a spánku, pozitivně je 

ovlivňována nálada dítěte a zlepšuje se i psychomotorický vývoj. 

Laseroterapií se dociluje zlepšení stavu a snížení spasticity. Laserův paprsek 

se aplikuje především na spoušťové body reflexní lokomoce, motorické body paretických 

svalů a ploché bříško spastických svalů. 
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5) Cvičení na míči - velké gymnastické míče jsou velmi častou používanou rehabilitační 

pomůckou dětí s DMO. U malých dětí anebo dětí těžce tělesně postižených se míč 

používá k polohování. Jemné pohupování a šetrné vychylování těžiště je dětmi vnímáno 

veskrze pozitivně, ale je třeba se vyvarovat prudkých pohybů, které vedou k obranné 

reakci a zvýšení spasticity. U větších dětí schopných aktivní spolupráce slouží míče 

k provádění balančních cviků. Neustálé vyrovnávání těžiště vede k výrazné stimulaci 

i svalových skupin, které se při běžných aktivitách zapojují méně. Cvičení na míčích je 

fyzicky náročnější a proto představuje i určitou formu kondičm'ho cvičení. 

6) Nácvik vertikalizace a lokomoce - vzpřímený stoj má podle KRAUSE aj . (2005) 

důležitý psychologický význam, dodává člověku určitou důstojnost, zvyšuje sebevědomí, 

rozšiřuje zorné pole a tím obohacuje duševní vývoj. Důležitá je motivace dítěte k pohybu, 

vhodně upravené prostředí a dostatek prostoru. 

Používají se chodítka s podpažními podpěrami, kozičky, kanadské nebo 

francouzské hole, podpůrné ortézy a ortopedická obuv. Moderními pomůckami jsou 

například pohyblivé chodm'ky. 

7) Vodoléčebné procedury - ve většině případů vnímají děti s DMO vodní prostředí velni 

pozitivně. Velmi často jim pohyb ve vodě umožní takové pohybové aktivity, které na 

suchu nesvedou. Mezi nejznámější procedury patří vířivá lázeň, která může být 

končetinová nebo celková. 

Lázeň zvyšuje prokrvení končetin, místní metabolismus a současně aktivuje kožní 

receptory. Dalším typem je perličková lázeň, jež také působí jemně masážně se 

sedativním účinkem. 

8) Plavání dětí s DMO - předchozí procedury byly z větší části pasivní, ale plavání 

vyžaduje aktivní zapojení pacienta a jeho spolupráci. Z tělovýchovného hlediska 

znamená plavání zejména zvyšování osobní kondice. Oběhový systém využívá podle 

KRAUSE aj. (2005) vodorovné polohy těla ke zlepšení krevního oběhu a k usnadnění 

žilního návratu. Srdce se vyřazením gravitace méně namáhá. Plavání příznivě působí na 

otužování organismu. Napomáhá prohlubování spánku, zlepšuje metabolismus i chuť 

k jídlu. Uvolňování endorfinů při plavání přispívá ke zlepšení psychiky a vyrovnanosti 

dítěte. 

Léčebná rehabilitace představuje u dětí s DMO základní terapeutický postup 

a v mnohých případech je to léčebná složka rozhodující. 
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Možnosti rehabilitace jsou vcelku rozsáhlé a pestré a proto je třeba provést 

racionální výběr těch nejoptimálnějších postupů. Pokud to jen trochu jde, měla by být 

rehabilitace, kromě své účinnosti, také příjemná KRAUS aj. (2005). 

2.2.6 Možnosti klasifikace do atletických disciplín sportovců postižených 

spastickou formou DMO dle CP- ISRA 

Veškeré atletické soutěže jsou pořádány dle internetových informačních zdrojů 

(http://www.spastic.c?L) podle současných platných pravidel IAAF a modifikací 

provedených CP-ISRA včetně technických dodatků a doplnění související 

s organizováním soutěží. Podle CP-ISRA jsou rozdělováni jedinci se spastickými 

formami DMO dle zdravotních tříd na 31(C1) až 38 (C8). 

Disciplíny na dráze: 

Běhy s délkou tratí: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m a 5000 m. 

Pro soutěže CP-ISRA: 100 m, 200 m, 400 m, s pomocí speciální tříkolky "Petra" 

poháněné odrazem nohou od země. 

Disciplíny v poli jsou shrnuty v tabulce 1 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Metodika práce 

Z hlediska metodiky práce jsem si stanovil cíle a úkoly práce. Určil jsem si hlavní 

cíle práce a definoval jsem i další cíle práce. Abych mohl splnit stanovené cíle práce, 

stanovil jsem si úkoly, které mne vedly k monitorování sledovaného jevu a proniknutí do 

problematiky DMO. 

Dále jsem si stanovil problémové body. Na závěr jsem si určil pracovní postup, 

kterého jsem se držel a který mě dovedl až k závěru řešení problému možností rozvoje 

a využití atletických disciplín jedinců postižených spastickou formou DMO. 

Jelikož se jednalo o deskriptivní práci, nebyly využity pro vlastní zpracování 

získané statistické charakteristiky sledovaných dat. 

3 .1.1 Cíle a úkoly práce 

Hlavním cílem ifedkládané bakalářské práce bylo monitorovat možnosti rozvoje 

a podmínky pro využívání atletických disciplín u jedinců s dětskou mozkovou obrnou 

u záměrně vybraného souboru. 

Dalšími cíli bylo: 

- poukázat na možnosti atletického tréninku u jedinců postižených dětskou 

mozkovou obrnou, 

- upozornit na možnosti využití atletických disciplín u postižených spastickou 

"" formouDMO. , 

Ke splnění cílů práce jsem si stanovil následující úkoly: 

- provést literární rešerši odborné literatury týkající se problematiky jedinců 

postižených DMO, 

- pro vlastní sledování vybrat sportovní klub, kde byla provozována atletika 

jedinců postižených DMO, 

31 



- v záměrně vybraném souboru monitorovat podmínky pro trénink atletiky 

jedinců postižených DMO a zároveň provést pedagogické hodnocení, 

- konstruovat otázky pro strukturovaný rozhovor s trenérem atletiky jedinců 

postižených DMO, připravené otázky ověřit v krátkém pilotním šetření 

a strukturovaný rozhovor následně provést, 

- vyhodnotit podmínky pro trénink atletiky jedinců postižených DMO a zároveň 

vyhodnotit strukturovaný rozhovor, 

- nastínit možnosti využití atletických disciplín u postižených spastickou formou 

DMO pomocí klasifikace. 

