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1 ÚVOD 

Cévní mozkové příhody jsou druhou nejčastější neúrazovou příčinou úmrtí ve 

vyspělých zemích. Zabírají druhou příčku hned po onemocněních srdce a cév 

(kardiovaskulárních onemocněních).  

Výskyt cévních mozkových příhod v České republice je výrazně vyšší než v zemích 

západní a severní Evropy. Navzdory tomu Česko stále dotuje prevenci vzniku jen 

minimálně, a tak čím dál více přibývá i mladších lidí postižených cévní mozkovou 

příhodou. Nevhodný životní styl, obezita, kouření, cukrovka…veškeré tyto faktory 

významně přispívají ke vzniku cévní mozkové příhody.  

 

V rámci takzvaných ovlivnitelných rizikových faktorů však nesmíme opomenout stres, 

stálý shon a pracovní vypětí (v dnešní době dané zejména ekonomickou krizí), které 

často vedou k opomíjení tělesné i duševní schránky člověka, a tudíž k dlouhodobě 

nekompenzovaným onemocněním, mezi něž patří vysoký krevní tlak, zvýšená hladina 

krevních lipidů a další tzv. psychosomatická onemocnění.  Díky tomu následně přibývá 

počet mladých lidí, které postihne cévní mozková příhoda, i přesto, že si nebyli vědomi 

přetížením sebe sama. Proto mohou být „obětmi“ cévní mozkové příhody i velmi 

aktivní lidé, sportovci, kteří zdánlivě „žijí zdravě“.  
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2 ČÁST OBECNÁ 

2.1 Cévní zásobení mozku (viz obrázek č. 1) 

Krev do mozku přivádí dva páry tepen: aa. vertebrales, aa. carotis internae. Svými 

větvemi (aa.communicantes posteriores) jsou propojeny a vytváří tak cévní okruh na 

lební bázi - tzv. Willisův okruh (circulus arteriosus cerebri = tepenný mozkový okruh), 

(Dylevský, 2009). 

A. vertebralis: 

Obratlové tepny zajišťují krevní zásobení zadních částí mozku. Oddělují se z aa. 

subclavii na úrovni krční páteře. Aa. vertebrales prostupují skrze otvory 

v postranních výběžcích krčních obratlů (foramina transversalia) C6-C1 a vstupují 

do nitrolební dutiny přes foramen magnum. Uvnitř mozkové dutiny se tyto tepny 

spojují a vytváří a. basilaris (tepnu spodiny lebeční).  

A.basilaris stoupá podél přední části mozkového kmene, vydává drobné větve pro 

prodlouženou míchu, Varolův most, porus acusticus internus a mozeček (aa. 

cerebelli). Na rozhraní mostu a středního mozku se a. basilaris dělí na dvě konečné 

nejsilnější větve (aa. cerebri posteriores), které zásobují týlní mozkové laloky a 

dolní a střední část spánkových laloků, a vydávají spojky (aa. communicantes 

posteriores) k pravé a levé a. carotis interna (Čihák, 2004). 

A. carotis communis: 

A. carotis communis dx. odstupuje z truncus brachiocephalicus spolu s a. 

subclavia dextra, oproti a. carotis communis sin., která vychází přímo z arcus 

aortae. Stoupají vzhůru po stranách průdušnice v přední části krku na horním 

okraji hrtanu (úroveň obratlů C 3-4) se dělí na a. carotis externa (zevní krkavice) 

a a. carotis interna - vnitřní krkavice. 

A.  carotis externa  

Zevní krkavice vyživují větší část hlavy, kromě mozku a očnic. Vysílá větve ke 

štítné žláze (a. thyreoidea superior), k jazyku (a. lingualis), pro kůži a svalstvo 

obličeje (a. facialis) a k zátylku (a. occipitalis); (Dylevský, 2009). 
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A. carotis interna 

Vnitřní krkavice zásobují krví očnice a většinu mozku, pokračují kraniálně podél 

boční strany hltanu, vstupují do lebeční dutiny přes canalis caroticus dx. a sin., 

otáčí se směrem ke středové linii a přes kost skalní běží dopředu podél klínové 

kosti, dále se dostává za foramen opticum, do oblasti sella turcica, kde se z ní 

odděluje a. ophtalmica zásobující očnici a oko. Následně se aa. carotis internae 

dělí na aa. cerebri anteriores a aa. cerebri mediae.  

Aa. cerebri anteriores dx. a sin. zásobují vnitřní plochy čelních a temenních 

laloků a spojují se pomocí  a. communicans anterior. 

Aa. cerebri mediae probíhají v postranní mozkové rýze a zásobují postranní části 

spánkových a temenních mozkových laloků (Čihák, 2004; Dylevský, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1 Cévní zásobení mozku (Blumenfeld, 2010). 

2.2 Epidemiologie CMP 

Cévní mozkové příhody jsou ve vyspělých státech třetí nejčastější příčinou úmrtí. 

V rámci neurologie jsou nejčastější příčinou mortality a invalidity nemocných. 

Incidence CMP v České republice je v porovnání s vyspělými státy vyšší, okolo 400 

onemocnění na 100 000 obyvatel ročně. Více než 1/3 pacientů je mladších 60 let. 

Mortalita na CMP je v našem státě rovněž stále vysoká, třetina nemocných umírá do 

jednoho roku a polovina z těch, kteří přežili je nadále handicapována a odkázána na 

trvalou péči (Nevšímalová, 2005). 
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Cévní mozkové příhody jsou tedy významným problémem, nejen medicínským a 

sociálním, ale též ekonomickým, etickým i společenským. Rehabilitace má v péči o 

pacienty po cévní mozkové příhodě dominantní úlohu (WHO, 2004). 

2.3 Etiopatogeneze CMP  

Cévní mozkové příhody vznikají jako důsledek poruchy prokrvení mozku (ischémie), 

krvácením do mozkové tkáně (hemoragie) nebo krvácením do subarachnoidálního 

prostoru (subarachnoidální krvácení). 