3 .1.2 Stanovení problémových bodů 

Vzhledem k charakteru bakalářsk~ práce, jejímž cílem bylo monitorování 
v 

podmínek pro atletiku jedinců postižených DMO, jsem si stanovil následující problémové 

body: 

1. Lze předpokládat, že podmínky pro provozování atletiky u jedinců postižených DMO 

jsou uspokojivé z hlediska materiálního zabezpečení i z hlediska odborného trenérského 

vedení. 

2. Lze předpokládat, že jedinci postižení DMO využívají takové atletické disciplíny, 

které je výrazně nelimitují. 

3 .1.3 Pracovní postup 

K dosažení cílů této bakalářs!té práce, jsem nejdříve provedl rešerši odborné 

literatury a českých i zahraničních internetových odkazů, ze kterých jsem čerpal 

teoretické údaje a informace o vybraném tématu. 

Pro získání praktických zkušeností s vedením atletického oddílu osob 

se spastickou formou DMO a se samostatným vedením určitých částí tréninkové jednotky 

jsem navštěvoval atletický oddíl Jedličkova ústavu v Praze. 
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Zde jsem záměrně sledoval způsob trénování a celkové materiální zabezpečení 

atletického oddílu jedinců postižených DMO. Působení atletického tréninku na 

organismus postiženého sportovce, především na jeho fyzický a psychický rozvoj. 

K ucelení informací o sledovaném souboru, jsem použil explorativní metodu 

komunikace se záměrně vybraným respondentem, se kterým jsem provedl strukturovaný 

rozhovor na předem připravený soubor otázek. 

Otázky strukturovaného rozhovoru byly kladeny vedoucímu SK a trenérovi 

atletického družstva Jedličkova ústavu v Praze panu P.M .. Jmenovaný P.M. je sluchově 
I 

postižený a dle mého názoru a dSobních zkušeností, se dokáže velmi dobře vcítit do 

myšlení a potřeb jedinců s postižením. Možná právě tyto vlastnosti jsou klíčem k veliké 

oblibě u svěřenců, se kterými dosáhl řady úspěchů v domácích i mezinárodních 

soutěžích. 

3. 2 Výsledky práce a diskuse 

Na základě vlastního sledování a získání odpovědí na stanovené cíle práce jsem se 

zúčastnil sportovní přípravy atletů postižených dětskou mozkovou obrnou, během níž 

jsem sledoval a hodnotil možnosti atletického tréninku a možnosti využití atletických 

disciplín. 

Možnosti tréninku atletickéhd oddílu SK Jedličkova ústavu jsou na takové úrovni, 

která odpovídá současným požadavkům stále se rozvíjejícího sportu zdravotně 

postižených. Sportovci se zdravotním postižením se často s menšími úpravami pomůcek 

nebo pravidel svými výkony vyrovnají zdravým jedincům nebo nepostiženým 

sportovcům. 

Možnosti využití atletických disciplín je velice široké. Na základě využití literární 

rešerše odborné literatury, českých a zahraničních internetových odkazů a především 

vlastních zkušeností čerpaných při trénincích jsou sportovci zařazováni do disciplín 

na základě zdravotních tříd, dle závažnosti postižení. I jedinci s těžkým postižením 

spastickou formou DMO mohou sportovat a zúčastňovat se závodů ve stanovených 

atletických disciplínách. 

33 



Dle mého názoři.i je zvláště pro tyto osoby velice důležité, aby patřily do nějaké 

skupiny, měly společný zájem, chuť a cíl něco dokázat i přes vlastní handicap. 

Pravidelným tréninkem si mimo jiné zvyšují celkovou tělesnou kondici, získávají 

pohybové stereotypy a zlepšují psychickou odolnost. 

3.2.1 Možnosti zařazení postižených spastickou formou DMO do kategorie 
sportovců dle CP- ISRA 

Na základě rešerše odborné literatury BRICKLEY (1998) jsou atleti postižení 

spastickou formou DMO zařazováni celkem do osmi tříd. Do třídy Cl až C4 jsou 
I 

zařazování sportovci, kteří ke své disciplíně potřebují vozík, nebo speciální odhodovou 

stolici. Do tříd C5 až C8 jsou zařazování sportovci chodící, ti mohou používat opěrné 

pomůcky. 

Třída 1 

Kvadruplegik (tetraplegik) - těžké postižení. Stupeň křečovitosti 4 až 3+ s prvky 

atetózy nebo chabým funkčním rozsahem pohybu a chabou funkční silou ve všech 

končetinách a trupu nebo silná atetóza s nebo bez křečovitosti, s chabou funkční silou 

a kontrolou. Při pohybu je závislý na elektrickém vozíku nebo pomoci. Není schopen 

funkčně pohánět vozík. 

Dolní končetiny - JSOU považovány za nefunkční ve vztahu k jakémukoliv sportu, 

vzhledem k omezení v rozsahu pohybové síly a nebo kontroly. Velmi malé ani bezděčné 

pohyby neovlivní zařazení jedince do této třídy. 

Kontrola trupu - statická i dynamická kontrola trupu je velmi chabá nebo nulová. Vážné 

těžkosti při přizpůsobování se do středové nebo vzpřímené polohy při výkonu 

sportovních pohybů. 

Horní končetiny - těžké omezení funkčního rozsahu pohybu nebo těžká atetóza jsou 

hlavními faktory ve všech sportech aj e zřetelné omezení při odhodu s chabým dotažením 

pohybu. Opozice palce a jednoho prstu se může vyskytnou a umožňuje sportovci úchop. 
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TRAŤOVÉ DISCIPLÍNY 

Zcela vymezeny nedostatkem nezávislých prostředků samostatného ručního pohonu, 

jiného než je tlačení někým druhým nebo použití elektrického vozíku. 