V příčinách a mechanismech vedoucích ke vzniku CMP mají dominantní postavení 

cévní zásobení mozku (viz kapitola 2.1) a regulační mechanismy mozkové cirkulace. 

Dostatečná a konstantní mozková perfúze je enormně důležitá, jelikož mozkové buňky 

nemají žádné nebo minimální energetické rezervy a zároveň životně důležitá funkce 

mozku klade obrovské energetické nároky (Ambler, 2011; Mattle, Mumenthaler, 2001). 

2.4 Klasifikace CMP 

Cévní mozkové příhody dělíme na ischemické, které vznikají následkem kritického 

snížení průtoku krve mozkem, a na hemoragické vznikající v důsledku krvácení do 

mozkové tkáně či subarachnoidálního prostoru. Ischemické ikty jsou nejčastější, tvoří 

80-85 % všech cévních mozkových příhod. Mozkové hemoragie se podílejí na 15% 

celkového počtu a jsou zatížené větší mortalitou než ischemické CMP. 

Subarachnoidální krvácení tvoří přibližně 5% z celkového počtu CMP (Nevšímalová, 

2005). 

2.5 Ischemické CMP 

Normální hodnota průtoku krve mozkem je 50-60 ml/100g mozkové tkáně. Při 

ischemickém iktu klesne mozková perfúze pod hodnotu 20 ml. Kompenzační 

mechanismy (vazodilatace arteriol, zvýšení extrakce kyslíku z krve) již nejsou 

dostatečné, poruší se funkce neuronů provázené příznaky ischemické léze. Pokud se 

perfúze včas upraví, odezní zcela i klinické příznaky - tento stav je reverzibilní, při 

dalším poklesu krevního průtoku však dochází k strukturálním změnám hypoxické 

mozkové tkáně a vzniká tzv. mozkový infarkt. Příčiny mozkové ischémie mohou být 

lokální (způsobující ložiskovou hypoxii) a celkové (zodpovědné za difúzní hypoxické 

postižení mozku); (Nevšímalová, 2005). 
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Lokální příčiny mozkové ischémie: 

Ložiskové příčiny mohou být vaskulární, kardiální a hematologické. Ateroskleróza patří 

k nejvýznamnějším vaskulárním příčinám. Při ateroskleróze dochází k ukládání 

lipoproteinů v cévní stěně, ztrácí se kontraktibilita buněk hladkého svalstva a vzniká 

lipoidně-fibrózní plát. Ten se může stát nestabilní, část plátu se může oddrolit a v místě 

porušení plátu se tvoří trombus, dochází ke stenóze s následnou poruchou perfúze 

v distálnější oblasti tepny. Aterosklerotické pláty se nejčastěji vyskytují v bifurkaci 

společné krkavice, kyfotickém sifonu, a odstupech přívodných mozkových cév 

z oblouku aorty. 

Embolizace je hlavní kardiální příčina způsobující ložiskovou mozkovou ischemii, 

vzniká nejčastěji v důsledku fibrilace síní či onemocnění srdečních chlopní. 

Z hematologických příčin ložiskové mozkové ischémie se vyskytují různé 

hyperkoagulační stavy (Mattle, Mumenthaler, 2001). 

Celkové příčiny mozkové ischémie: 

Celkové příčiny ischemických iktů způsobují rozptýlené hypoxické postižení mozku. 

Mozková hypoxie může být hypoxická, stagnační, anemická či z reologických příčin. 

Hypoxická hypoxie vzniká při nedostatečném okysličení krve v plicích - snížením 

dodání kyslíku. Nejčastějšími příčinami jsou obstrukce dýchacích cest (při posunu zubní 

protézy, zapadání jazyka), aspirace, zahlenění. 

Stagnační hypoxie se vyskytuje při celkovém selhávání cirkulace. Příčinami jsou těžká 

arteriální hypotenze či vážná srdeční onemocnění. 

Anemická hypoxie je způsobena nedostatečným dodáním kyslíku v důsledku nedostatku 

červených krvinek (transportních krevních mechanismů). 

Hypoxie z reologických příčin vzniká při zvýšené viskozitě krve, poruchou 

mikrocirkulace (Nevšímalová, 2005). 

Obvykle se příčiny ischemických mozkových příhod kombinují nebo na sebe postupně 

navazují, proto musí být léčba akutního stadia CMP komplexní, a musí být zaměřena na 

všechny možné příčiny mozkové ischémie (Ambler, 2011). 

2.6 Hemoragické CMP 

Krvácení do mozkové tkáně tvoří 15% všech cévních onemocnění mozku, z hlediska 

mortality je rizikovější než ischemická mozková příhoda. Vzniká v důsledku roztržení 

cévní stěny některé z mozkových arterií. Krvácení může být tříštivé či ohraničené, 



9 

 

progreduje zvětšováním mozkového edému, který stlačuje okolní cévy s následným 

hypoxickým postižením příslušných oblastí mozku (Nevšímalová, 2005). 

2.6.1 Druhy mozkových hemoragií 

Tříštivá krvácení 

Nejčastější příčinou tzv. typického krvácení je chronická arteriální hypertenze, která 

způsobí rupturu postižené cévní stěny s následným krvácením do bazálních ganglií, 

thalamu a vnitřního pouzdra (capsula interna), méně časté jsou krvácení do mozkového 

kmene či do mozečku. Důsledky typického krvácení bývají fatální, vzhledem 

k destrukci mozkové tkáně způsobené krvácením, tvoří 80% parenchymových 

hemoragií. 

Globózní krvácení 

Tzv. atypická krvácení tvoří 20% parenchymových hemoragií, vznikají rupturou cévní 

anomálie - kavernózního angiomu, vzácně venózního angiomu či kapilárními 

hemangiomy. Nejčastějším místem globózního krvácení je subkortikální oblast. 

Prognóza atypického krvácení je příznivější, jelikož dochází k roztlačení mozkové 

tkáně, nikoli k její destrukci (Waberžinek, Krajčíková, 2006; Nevšímalová, 2005). 

Dalšími příčinami mozkových hemoragií mohou být arteriovenózní malformace -

kongenitální vývojové cévní abnormality. Často bývají velkých rozměrů s cévním 

zásobením z několika arteriálních povodí. Krvácení drobnějších malformací bývá 

častější. AV malformace se nejvíce vyskytují v povrchových oblastech mozkových 

hemisfér, vzácně se nacházejí v hlubších centrálních strukturách či v oblasti zadní jámy 

lebeční. 

Do příčin nitrolebního krvácení patří také hemokoagulační poruchy, které se často 

objevují v důsledku antikoagulační a trombolytické léčby (warfarin, heparin aj.). 

Dalšími příčinami mozkového krvácení mohou být různé angiopatie, koagulopatie, 

např. amyloidní angiopatie, která se často vyskytuje u jedinců ve starším věku. Naopak 

u mladých lidí může mozkové krvácení nastat při akutní arteriální hypertenzi, jako 

nežádoucí účinek užívání drog (kokain, amfetamin, efedrin); (Ambler, 2011; 

Nevšímalová, 2005). 

Subarachnoidální krvácení 

Při Subarachnoidální krvácení (SAK) krev uniká do likvorových cest mezi 

arachnoideu a pia mater. SAK tvoří přibližně 5% z celkového počtu CMP, jedná 
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se o velmi závažné onemocnění, zatížené vysokou mortalitou. Nejčastěji se 

vyskytuje u osob mezi 50-60 lety. Hlavní příčinou je ruptura aneuryzmatu tepen 

ve Willisově okruhu či odstupů hlavních mozkových artérií. Na vzniku 

aneurysmatu se mohou podílet ateroskleróza, traumata, zánět, nejčastěji se však 

jedná o kongenitální původ oslabení cévní stěny. SAK může být spojeno s 

krvácením do mozkové tkáně, někdy je parenchymová hemoragie primární a 

průnik do subarachnoidálního prostoru sekundární. Závažnými komplikacemi u 

SAK jsou recidivy krvácení (tzv. rebleeding), vazospazmy. Největší procento 

recidivy krvácení je v prvních hodinách po SAK, riziko rebleedingu však 

zůstává 50% až do 6 měsíců od SAK. Cévní spazmy vznikají jako reakce tepen 

na podráždění extravaskulární krví, typicky mezi 4. - 14. dnem, kdy v konečném 

důsledku vzniká hypertonus hladké svaloviny v cévní stěně vyvolávající 

spazmus. Jsou závažné tím, že mohou způsobovat těžké ischemické příhody 

(Nevšímalová, 2005; Waberžinek, Krajčíková, 2006). 

2.7 Lokalizace a klinický obraz mozkových hemoragií  

Symptomatologie závisí na velikosti a charakteru krvácení - mozková hemoragie může 

mít různé příčiny a může se šířit do různých částí likvorového prostoru. Dynamika a 

příznaky jsou dány lokalizací hemoragie, propagací do komor, objemem a objemovou 

rezervou intrakraniálního prostoru.  

Nejčastějšími lokalizacemi mozkových krvácení jsou bazálních ganglia (putamen, 

capsula interna 35-50%), centrum semiovale (lobární krvácení 20 %), thalamus (10- 

20%), mozkový kmen (10-15%), mozeček (10-20%), nc. caudatus (5%); (Ambler, 

2011). 

2.7.1 Krvácení do bazálních ganglií 

Tento typ je nejčastější, téměř vždy je příčinou arteriální hypertenze. Charakteristický je 

těžký průběh, stav vzniká náhle, obvykle je doprovázen ztrátou vědomí, často může 

končit smrtí.  

Putaminální krvácení.  

Typický je těžký kontralaterální motorický deficit (hemiparéza až plegie), 

s deviací hlavy a bulbů ke straně hematomu. Při krvácení v dominantní 

hemisféře je přítomna afázie, při postižení nedominantní hemisféry neglect 

syndrom. Stav se bez účinné intervence rychle zhoršuje, pacient upadá do 
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kómatu a umírá. Topická symptomatika odpovídá infarktům v oblasti a. cerebri 

media. Tříštivá krvácení se projevují rychlým zhoršováním ložiskového nálezu 

 (Ambler, 2011; Káš, 1997). 

Syndrom capsulae internae 

Skze vnitřní pouzdro probíhá velké množství důležitých mozkových drah, proto 

při klinickém obrazu krvácení či ischemie závisí na místě léze. Dominantním 

příznakem léze vnitřního pouzdra (pyramidové a kortikonukleární dráhy) je 

kontralaterální centrální hemiparéza s parézou n. VII. facialis a XII. 

hypoglossus. Poškozením aferentních drah vzniká porucha senzitivity. Vzácněji 

dochází k poškození sluchové a zrakové dráhy (radiatio acustica a optica); 

(Seidl, 2004). 

2.7.2 Lobární krvácení 

Lobární krvácení bývá častěji u normotoniků a u mladších lidí. Projevují se příslušným 

funkčním deficitem v postiženém laloku. Léze ve frontálním laloku se projeví typickou 

bolestí hlavy, paretickým oslabením končetin a také přítomnou psychickou poruchou. 

Léze v oblasti sulcus centralis se projeví výrazným kontralaterálním motorickým a 

senzitivním deficitem, který je doprovázen fatickou poruchou, pokud je postižena 

dominantní hemisféra. Krvácení v okcipitálním laloku se projeví hemianopií (výpadkem 

zorného pole) na opačné straně s lehkým motorickým postižením. Krvácení v 

temporálním laloku v dominantní hemisféře doprovází fatická porucha, která může být 

zakryta těžkou psychickou alterací projevující se jako těžký amentně delirantní syndrom 

(Ambler, 2011; Waberžinek, Krajčíková, 2006). 