Ruční pohon, je-li možný, není funkční. K problémům dochází, má-li někdo na 

elektrickém vozíku větší ÍWU<.ční schopnost v pažích a v rukou. V takovém případě jsou 

funkce paží a rukou určujícím faktorem pro ohodnocení, kdy mohou být sportovci 

zařazeni do vyšší třídy. 

DISCIPLÍNY V POLI 

Zcela vymezeny velmi chabou funkcí ruky při zacházení s kuželkou, koulí nebo diskem 

ve spojitosti s pohybem při odhodu. Jedinec může mít celkem postačující statickou 

funkčnost ruky, ale při odhodu může být funkčnost nižší následkem atetického postižení 

nebo křečovitostí. 

Třída2 

Kvadruplegik (tetraplegik) - těžké až střední postižení, stupeň křečovitosti 3+ až 3 

s nebo bez atetózy. Silná atetóza nebo tetraplegie s větší funkčností méně postižené 

strany. Chabá funkční síla všech končetin a trupu, ale jedinec je schopen pohánět vozík. 

Dolní končetiny - prokazatelný stupeň funkčnosti v jedné nebo obou dolních 

končetinách, umožňující pohon vozíku automaticky kvalifikuje takového jedince do 

Třídy 2 dolní, pokud klasifikační tým nestanoví, že funkčnost horních končetin 

je výkonnější. Sportovci Třídy 2 dolní jsou někdy schopni chodit. 

Kontrola trupu - statická kontrola je poměrně slušná. Dynamická kontrola trupu je 

chabá, což demonstruje nezbytnost použití horních končetin nebo hlavy, při napomáhání 

k návratu do středové (vzpřímené) polohy. 

Horní končetiny - ruka - těžké až střední postižení. Stupeň křečovitosti 3. Jestliže 

je funkčnost rukou a paží shodná s popisem u Třídy 1, pak jsou pro určení toho, zda je 

vhodnější zařazení do Třídy 2 či nikoliv, rozhodující dolní končetiny. 
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Sportovec Třídy 2 horní má často cylindrický nebo sférický způsob úchopu a může 

prokázat dostatečnou zručnost při manipulaci a odhodu míče, ale projevuje chabý úchop 

a vypuštění. Odhodové pohyby musí být otestovány pro zjištění jejich dopadu na funkci 

ruky. 

Demonstrovatelné je pohánění vozíku za pomoci horních končetin. Aktivní pohybový 

rozsah je středně až těžce zhoršený, a proto je klíčová funkčnost ruky. 

TRAŤOVÉ DISCIPLÍNY 

T 31 - třída C2: Traťové disciplíny s použitím dolních končetin jsou prováděny za 

pohánění vozíku nohama. Vozík lze tlačit směrem vpřed i vzad, ale musí být poháněn 

pouze nohama. 

T 32 - třída C2: Disciplíny s použitím horních končetin jsou prováděny za pohonu 

vozíku pomocí jedné nebo obou paží. Pohon vozíku je omezený kvůli chabé kontrole 

a nebo 3. stupni křečovitosti. 

DISCIPLÍNY V POLI 

Sportovci s funkčními dolními končetinami používají k odkopu nebo k vrhání své nohy. 

Sportovci s funkčními horními končetinami mají omezenou pohybovou kontrolu, ale jsou 

schopni předvést určitou podobnost pohybu při odhodu. 

Třída 3 

Kvadruplegik (tetraplegik) - těžký hemiplegik Střední (asymetrická nebo symetrická) 

kvadruplegie nebo těžká hemiplegie. Jedinec používá vozík, téměř úplná funkční síla 

v dominantní horní končetině. Je schopen vozík samostatně pohánět. 

Dolní končetiny - stupeň křečovitosti 4 až 3 - při přemisťování lze vypozorovat 

částečnou funkčnost. Může být schopen chůze s pomocí nebo s pomocnými prostředky. 

Kontrola trupu - poměrně slušná kontrola trupu je vykazována při pohánění vozíku, ale 

dopředný pohyb trupu je často omezován napětím extenzorů v průběhu silového tlačení. 
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Při odhodu lze zaznamenat rovněž určité pohyby trupu pro úpravu držení těla, ale 

odhodové pohyby vycházejí zejména z paže. To je hlavním faktorem schopnosti 

nechodících. Rotace je omezená nebo nulová. Stupeň křečovitosti 3+ až 2. 

Horní končetiny - střední omezení stupněm křečovitosti 3 až 2 u dominantní paže se 

projevuje jako omezení extenze a dotažení pohybu. 

Funkce ruky - pohyby ruky spočívající v úchopu a uvolnění jsou obvykle pomalé 

a namáhavé. U dominantní ruky je možnost cylindrického nebo sférického úchopu, ale 

vypuštění předmětů je nápadně horší než u sportovců Třídy 4. 

TRAŤOVÉ DISCIPLÍNY 

K těžkostem obvykle dochází u jedinců, kteří jeví pohyblivost na vozíku, jež je řadí do 

Třídy 3 nebo 4. Klíčem je pohyblivost trupu při pohánění vozíku a funkčnost rukou. 

Není-li sportovec schopen využívat rychlých pohybů trupu, symetrické dlouhé záběry 

s rychlým uchopením a uvolněním při tlačení vozíku, pak patří do Třídy 3. Sportovec 

používající k pohánění vozíku pouze jednu paži může být schopen dlouhých záběrů 

a rychlého úchopu a uvolnění a stále být klasifikován jako Třída 3. 

DISCIPLÍNY V POLI 

Sportovec hemiplegik se stupněm křečovitosti 4 až 3 v nedominantní paži a s téměř 

normální funkčností paže dominantní nebo sportovec Třídy 3 a s asymetrickou diplegií 

jsou někdy vhodnější pro zařazení do třídy 4. Velká pozornost by měla být věnována 

pohybu trupu, protože ten je často určujícím faktorem. V každém případě jsou 

konečnými zřeteli pohyb, dotažení pohybu a uvolnění. V těchto případech se mohou 

někdy vyskytovat rozštěpené třídy. 

Třída 4 

Diplegik - střední až těžké postižení 

Dobrá funkční síla s velmi lehkým omezením nebo problémy v kontrole, je znatelná 

u horních končetin a trupu. 
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Dolní končetiny - střední až těžké postižení obou dolních končetin stupněm křečovitosti 

4 až 3, který je obvykle činí nefunkčními k chůzi na dlouhé vzdálenosti bez pomocných 

prostředků. Pro sportovní činnost je obvykle zvolen vozík. 

Trup - velmi malé omezení pohybů trupu, stupeň křečovitosti 2 až 1 při pohánění kol 

aodhodu. 

U některých sportovců může únava křečovitost zvýšit, což lze překonat správným 

nastavením. Ve stoji je zřetelná špatná rovnováha i za použití pomocných prostředků. 

Horní končetiny - horní končetiny často vykazují normální funkční sílu. Velmi malé 

omezení pohybového rozsahu se může vyskytovat, ale při odhodu nebo pohánění kol je 

vidět normální dotažení pohybu a udělení rychlosti. 

Funkce ruky - ve všech sportech je vidět normální cylindrickou (sférickou) opozici 

a chápavý úchop. Existuje-li nějaké omezení, pak je obvykle zřejmé pouze při rychlých 

jemných pohybových úkolech. 

Měli bychom mít na paměti, že diplegie znamená, že křečovitost postihuje více dolní 

končetiny než horní. Určité postižení stupněm křečovitosti 2 lze pozorovat, při pozorném 

přezkoušení, zejména při funkčních pohybech rukou, paží a trupu. 

TRAŤOVÉ DISCIPLÍNY 

Sportovec je schopen provádět dlouhé a silové záběry s rychlým úchopem a uvolněním, 

přestože jemné pohyby rukou nemusí být zřetelně přítomny. Při pohánění nejsou tyto 

jemné pohyby nezbytné. Záběry pažemi jsou doprovázeny silnými pohyby trupu 

v předozadním směru. Nedochází-li k těmto pohybům, je trup dobře vyvážen a tvoří 

stabilní základnu pro pohyby paží. Když jde vozík do zatáčky, trup ho následuje, aniž by 

tím byla narušena rovnováha. 

DISCIPLÍNY V POLI 

Při vrhačských disciplínách musí trup provádět složitý, silový a rychlý pohyb. Tento 

pohyb je složitý proto, že vyžaduje koordinaci rotace s předklonem a úklony do strany 

(je to složitější než pohyb vyžadovaný k pohánění). Kvůli lehké křečovitosti ve svalech 

trupu a negativním vlivu křečovitosti dolních končetin je možné pozorovat určité 

poruchy, je-li třeba vyvinout sílu a rychlost. Přesto jsou však pohyby trupu vždy 

prováděny lépe než u sportovců Třídy 3. 
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Mírná slabost v provádění jemných pohybů může představovat problém při uvolňování 

disku a ještě v menší míře při vypouštění oštěpu. U vrhu koulí je tento problém ještě 

nepatrněj ší. 

Rozštěpená klasifikace mezi Třídou 4 a Třídou 5 je pro disciplíny v poli často 

zvažována jako záležitost preference sportovců, jsou-li kvalifikováni funkčně. 

Hemiplegik vozíčkář s jednou funkční paží může být pro disciplíny v poli zařazen 

do Třídy 4 (viz také disciplíny v poli pro Třídu 3). 

Třída 5 

Diplegik- střední postižení 

Tento jedinec potřebuje k chůzi pomocné prostředky, ale ne nezbytně je potřebuje 

pro stoj nebo při odhodu. Posun těžiště může vést ke ztrátě rovnováhy. V této třídě se 

může objevit i triplegik. 

Dolní končetiny - stupeň křečovitosti 3. Postižení jedné nebo obou nohou, které může 

vyžadovat pomocné prostředky pro chůzi. 

Sportovec Třídy 5 může mít dostatečnou funkčnost končetin k běhu na trati. Je-li 

funkčnost nedostatečná, je pravděpodobně zařazení do Třídy 4 vhodnější. 

Rovnováha - obvykle normální statická rovnováha, ale problémy s dynamickou 

rovnováhou, např. při pokusu o otočku nebo silový odhod. 

Horní končetiny - jedná se o oblast, kde se projevuje rozdílnost. Určité střední až velmi 

malé omezení v horních končetinách lze často pozorovat zejména při odhodu, ale síla je 

v rámci běžných mezí. 

Funkce ruky - normální cylindrická (sférická), opozice a chápavý úchop a uvolnění 

u dominantní ruky lze pozorovat u všech sportů. 

TRAŤOVÉ DISCIPLÍNY 

Někteří sportovci s diplegickým stupněm křečovitosti 3 až 2 jsou schopni běhu. 

DISCIPLÍNY V POLI 

Hlavním problémem je dynamická rovnováha a funkce ve stoji při sportu bez použití 

pomocných prostředků. Sportovcům Třídy 5 je při disciplínách v poli povolen rozběh. 
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Třída 6 

Sportovec s atetózou nebo ataxií- střední postižení 

Sportovec chodí bez pomůcek. 

Atetóza je faktor, který převládá nejvíce, i když do této třídy mohou být zařazeni 

i někteří chodící kvadruplegici s křečovitostí (tj.s větším postižením paží než u chodících 

diplegiků). Při sportovní činnosti jeví obvykle všechny čtyři končetiny funkční postižení. 

Sportovci Třídy 6 mají obyčejně větší potíže s ovládáním horních končetin než sportovci 

Třídy 5, avšak mají obvykle lepší funkci dolních končetin, zejména při běhu. 

Dolní končetiny - funkčnost se může do značné míry lišit v závislosti na vyžadované 

sportovní činnosti od chabé, namáhavé, pomalé chůze až po běžecký krok, jež je často 

ukázkou dokonalejší mechaniky. U chodícího sportovce s atetózou může být značný 

rozdíl mezi nekoordinovaným způsobem chůze a hladkým, z hlediska tempa vyrovnaným 

koordinovaným běžeckým/cyklistickým výkonem. Rozběh při hodu oštěpem je možný. 

Rovnováha - dynamická rovnováha může být ve srovnání se statickou rovnováhou velmi 

dobrá. Křečovitost je u sportovců Třídy 6 běžná a neměla by být důvodem kjejich 

zařazení do Třídy 5. 

Horní končetiny a kontrola ruky - u středně až těžce atetického sportovce může být úchop 

a uvolnění při odhodu značně ovlivněno. Čím větší je křečovitost, tím větší jsou omezení 

při dotažení pohybu a zachování rovnováhy po odhodu. 