2.7.3 Thalamická krvácení 

Představují asi 15% mozkových krvácení. Typickým projevem je těžká porucha 

senzitivity, v pozdějším průběhu nemocný často trpí bolestivostí paretických končetin, 

bez jasné lokalizace bolesti. Dále jsou četné okohybné poruchy, dochází k obrně 

vertikálních pohybů očí, typické postavení bulbů vypadá, jako by se nemocný díval na 

špičku svého nosu. Hematomy v dominantní hemisféře doprovází afázie. Nemocný 

bývá spavý. Mortalita je vysoká (Nevšímalová, 2005). 

2.7.4 Krvácení do mozkového kmene  

Je doprovázeno klinickou kmenovou symptomatologií podle lokalizace krvácení 

(hemiparéza, poruchy čití, dále dysfonie, obrna měkkého patra, škytavka, porucha 
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algické a termické citlivosti v oblasti obličeje, hypo až ageusie (ztráta chuti), centrální 

vestibulární syndrom, tinitus, poruchy okohybné inervace). Prognóza je ve většině 

případů infaustní (Seidl, 2004). 

Pontinní krvácení  

Tento typ krvácení je často hypertenzního původu. Při tříštivé hemoragii dochází k 

poruše vědomí, kvadruplegii s decerebračními projevy a ve většině případů k úmrtí. 

Netříštivé krvácené se ve většině případů projeví alternujícím kmenovým 

syndromem (Ambler, 2011). 

2.7.5 Mozečková krvácení 

Prvními příznaky mozečkové hemoragie jsou náhle vzniklá závrať, profuzní zvracení a 

nestabilita ve stoji a při chůzi. Typická je bolest hlavy v týle. Stav pacienta se po 

akutním začátku částečně upraví, později se ale může progresivně zhoršit. Při vzniku 

velkého hematomu a dále se zvyšující nitrolební hypertenzi v oblasti zadní jámy lební 

dochází u pacienta k poruchám vědomí, které se mohou stát ireverzibilními pro útlak 

kmenových struktur. Prognóza je příznivější u normotoniků, krvácení u hypertoniků 

bývá tříštivé, a proto zatížené vysokou mortalitou (Káš, 1997). 

2.7.6 Subarachnoidální krvácení 

Při subarachnoideálním krvácení dochází k výlevu krve do intermeningeálních prostor, 

tj. mezi pia mater a arachnoideu. Nejčastější příčinou je prasknutí aneuryzmatu (viz 

kapitola 2.6.1). Obvyklými vyvolávacími faktory jsou nadměrná fyzická námaha, 

zvýšení krevního tlaku nebo zvýšení intrakraniálního tlaku (např. při kašli nebo 

defekaci). Projevuje se krutou a výraznou bolestí hlavy, která se často pojí s nauzeou 

nebo zvracením, zmateností, případně s krátkou poruchou vědomí (Káš, 1997; 

Waberžinek, Krajčíková, 2006). 

2.8 Diagnostika cévní mozkové příhody 

Diagnóza CMP se stanovuje hlavně na základě klinického obrazu. Klinický obraz však 

spolehlivě nerozliší ischémii od hemoragie, proto se využívají přístrojová a laboratorní 

vyšetření. 

CT (počítačová tomografie) 

Z diagnostických metod zaujímá dominantní postavení, umožňuje provést vyšetření 

okamžitě po přijetí pacienta do nemocnice. CT dokáže rozlišit hemoragii od ischémie. 
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Mozkové krvácení se projeví ložisky zvýšené denzity. Ischémie se při urgentním CT 

vyšetření neprojeví, nález se manifestuje v následujících hodinách a dnech, je proto 

nutné vyšetření opakovat. 

Magnetická rezonance 

Předností magnetické rezonance je schopnost odhalit ischemii dříve než CT, dokáže 

zachytit tkáňovou změnu již za několik minut po okluzi cévy, nevýhodou této metody je 

menší dostupnost, pro diagnostiku ischemických lézí mozku je však dnes nejcennější. 

MRI rovněž dobře detekuje rozpadové produkty hemoglobinu a může tak snadno určit 

stáří hemoragického ložiska. Akutní stadium mozkové hemoragie ale lépe odhalí CT. 

Ultrazvukové vyšetření   

Využívá se k prokazování větších stenóz nebo uzávěrů větších cév, ukazuje průtok krve 

cévou, morfologické změny cévní stěny nebo organické a hemodynamické změny v 

oblasti srdce a aorty. 

Další využívané metody 

Digitální subtrakční angiografie (DSA) umožňuje detailní morfologické zobrazení 

cévního řečiště s průkazem stenóz, obliterací, aneuryzmat a jiných cévních anomálií 

nebo spazmů. Význam má DSA především při angiochirurgickém či endovaskulárním 

zásahu. Indikací vyšetření likvoru je klinické podezření na subarachnoidální krvácení 

při negativním nálezu na CT. Mezi další využívané metody řadíme jednofotonovou 

emisní tomografii (SPECT), která umožňuje ukázat stav místního prokrvení (vyšetření 

perfúze mozku, nervových přenašečů…); (Vestenická, 2002; Kalita, 2007). 

Kromě diagnostiky poškozené mozkové tkáně se nesmí opomíjet i celkové vyšetření,  

především krevní obraz, hematokrit, glykémie, urea, mineralogram, ale i EKG a interní 

vyšetření (Ambler, 2011). 

2.9 Rizikové faktory CMP 

Cévní mozkové příhody vznikají většinou následkem kombinací medicínských příčin a 

špatných návyků. Tyto příčiny se nazývají tzv. rizikové faktory a dělí se na ovlivnitelné, 

které mohou být regulovány, v některých případech i zcela eliminovány a na faktory 

neovlivnitelné, které změnit nemůžeme. 
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2.9.1 Rizikové faktory neovlivnitelné 

Pohlaví a věk:  

Incidence CMP má vzestupnou tendenci již od dosažení 40 let. Riziko stoupá 

s věkem, po dosažení 50 let stoupá riziko CMP každé 3 roky o 11-20 %. V 

mladším věku jsou vznikem ischemického nebo hemoragického CMP více 

ohroženi muži. Kolem 65. roku věku jsou obě pohlaví ohrožena přibližně stejně 

a ve vyšším věku je převaha žen, u kterých CMP častěji končí smrtí kvůli 

hormonálnímu zatížení (porod, přechod, léčba hormonální terapií, 

antikoncepce). Bez ohledu na věk u žen vzniká častěji subarachnoidální 

krvácení, dokonce až o 50 %. 