TRAŤOVÉ DISCIPLÍNY 

Atetóza znamená těkavost (svíjení), neschopnost setrvat v klidu. Důsledkem je to, že 

starty mohou představovat problém (např. falešné starty). Cyklické pohyby, například při 

bězích, jsou nicméně prováděny mnohem lépe. Není-li možný stoj v klidu, pak jsou 

obvykle obtížné i pohyby vyžadující výbušnost. 

Příkladem může být skok daleký, kdy sportovec může mít dobrou rozběhovou rychlost, 

ale výška nabytá po odrazu z břevna je malá a následně je značně omezena i překonaná 

vzdálenost. 
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DISCIPLÍNY V POLI 

Vrhačské disciplíny a hody vyžadují výbušný pohyb. Ze stejného důvodu jako v případě 

traťových disciplín mají atletičtí sportovci potíže s vyvinutím výbušné síly. To je 

obzvlášť zřejmé při vrhu koulí. Sportovci s ataxií mají tyto problémy v menším rozsahu. 

Třída 7 

Tato třída je určena pro ryzího chodícího sportovce hemiplegika. Sportovec Třídy 7 trpí 

stupněm křečovitosti 3 až 2 v jedné polovině těla. 

Chodí bez pomocných prostředků, ale častým jevem je kulhání v důsledku křečovitosti 

v dolní části končetiny. Dobrá funkční schopnost dominantní poloviny těla. 

Dolní končetiny - hemiplegický stupeň křečovitosti 3 až 2. Dominantní strana má lépe 

rozvinutý pohyb a jeho dotažení při chůzi a běhu. 

Horní končetiny - kontrola paže a ruky je ovlivněna pouze u nedominantní strany. 

Na dominantní straně je funkční kontrola dobrá. 

TRAŤOVÉ DISCIPLÍNY 

Za chůze je u sportovce Třídy 7 patrné kulhání na postižené straně. V běhu se může 

kulhání téměř úplně vytratit. Důvodem je fakt, že při běhu spočívá opora nohy 

v postojové fázi na špičce nohy. Při chůzi začíná postojová fáze dopadem paty, což pro 

jedince s křečovitou parézou (neúplná obrna) představuje ten nejobtížnější úkon. 

Při chůzi zaujímá postižená paže téměř vždy polohu podobnou poloze křídla. Za běhu 

jsou obě paže ohnuty v lokti. To znamená, že za běhu je mezi polohami paží menší 

rozdíl. Sportovec s hemiplegií tudíž projevuje za běhu téměř normální strukturu pohybu. 

Tato struktura se tréninkem dokonce ještě zlepšuje. Nicméně sportovec přesto trpí 

omezeními, které při rychlých pohybech způsobuje křečovitost, a také poruchami 

koordinace při rotaci trupu. To znamená, že dobrý běžecký výkon neposouvá sportovce 

Třídy 7 do Třídy 8. 
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DISCIPLÍNY V POLI 

U vrhačských disciplín a hodů dochází často u sportovce hemiplegika k flexi v kyčli 

a postižené straně, namísto hyper-extenze. Rotace trupu při odhodu také naznačuje ztrátu 

plynulosti. 

Při hodu oštěpem je zřetelným projevem těchto potíží přechod z rozběhové fáze do fáze 

odhodu. 

Třída 8 

Velmi lehké postižení 

Do této třídy patří diplegici s velmi lehkým postižením stupněm křečovitosti 2 až 1 ; 

Hemiplegici se stupněm křečovitosti 2 až 1; monoplegici a sportovci s velmi lehkou 

atetózou/ataxií. 

Sportovec musí mít zřetelně zhoršenou určitou funkci, která je v průběhu klasifikace 

evidentní. To znamená, že musí vykazovat zřetelné známky křečovitosti, bezděčné 

pohyby a nebo ataxie. 

Stupnice křečovitosti svalového tonu (křečovitost/ztuhlost) 

ASHWORTHOVA STUPNICE 

O - nulové zvýšení svalového tonu 

1 - mírné zvýšení tonu, způsobující reflex "chytání" při flexi, nebo extenzi končetiny 

2- znatelnější nárůst tonu, avšak končetinu lze snadno ohýbat 

3- výrazný nárůst tonu s obtížemi při pasivním pohybu 

4- končetina je při flexi i extenzi tuhá 
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3.2.2 Popisovaná charakteristika sledovaného souboru, na kterém bylo 
realizováno pedagogické hodnocení 

Sportovní klub Jedličkova ústavu v Praze byl založen v roce 1994. Jeho hlavním 

cílem je zajištění možností sportovního vyžití jedinců se zdravotním postižením. 

Od roku 1997 je tento sportovní klub řádným členem organizace Spastic Handicap, 

České federace sportovců s centrálními poruchami hybnosti. 

Tato organizace pořádá soutěže především pro spasticky postižené sportovce. Nejčastěji 

jsou zde zastoupeni sportovci s postižením DMO nebo po vážných úrazech hlavy. 

Sportovní klub Jedličkova ústavu v současné době registruje 159 řádných členů, 

kteří jsou většinou klienty samotného Jedličkova ústavu, ale na tréninky pravidelně 

dojíždějí i sportovci z celé Prahy a okolí. 

Sportovní klub provozuje 13 druhů sportů: atletiku, florbal, cyklistiku, stolní tenis, 

plavání, závěsný kuželník, fotbal, šachy, lukostřelbu, curling, pořádají se kurzy jízdy 

na monoski a horolezectví. 

Oddíl atletiky má pravidelné tréninky čtyřikrát týdně. Pro tréninky běžeckých 

disciplín jsou pořádány tréninky na atletickém stadiónu Olympu Praha. Pro trénink vrhů 

a hodů je využíváno hřiště patřící Jedličkovu ústavu. V zimní přípravě je využívána 

zejména tělocvična, kde je trénink zaměřen zejména na rozvoj obecné kondice, obratnosti 

a síly. 

Atleti běžci se mimo jiné soustřeďují na rozvoj reakční rychlostní schopnosti 

procvičováním startů z různých poloh například: ze sedu, z kleku, z lehu, z lehu na 

zádech a podobně. 

Atleti specializující se na vrhy a hody se soustřeďují mimo jiné na techniku hodů 

a vrhů i za využitj vrhačské stolice. 
t~ 

V rámci rozvoje kondice, zejména silové zdatnosti, je atlety po ukončení 

tréninkové jednotky v tělocvičně využívána posilovna, která svým vybavením vyhovuje 

potřebám atletů. 

Jako součást regenerace je využíván moderní plavecký bazén o délce 12,5 a šířce 

6 metrů, jenž se nachází v areálu Jedličkova ústavu. 

U tohoto bazénu je umístěn k relaxaci menší bazének s masážními tryskami. 

Po tréninku bývá v rámci regenerace velmi využívána sauna. 
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Na základě velice kvalitního tréninkového zázemí a odborného trenérského vedení 

dosahují atleti ze Sportovního klubu Jedličkova ústavu v Praze velmi dobrých výsledků 

nejen na domácích, ale i na mezinárodních atletických soutěžích. Reprezentantka 

v kategorii CP8 (chodící) obsadila na mistrovství světa v USA v roce 2003 2. místo ve 

sprintu na 100 metrů a 3. místo na 200 a 400 metrů. Velkou nadějí je atlet v kategorii 

CP2 (vozík), který je juniorským mistrem Evropy v Essenu v roce 2003 v hodu diskem 

a ve vrhu koulí obsadil 3. místo. 

Na závěr předkládané charakteristiky jsem pro přehlednost shrnul jednotlivé 

parametry sledovaného souboru do tabulky 2 
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Tabulka2 

Zjištěné charakteristiky sledovaného souboru Sportovního klubu Jedličkova ústavu 

v Praze 

Celkový Sporty Výpis sportů Počet člem1 Atletické Pravidelnost Podmínky pro 

počet prováděné prováděných v atlet. klubu disciplíny trén:inkl1 realizováni 

členů SK v SK SK (AK) (n) prováděné v v týdnu atletických 

(n) (n) AK (n) disciplín 

159 13 atletika, florbal, 68 Běhy:60m, 4x běžecké 

boccia, cyklistika, 100m,200m, disciplíny: 

stolní tenis, 400m, atletický 

plaváni, závěsný 800m, stadion 

kuželník, fptbal, 1500m, Olympu Praha. 

v~ Formulka: Areál SK sac , 

lukostřelba, 100m, 200 Jedličkova 

curlíng, lyžování m, 400m, ústavu: 

namonoski, Vrhy: koule, vrhačský kruh 

horolezecM Hody: disk, a možnost 

kuželka, využití 

plátěný pytlík speciální 

vrhačské 

stolice. 

3 .2.3 Strukturovaný rozhovor 

K získání více informací o SK, kde byla provozována atletika jedinců postižených 

DMO, o podmínkách pro trénink, závodech a působení tréninkové zátěže na organismus 

jedince s DMO, jsem použil explorativní techniku vycházející z ústní komunikace se 

záměrně vybraným respondentem. Strukturovaný rozhovor byl veden na základě předem 

připravených otázek s vedoucím SK a trenérem atletického družstva Jedličkova ústavu 

v Praze panem P.M., který je absolventem Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity 

Karlovy v Praze. 
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1) V jakém roce byl založen SK Jedličkova ústavu v Praze? 

Sportovní klub Jedličkova ústavu v Praze byl založen v roce 1994. 

2) V jakých atletických disciplínách soutěží Vaši svěřenci? 

Atletické disciplíny jsou podobné jako u atletiky nepostižených. Sportovci postižení 

spastickou formou DMO jsou rozděleni do osmi zdravotních tříd. Třída Cl je nejtěžší 

postižení, třída C8 nejlehčí postižení. Každá z těchto kategorií má jiné disciplíny, s tím, 

že u třídy C8 jsou od nepostižených sportovců minimální rozdíly. Náš oddíl má 

zastoupení ve všech disciplínách kromě běhu přes překážky. 

3) Co považujete ze svého pohledu za největší úspěch Vašich sportovců postižených 

DMO? 

Za největší úspěch osobně považuji zlepšení fyzické kondice a samostatnosti postižených 

sportovců. Samozřejmě mě velice těší úspěchy na sportovním poli, zejména medailová 

umístění na mistrovství světa a Evropy. 

4) Která atletická disciplína je z Vašeho pohledu nejsnazší pro sportovce 

postiženého DMO ? 

To je to velice individuální a záleží na typu sportovce a míře jeho postižení. Pro některé 

jsou nejlehčí vrhy a pro někoho třeba zase běhy. 

5) Jak se vyrovnávají sportovci s DMO s technikou u vrhačských disciplín a hodů 

a co je dle Vašich zkušeností největším problém u těchto disciplín? 

Zde velice záleží na stupni postižení, disproporce jsou u každého sportovce různě veliké. 

Sportovci s nižším stupněm postižení se techniku naučí mnohem dříve než ti s postižením 

těžším. Vše závisí na drilu, což je podobné jako u nepostižených sportovců. Je třeba ke 

každému přistupovat individuálně a postupně se snažit techniku zlepšovat, a to jak 

rovnováhu, tak sílu a obratnost. 
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6) Jakou důležitost přikládáte relaxaci po ukončení tréninku atletiky sportovců 

sDMO? 

Uvolnění a relaxace mají pevné místo na konci každého tréninku i s ohledem na 

skutečnost, že atleti s postižením DMO mají velice zkrácené flexory jak dolních, tak 

i horních končetin. Regeheraci se snažím vždy dělat poctivě. 

7) Jak se projevuje tréninková zátěž na celkový rozvoj organismu sportovce 

sDMO? 

Tréninková zátěž se proJeVUJe prakticky stejně u sportovce s DMO jako u jiného 

sportovce. V našem případě je třeba dávat pozor, pokud má sportovec kombinované 

vady, protože někteří mohou dostat i epileptický záchvat. Důležité je vždy dopředu znát 

přesný zdravotní stav sportovce a podle toho se řídit. 

8) Myslíte si, že v důsledku atletického tréninku dochází ke zlepšení pohybového 

projevu sportovce s DMO a v případě že ano, v jakém směru ? 