Genetická zátěž 

Dědičné faktory jsou jen velmi vzácnou přímou příčinou iktů. Přesto však hrají 

významnou roli u některých rizikových faktorů CMP, např. hypertenze, 

srdečních onemocnění, diabetes mellitus a cévních malformací. Genetická zátěž 

je důležitá zejména u subarachnoidálního krvácení. Děti osob, které prodělaly 

subarachnoidální krvácení, mají vyšší riziko SAK o 2-5 % (Kalita, 2007). 

Rasa 

Častější výskyt CMP byl zaznamenán u černochů (nejčastěji hemoragické 

CMP). Vliv rasy můžou též ovlivnit rozdílné socio-ekonomické podmínky, a 

tudíž rozdílný životní styl (Herzig, 2008). 

2.9.2 Rizikové faktory ovlivnitelné 

Arteriální hypertenze 

Hypertenze je velmi rizikový a zároveň jeden z nejčastějších faktorů pro vznik 

cévní mozkové příhody, ischemického i hemoragického původu. Hypertenze 

způsobuje poškození cévních stěn, tvrdnutí tepen, ovlivňuje vznik krevních 

sraženin a tvorbu výdutí, což podporuje vznik CMP zvlášť u osob starších 45 let. 

Za hypertenzi považujeme hodnoty TK, které přesáhnou u dospělého člověka 

hodnoty sTK 120-130 mmHg a dTK 80-85 mmHg.  

Ateroskleróza 

Patří mezi hlavní rizikové faktory CMP, zejména u ischemických iktů. 

Ateroskleróza bývá prvotní příčinou zúžení a. carotis na krku. 
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Hypercholesterolémie 

Při hodnocení hladiny cholesterolu je důležité sledovat zastoupení (poměr) 

jednotlivých frakcí. Zvýšená hladina cholesterolu vázaného na lipoproteiny o 

nízké hustotě (LDL) je spojena s rozvojem aterosklerózy, naopak zvýšená 

hladina cholesterolu vázaného na lipoproteiny o vysoké hustotě (HDL) toto 

riziko snižuje (Nevšímalová, 2005). 

Onemocnění srdce 

Vyšší riziko iktu je u lidí s anginou pectoris, fibrilací síní, vrozenou srdeční 

vadou nebo se srdečním selháváním z důvodu častějšího vzniku embolií v srdci, 

odkud se krví mohou dostat až do mozku, kde způsobí ischémii. 

Obezita a nutriční faktory  

Zejména tzv. centrální typ obezity (též mužský, androidní typ, kdy je tuk 

rozložen v oblasti břicha) je považován za významný rizikový faktor 

ischemického iktu. 

Hormonální antikoncepce 

Bývá častou příčinou CMP u mladých žen, zejména v kombinaci s kouřením a 

migrénami. Tento RF je možné snížit užíváním antikoncepce s nízkým obsahem 

estrogenů. 

Migréna 

Migréna může být rizikovým faktorem zejména tehdy, pokud jí předchází aura. 

Významnější riziko představuje pro ženy kuřačky mladší 50 let, které navíc 

užívají antikoncepci. 

Diabetes mellitus  

Diabetes je časté onemocnění, riziko CMP dokonce zdvojnásobuje. Podílí se na 

změnách cévního řečiště a na vzniku aterosklerózy.  

Drogy 

Kokain, heroin, amfetamin aj. s povzbuzujícím účinkem mohou vyvolat iktus 

jako následek náhlého zvýšení krevního tlaku, zánětu žil a tepen, poruchy 

funkce srdce, zvýšené krevní srážlivosti nebo zúžení mozkových tepen.  
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Nikotinismus 

Kouření je rizikovým faktorem pro aktivní i pasivní kuřáky. Ženy jsou citlivější 

na následky kouření. Kouření tabáku způsobuje ztvrdnutí a zúžení tepen a 

následně podporuje vznik aterosklerózy. Velké riziko iktu hrozí zvláště kuřákům 

s hypertenzí. 

Alkohol 

U hemoragických CMP byl prokázán vliv konzumace alkoholu na vznik iktu. 

Jako rizikový faktor se alkohol uplatňuje zejména v kombinaci s kouřením a 

arteriální hypertenzí. 

Stres, deprese a poruchy spánku 

Dlouhotrvající stres, nespavost a depresivní stav mají výrazně negativní vliv na 

lidský organismus a mohou být rizikovým faktorem pro vznik CMP. 

Fyzická inaktivita 

Tělesná nečinnost, sedavé zaměstnání vede k nadváze, vysokému TK, diabetu, 

rozvoji aterosklerózy a dalším kardiovaskulárním komplikacím a tím zvyšuje 

riziko vzniku CMP téměř o 50 % na rozdíl od lidí aktivních (Ambler, 2011; 

Kalita, 2007). 

2.10 Následky cévních mozkových příhod 
 

Následky CMP jsou závislé na lokalizaci hypoxie či krvácení, rozsahu léze, rychlosti 

vzniku, na celkovém zdravotním stavu pacienta, dále pak na včasné léčbě a její kvalitě. 

Přibližně 60 % lidí po CMP trpí trvalejšími následky (Nevšímalová, 2005). 

Velmi časté je jednostranné ochrnutí končetin na opačné straně, než je léze, jelikož 

hlavní motorická dráha se na rozhraní mozku a míchy kříží. Odumřelé mozkové buňky 

nebo krevní sraženina se během několika měsíců vstřebávají. Postupně se rozvíjí 

spasticita - typický je spastický vzorec tzv. Wernickeovo-Mannova držení (viz obrázek 

č. 2): deprese, addukce a vnitřní rotace v kloubu ramenním, flexe v loketním kloubu, 

pronace předloktí, flexe ruky a prstů; vnitřní rotace dolní končetiny, extenze v kyčelním 

a kolenním kloubu, inverze a plantární flexe nohy, cirkumdukce dolní končetiny při 

chůzi (Kolář, 2009). 
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Obrázek č. 2 Wernickeovo-Mannovo držení (Pfeiffer, 2007). 