Obecně lze říci, že sport pro jedince se zdravotním postižením, a neJen s DMO, 

se projevuje ve zlepšení fyzické kondice, samostatnosti, i sociální integrací. Sport má 

obrovský socializační faktor a někteří sportovci berou sport jako určitou možnost 

seberealizace. 

9) Co pokládáte ze svého pohledu za největší problém při trénování osob 

postižených DMO ? 

Za největší problém považuji tu skutečnost, že existuje široká škála typů zdravotních 

postižení a ke každému sportovci je třeba přistupovat individuálně. Skupina je velice 

nehomogenní a je nutné mít více asistentů, aby trénink měl určitý spád. 

10) V čem vidíte v současné době největší problémy současné atletiky osob se 

spastickou formou DMO ? 

Osobně mohu říci že nevidím žádný problém současné atletiky osob se spastickou 

formouDMO. 
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ll) Jaké máte další trenérské plány do budoucna? 

V družstvu je pár n~ějných jedinců, do kterých vkládám své trenérské ambice a naděje, 
'· 

a doufám, že svůj talent do budoucna zúročí. 

Děkuji za rozhovor a přeji hodně štěstí do další práce. 

Krátký komentář: 

Z rozhovoru je patrné, že atletika je sport, jenž svou variabilitou dokáže sportovně 

uspokojit všechny, tedy i ty jedince, kteří jsou zařazeni do nejtěžší zdravotní klasifikace 

sportovců s DMO. Dle názoru P.M. má atletický trénink velký vliv na celkové zlepšení 

fyzické kondice, samostatnosti a především sociální integrace sportovců postižených 

DMO. 

Zvláště integrace do společnosti je pro jedince s postižením velice důležitá, 

zejména pro další rozvoj osobnosti a navazování přátelských vztahů i s osobami 

nepostiženými. Velice mě překvapilo vstřícné chování všech členů atletického oddílu, 

kteří byli rádi za každý další kontakt s osobou mimo svou komunitu. 

Pro zlepšení celkové fyzické kondice P .M. klade velký důraz na zařazování 

protahovacích a relaxačních cviků na závěr tréninku. 

Dle mé vlastní zkušenosti v závěrečné fázi tréninku každý ze sportovců prováděl pod 

vedením trenéra cviky určené zejména k protažení zkrácených flexorů dolních 

i horních končetin. 

Jako největší problém při vedení atletického družstva P.M. uvádí širokou škálu 

zdravotních postižení. Ke každému jedinci je třeba přistupovat individuálně, na základě 

jeho specifických potřeb a znalostí jeho zdravotního stavu, což má za následek zvýšení 

počtu asistentů. 

Pro posouzení tréninkového programu jedinců s DMO předložil dotazovaný 

respondent typy tréninkových jednotek v rámci týdenm'ho tréninkového mikrocyklu, 

které jsou uvedeny v příloze 1 přílohové části. Jedná se o 3. týdenní mikrocykly, které 

mají všeobecný charakter a výstižně charakterizují atletickou činnost u sledovaného 

souboru. 
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3 .2.3 .1 Soubor cviků využívaných k protažení zkrácených flexorů dolních 
a horních končetin 

V další části předkládám soubor cviků, které dotazovaný respondent využíval 

u svých svěřenců k protažení zkrácených :flexorů dolních a horních končetin. Pro vlastní 

protažení dolních končetin jsou použity čtyň cviky, pro horní končetiny jsou uváděny 

dva cviky. 

Dolní končetiny 

Protažení :flexorů kyčelního kloubu - m. iliopsoas 

Základní postavení: leh skrčmo přednožný levou, pokrčit předpažmo, obejmout rukama 

koleno levé (podložit pánev) 

Postup: 

- při výdechu přitáhnout levé koleno k hrudm'ku a protáhnout pravou dolní končetinu 

s plantární flexi do pocitu tahu, 

- výdrž s plynulým dýcháním a s každým dalším výdechem vnímat jednostranné 

protahováním. iliopsoas. Totéž opačně. 

M. rectus femoris 

Základní postavení: Leh na břiše-skrčit vzpažmo, předloktí dovnitř, čelo položit 

na složené ruce 

Postup: 

- při výdechu stahem hýždí zafixovat pánev v podsazení - pokrčit přínožmo levou 

do pocitu tahu v protahovaném svalu, 

- dosaženou polohu zachovat a vdechnout, 

- při dalším výdechu přitahovat patu k hýždi do pocitu tahu, 

- v poloze setrvat, plynulé dýchání, vnímat protahování. Totéž opačně. 

Protažení :flexorů kolenního kloubu - m. semimembranosus, m. semitendinosus, 

m. biceps femoris 

Základní postavení: leh pokrčmo pravou, chodidlo na podložce-skrčit přednožmo levou

skrčit předpažmo, ruce na levé stehno 

Postup: 

- při výdechu propínat levou do přednožení do pocitu tahu, 
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- dosaženou polohu uchovat, vdech, 

- při dalším výdechu rozsah pohybu zvětšovat, 

- v poloze setrvat, plynulé dýchání, vnímat protahování. Totéž opačně. 

Protažení flexorů kloubu hlezenního-m. triceps surae 

Základní postavení: leh pokrčný levou, chodidlo na podložce-skrčit připažmo, předloktí 

dovnitř, ruce na břicho 

Postup: 

- při výdechu zafixovat pánev, protáhnout páteř s hlavou a zafixovat dolní stabilizátory 

lopatek, 

-vdech, 

- při výdechu vztyčit chodidlo pravé s přitažením špičky k holenní kosti, propnout dolní 

končetinu s protažením do pocitu tahu v pravém lýtku, 

- v poloze setrvat, plynulé dýchání, vnímat protahování. Totéž opačně. 

Horní končetiny 

Protažení flexorů ramenního klubu-m. pectoralis 

Základní postavení: leh pokrčmo mírně roznožný, chodidla na podložce rovnoběžně, 

vzpažit levou, pravou skrčit připažmo, předloktí dovnitř, dlaň položit na stemum 

Postup: 

- při výdechu stáhnout hýždě a zafixovat pánev v podsazení, protáhnout paži ve 

vzpažení do pocitu tahu v m. pectoralis s fixací stema ve výdechové pozici, 

- v dosažené poloze krátká výdrž, výdech, 

- při dalším výdechu paži ještě více protáhnout ve vzpažení opět do pocitu tahu 

v m. pectoralis, klidné dýchání, vnímat protažení. Totéž ve vzpažení a upažení. 