Dalším častým projevem je porucha řeči ve smyslu špatné výslovnosti (dysartrie) nebo 

zhoršená vyjadřovací schopnost či omezení schopnosti porozumět (dysfázie až afázie). 

Poruchy řeči jsou často spojené s poškozením tzv. dominantní mozkové hemisféry, což 

je u praváka většinou levá a opačně.  

K dalším častým komplikacím se řadí poruchy čití, senzorické poruchy (zhoršené 

vnímání až ztráta smyslového rozlišování) a tudíž následné poruchy prostorové 

orientace, poruchy zraku, čichu, sluchu, chuti a jiné-vždy záleží na lokalizaci postižení 

mozku. Dále se mohou vyskytnout inkontinence, epilepsie, poruchy polykání, poruchy 

paměti.  

V neposlední řadě mají CMP výrazné sociální následky-změny v rodinných vztazích, 

pracovní neschopnost, snížení rodinných příjmů atd. často vedou k izolaci v rámci 

rodiny i společnosti (Kalita, 2007). 

Následky cévních mozkových příhod se kombinují a působí na sebe navzájem. Při 

rehabilitaci jsou „terapeutickým oříškem“ například deprese, syndrom bolestivého 

ramene, neglect syndrom či změněné vnímání bolesti v důsledku thalamického 

syndromu. 

2.10.1 Deprese 

Deprese („poststroke depression = PSD“) je jednou z nejčastějších psychiatrických 

následků iktu. Její prevalence se uvádí v rozmezí 20–60 %, přičemž záleží zejména na 

skladbě pacientů a latenci od vzniku CMP. Rozšíření PSD se různí u pacientů 
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hospitalizovaných, propuštěných do domácí péče nebo přeložených do léčeben 

dlouhodobě nemocných apod. PSD má dle řady studií (domácích i zahraničních) velké 

množství negativních důsledků, např.: vyšší mortalitu pacientů, těžší kognitivní deficit 

(nejčastěji paměť, řešení nonverbálních problémů, pozornost, psychomotorické tempo), 

výraznější postižení aktivit denního života a dalších, ve srovnání s pacienty po CMP, 

kteří depresí netrpí (Anders et al., 2005; Šilhán et al., 2012). 

Dle studie R. B. Kingové mají pacienti s depresí zhoršenou životní kvalitu oproti 

pacientům po CMP bez deprese. Deprese byla pro sledované pacienty s PSD 

nejdůležitějším faktorem kvality života ze zdravotního a psychosociálního hlediska, viz 

tabulka č. 1. (King, 1996). 

Výsledky studie »»Quality of Life After Stroke«« 

Kvalita života - hledisko kvality života Determinanty 

 

Zdravotní 

– deprese 

– funkční stav 

– sociální podpora 

 

Psychologické 

– deprese 

– sociální podpora 

 

Socioekonomické 

– sociální podpora 

– socioekonomický status 

– kardiovaskulární onemocnění 

– věk 

Tabulka č. 1 Výsledky studie kvality života po CMP (King, 1996) 

Navzdory tomuto zjištění zůstávají deprese často opomíjeny, a tudíž neléčeny. Odhalení 

a následná léčba PSD by měla být zařazena do pravidelného diagnosticko-

terapeutického postupu u pacientů po prodělané CMP (King, 1996). 

2.10.2 Syndrom bolestivého ramene  

Syndrom bolestivého ramene (shoulder pain, hemiplegic shoulder pain, post-stroke 

shoulder pain, glenohumeral subluxation…) je vážná a častá komplikace spojená 

s hemiplegií, postihuje až 75% pacientů po CMP. Bolest většinou vzniká při snaze o 

pasivní pohyb, někdy se projeví i bolest klidová (Griffin, Reddin, 1981). 

Bolest se objevuje krátce po postižení hemiplegií, spasticita a následné snížení rozsahu 

pohybu ramenního kloubu může vzniknout až později. Mezi komplikace bolestivého 

ramena patří glenohumerální luxace, hypertonie svalů ramenního kloubu, impingement, 
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poranění měkkých tkání, natržení rotátorové manžety, glenohumerální capsulitida, 

Sudeckův syndrom (syndrom rameno - ruka) a též centrální bolest nejasné příčiny. 

Postižení ramenního kloubu a jeho léčba výrazně prodlužuje zotavovací fázi po CMP, a 

proto bývá spojeno s depresemi, zhoršením nálady, ztrátami motivace a tím i snížením 

kvality života (Lindgren et al., 2007). 

Mechanismus vzniku 

V akutní fázi po CMP se u 90 % pacientů objevuje pseudo-chabá paréza, ta podporuje 

riziko subglenoidální subluxace a může vést k natažení svalů rotátorové manžety. 

V subakutním stadiu navazuje spastická hemiparéza s typickým trojflekčním držením, 

dochází k vyřazení zevních rotátorů a m. deltoideus, tím se opět podporuje 

subglenoideální a glenohumerální subluxace (kaudální posun hlavice humeru). 

Spastický tah adduktorů a vnitřních rotátorů (m. teres major, m. subscapularis, m. 

latissimus dorsi, m. pectoralis major) spolu s parézou m. serratus anterior a spasticitou 

mm. rhomboidei na opačné straně zhoršuje decentraci ramenního kloubu a stále tak 

zvyšuje riziko subluxace nebo luxace a komprese subakromiálních ligamentových 

struktur (Conrad, Herrmann, 2009). 

Cílem rehabilitace je nejprve snížení bolestivosti ramenního kloubu, aby se následně 

mohlo začít se cvičením k navrácení a udržení rozsahu pohybu (podrobněji viz kapitola 

2.12); (Krobot, 2011). 

2.10.3 Neglect syndrom 

Tzv. syndrom opomíjení je charakterizován poruchou orientace v prostoru a 

ignorováním jedné poloviny prostoru, zpravidla levé. Součástí neglect syndromu mohou 

být hemiakinezie (pohybová chudost), anozognozie (popírání vlastního funkčního 

deficitu, nejčastěji hemiparézy), anozodiaforie (chybění citového doprovodu vlastní i 

závažnější funkční poruchy) a méně závažný fenomén extinkce (zaniknutí, vymizení), 

který může přetrvávat dlouhodobě po odeznění jiných příznaků neglectu. K fenoménu 

extinkce dochází při současné aplikaci dvou podnětů, kdy postižený jedinec ignoruje 

podnět umístěný v polovině zorného pole kontralaterálně k lézi - dojde k vymizení 

podnětu (Kalina, 2008; Kalita, 2007). 

K neglectu dochází při poškození pravostranného a částečně i levostranného 

parietálního kortexu, pravostranného prefrontální kortexu a frontoorbitálního kortexu 

nebo při poškození subkortikálních struktur - pravostranného thalamu a bazálních 

ganglií. Postižení kterékoli z uvedených struktur je typicky v pravé hemisféře, klinicky 
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se pak projevuje podnětů z levé poloviny prostoru. Nejčastěji se neglect syndrom dělí 

na senzorický a motorický (Nevšímalová, 2005). 

Senzorický neglect syndrom 

Jedná se o zrakový, sluchový nebo taktilní senzorický neglect. Podle distribuce 

postižení se rozlišuje hemiprostorový a personální senzorický neglect. Nejjednodušším 

vyšetřením senzorického opomíjení je střídavá prezentace podnětů na ipsilezionální a 

kontralezionální straně.  

- Hemiprostorový neglect 

Nejčastěji je opomíjení podnětů z levé, vzácně z pravé poloviny prostoru či v 

rovině vertikál. K vyšetření existuje několik jednoduchých testů, např. test 

půlení čáry: přímo před pacientem se nakreslí přímka a jeho úkolem je 

přímku rozpůlit (při postižení pacient půlí čáru ipsilezionálně od středu) či 

test čtení, kdy pacient začíná číst odprostřed.  

- Personální neglect 

Pacient ignoruje při osobní hygieně nebo při oblékání levou polovinu svého 

těla. Například si oblékne jen jeden rukáv, oholí jen ipsilezionální polovinu 

tváře (Brázdil, 2002). 

Motorický neglect syndrom 

V případě postižení je porucha záměření odpovědi na podnět, což následně vede k 

selhání připravované hybné akce, pacient pak budí dojem hemiparézy, přestože volní 

hybnost nemusí být poškozena. Jedná se tedy o pseudohemiparézu - končetinovou 

(vázne pohyb kontralezionálních končetin), hemiprostorovou (pacient není schopen 

provádět pohyby končetinami v kontralezionální polovině těla) či směrovou akinezii 

(vázne pohyb hlavou, pohledem nebo končetinou ve směru kontralaterálně k lézi). Při 

méně závažném poškození se mohou objevovat pouze příznaky hypokinezie 

(zpomalené zahájení pohybu); (Brázdil, 2002; Nevšímalová, 2005). 

2.10.4 Thalamický syndrom 

 

Příčinou thalamického syndromu je léze spojovacího centra mozkové kůry, 

expyramidového systému, retikulární formace, mozečku a míchy. Klinicky se projevuje 

šesti tzv. „hemi-příznaky“ vždy na kontralaterální straně, přičemž se nemusí vyskytovat 

všechny najednou: 
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1. Hemihypestezie - dominuje porucha hlubokého čití a stereognozie. Může se 

vyskytnout až apraxie (Nevšímalová, 2005). 

2. Hemiataxie - velmi častá, dle studie P. Mela a J. Bogousslavského se objevila u 

všech 10 z 10 testovaných během 48 hodin po CMP na všech končetinách a 

narozdíl od senzorického a motorického deficitu přetrvávala déle. Hlavní roli 

vzniku „thalamické ataxie“ hraje poškození předního postranního jádra thalamu 

(Melo, Bogousslavsky, 1992). 

3. Hemiparéza - většinou lehčího stupně. 

4. Hemialgie - silné až nesnesitelné bolesti, které se téměř nedají medikamentózně 

ovlivňovat. Tzv. centrální bolest byla sledována pomocí magnetické rezonance u 

pacientů s postižením laterárních a posteriorních jader, zejména asociačních 

jader pulvinaru (Springer et al., 2012). 

5. Choreatické a atetotické hyperkineze. 

6. Hemianopsie - při poškození corpus geniculatum laterale. 

Mohou se projevit též poruchy vědomí, spavost, epileptické záchvaty. 

Dle studie Wallesche a spol. byly u pacientů s jednostranným poškozením thalamu 

zaznamenány obecně horší neuropsychologické aspekty, než u pacientů s výrazně 

větším postižením bílé hmoty mozkové. U pacientů s poškozením thalamu se při 

testech objevily výraznější paměťové deficity, zejména poruchy schopnosti 

abstraktního myšlení a schopnosti třídění (kategorizace); (Wallesch et al., 1983). 

2.11 Terapie CMP 

2.11.1 Akutní fáze 

Základní principy léčby se v prvotní fázi neliší. Jedná se především o podporu funkcí 

srdečních a dechových, pro dostatečný přívod kyslíku se zavádí oxygenoterapie v 

hyperbarickém prostředí. Pro zachování objemu a adekvátní srdeční činnost se podávají 

kardiotonika, dále se provádí monitoring pomocí EKG, stále se sleduje hodnota 

krevního tlaku. Nutná je dostatečná hydratace, sledování iontové bilance 

a úprava metabolické dysbalance (Ambler, 2011; Nevšímalová, 2005; Pfeiffer, 2007). 

Terapie akutního stádia Ischemické CMP: 

- neuroprotekce - snaha o zvýšení rezistence nervových buněk na ischemii; 

- cévní uzávěr nebo omezení průtoku by mělo být tak krátké, aby při něm 

nedošlo k nekróze tkáně; 
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- dostatečná reperfúze okolí ischémie z kolaterálního oběhu, aby infarktu 

podlehla jen centrální zóna. 