Základní postavení: vzpor klečmo, paže v prodloužení trupu 

Postup: 

- při výdechu zafixovat pánev a protlačit hrudník k podložce do pocitu tahu (hlava 

v prodloužení páteře, hýždě směřují šikmo vzhůru vzad), 

- výdrž, vdech, 

- při dalším výdechu rozsah pohybu zvětšit, klidné dýchání, vnímat protahování. 
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4. ZÁVĚR 

Cíle této bakalářské práce jsem splnil. Monitoroval jsem možnosti rozvoje 

a podmínky pro využívání atletických disciplín jedinců s DMO. I další cíle byly taktéž 

splněny. Zde jsem poukázal na možnosti atletického tréninku a upozornil na možnosti 

využití atletických disciplín u sportovců postižených DMO. 

Dále je třeba odpovědět na problémové body, které byly uvedeny v praktické části 

této bakalářské práce. 

Podmínky pro provozování atletiky jedinců postižených DMO jsou na dobré 

úrovni. Osobně jsem se účastnil atletických tréninků oddílu atletiky Jedličkova ústavu 

v Praze, kde jsem mimo jiné sledoval podmínky pro provozování tohoto sportu. 

Atletický oddíl sportovního klub Jedličkova ústavu v Praze má dle mého názoru 

kvalitní podmínky pro tréninkovou přípravu atletů, soutěžících jak v běžeckých 

disciplínách, tak ve vrzích a hodech. 

Pro trénink běžeckých disciplín je využíván atletický stadión Olympu Praha. 

V zimních měsících atleti běžci využívají přírodních podmínek v okolí Jedličkova ústavu, 

zejména běh do schodů, dále prostory tělocvičny v areálu Jedličkova ústavu, kde 

nacvičují reakční rychlost a posilují svalstvo zejména dolních končetin. Atleti 

specializující se na vrhy a hody trénují v areálu ústavu a využívají vrhačský kruh, 

vrhačskou stolici a náčiní stanovené pro jednotlivé disciplíny. V rámci relaxace je po 

trénincích využíván plavecký bazén a sauna. 

Trenérem atletického oddílu Jedličkova ústavu je kvalifikovaný odborník, 

absolvent FTVS UK v Praze. Díky odborným znalostem a zaujetím pro tuto práci 

dosahuje se svými svěřenci velmi dobrých výsledků. 

Jedinci postižení DMO využívají takové atletické disciplíny, které je výrazně 

nelimitují a jsou přizpůsobeny zejména zdravotnímu stavu sportovců. 

Atleti s postižením DMO jsou rozděleni do zdravotních tříd Cl až C8 dle 

CP-ISRA. 
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'r.: 

V běžeckých disciplínách soutěží atleti s postižením DMO na tratích s délkou: 

100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, a 5000 m a s pomocí speciální tříkolky "Petra" 

poháněné odrazem nohou od země na tratích s délkou: 100 m, 200 m a 400 m. 

V disciplínách v poli soutěží atleti s postižením DMO po rozdělení do zdravotních tříd v: 

hodu plátěným pytlíkem naplněným sušeným hrachem, hodu spungdiscem (disk z měkké 

gumy), hodu kuželkou, vrhu koulí, hodu diskem, hodu oštěpem a skoku dalekém. 

V úplném závěru bych se chtěl zamyslet nad možností rozšíření tohoto tématu 

v rámci řešení diplomního úkolu, kde by stálo za zajímavost realizovat následující 

postupy: 

- zabývat se hlouběji otázkou rozvoje tělesné zdatnosti a působení atletického tréninku 

na zlepšení motorických schopností osoby se spastickou formou DMO, 

- zabývat se monitorováním a vyhodnocením sportovní výkonnosti atletů soutěžících 

ve vrhu koulí a hodu diskem. 
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Příloha 1 

Příklady atletických tréninků 

1) Zimní období 

- běh v tělocvičně 

- rozcvičení a protažení 

- atletická abeceda 

- nácvik startů z různých poloh - rozvoj akcelerační rychlosti 

- vydýchání, protažení 

- cvičení na posílení svalstva trupu, horních a dolních končetin 

- florbal 

- plavání 

-sauna 

2) Zimní období 

- fartlek 

- protažení 

- nácvik běžeckých disciplín 

- běh do schodů 

- florbal 

- posilovna - zaměření na zádové svaly a svaly horních končetin 

-plavání 

-sauna 

3) Jarní období 

- fartlek 

- rozcvičení, protažení 

- nácvik běžeckých disciplín 

- běh na 10m (tři série po 3 opakováních) 

- běh na 30m (8x) 

- běh na 60 m (6x) 

-běh na 100m (2x) 

- vydýchání, protažení 

- nácvik hodů- míčkem, diskem, nebo vrh koulí 

- fartlek do tělocvičny 



- cviky na posílení svalstva dolních končetin 

- plavání 

- sauna 



Příloha 2 - fotodokumentace z tréninků atletů Jedličkova ústavu v Praze. 

Obrázek 1 - příprava diskar'ky na hod diskem s otočkou. 
Obrázek 2- švihová fáze těsně před odhozením náčiní . 
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Obrázek 3,4- běh do schodů v rámci tréninku v zimním období. 
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Obrázek 5- posilování horních a dolních končetin tzv. "krab", v zimním období. 
Obrázek 6 - posilování dolních končetin v zimním období. 



Obrázek 7 - posilovací a relaxační cvičení. 
Obrázek 8 - relaxace v plaveckém bazénu. 

t • 

.. 



Příloha 3 - fotodokumentace atletů Jedličkova ústavu v Praze ze závodů. 

Obrázek 1 - příprava na start závodu speciálních tři'kolek "Petra", Bílina 2005. 
Obrázek 2- průběh závodu speciálních tříkolek "Petra", Bílina 2005. 



Obrázek 3- mistrovství Katalánska, Barcelona 2005, příprava náčiní k vrhu. 
Obrázek 4 - fáze po odvržení náčiní. 
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