V akutním stadiu ischemického iktu jsou indikovány antitrombotická léčba-

protidestičková, a antitrombická léčba - antikoagulační či trombolytická léčba k 

rozpuštění trombu, zábraně tvorby sraženiny a její následné embolizaci. Rizikem 

této léčby je možnost krvácení. Dále se stanovuje antiedematózní terapie proti 

otoku mozku, který nastupuje obvykle v průběhu 1. a 2. dne po vzniku iktu. 

V akutním stadiu iCMP se musí udržet dostatečný krevní tlak k návratu správné 

cerebrální perfúze, a proto se nepodávají antihypertenziva (pouze při zvýšení TK 

nad 220/130 mm Hg); (Nevšímalová, 2005). 

Terapie akutního stádia hemoragické CMP: 

Oproti ischemické CMP je u krvácení indikována korekce hypertenze, musí se provádět 

pomalu a opatrně, kontraindikací jsou antikoagulantia. Dále je důležitá léčba 

intrakraniální hypertenze a mozkového edému. Obecná opatření (prevence 

tromboembolismu, podpora respirace a srdeční činnosti atd.) jsou identická jako u 

ischémie. K operačnímu řešení jsou indikovány expanzivně se chovající mozečková 

krvácení či expanzivní supratentoriální hemoragie. Jedná se o vypuštění hematomu - 

zejména u netříštivých lobárních krvácení (Ambler, 2011; Nevšímalová, 2005). 

V akutním stadiu ischemické i hemoragické CMP je též nezbytné zahájení 

rehabilitačního programu. 

2.11.2 Rehabilitace po CMP  

Vychází se z hodnocení posturálního tonu, posturálních a pohybových vzorů a 

funkčních dovedností pacienta, na jejichž základě rozlišujeme 4 vývojová stadia CMP, 

podle kterých sestavujeme rehabilitační cíle (Kolář, 2009). 

Akutní stádium 

Tzv. stadium ochablosti trvá několik dní až týdnů. Charakteristická je silná 

motorická i senzorická ztráta. Stejnostranné končetiny jsou ochablé, volně visící, 

kvůli hypotonu s nimi pacient není schopen hýbat. Toto stadium je ze všech 

nejvíce deprimující. 

Dominantní význam má rehabilitační ošetřovatelství a to zejména péče o trofiku 

kůže, bránění rozvoji dekubitů a řešení sfinkterových poruch (Kolář, 2009; Votava, 

2001). 
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Během akutní fáze se klade důraz zejména na polohování do antispastického 

vzorce (viz obrázek č. 3) - usiluje se o protrakci a zevní rotaci ramen, vyrovnání 

osy těla, extenzi lokte, extenzi a abdukci prstů, protrakci pánve, lehkou vnitřní 

rotaci nohy a lehkou flexi kyčle, kolena a hlezenního kloubu (WHO, 2004). 

Dále se využívá pneumatická dlaha pro paretické horní i dolní končetiny 

k ovlivnění edému rukou a nohou, případně zlepšení čití.  

V akutní fázi se nejprve provádí pasivní pohyby k zachování pohyblivosti a 

prevenci proleženin. Respirační fyzioterapie je nezbytná kvůli postižení 

hrudního a břišního svalstva (Votava, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3 Polohování vleže na zádech (WHO, 2004) 

 

Jakmile pacient začne spolupracovat, nacvičuje se mobilita na lůžku - otáčení na 

postiženou stranu a poté na zdravou, nadzvedání se na lůžku, rotace pánve. 

Využívají se zásady manželů Bobathových (bridging, tapping…), vhodné jsou 

též prvky Brügger konceptu či Vojtovy reflexní lokomoce (Kolář, 2009). 

Subakutní stádium 

Tzv. stadium spasticity, kdy se klade důraz na aktivní pohyby (nejlépe 

v diagonálních směrech), poté se začíná s vertikalizací pacienta do sedu přes 

postižený bok, důležitý je též nácvik rovnováhy a stability držení trupu, 
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přenášení váhy vsedě, též se může využít znestabilnění pacienta lehkými 

postrky… (Kaňovský et al., 2004; Kolář, 2009). 

Dále je třeba trénovat přesuny, nejdříve s dopomocí, poté samostatné transfery: 

přesun z postele na židli (přetočení k postižené straně, opření o postižený loket, 

sed při okraji postele s chodidly na zemi), přesun z postele na vozík a zpět na 

postel spolu s nácvikem ovládání mechanického vozíku. 

Pokračuje se vertikalizací do stoje přes postiženou stranu, výcvikem rovnováhy 

na postižené DK (důležitá je aktivita extenzorů kyčelního kloubu), přenášení 

váhy z jedné strany na druhou a poté se nacvičuje chůze s oporou o terapeuta, v 

chodítku, s berlemi, s holí na neparetické straně a chůze do schodů a ze schodů 

(Votava, 2001; Bobathová, 1997). 

K ovlivnění spasticity se využívají facilitační metody (na základě reflexní 

inhibice spastických svalů): Bobath koncept, PNF, Metoda S. Brunnstromové, 

Metoda M. S. Roodové aj. Při jakémkoli cvičení platí obecné zásady rehabilitace 

po CMP, tj. cvičit vždy od kořenových kloubů (ramenních a kyčelních), pomalé 

a plynulé provedení cviku, nikdy necvičit přes velkou bolest, návrat aktivní 

hybnosti na horních končetinách je pomalejší než na dolních (Votava, 2001). 

Dalšími vhodnými metodami jsou Vojtova reflexní lokomoce (k podpoře 

posturálních reflexních mechanismů, nácviku otáčení), kartáčování - facilitace 

antagonistů spastických svalů (Kolář, 2009). 

Spasticita vede ke zkrácení postižených svalů, proto je potřeba dbát na 

potlačování patologických pohybových vzorů např. tréninkem izolovanějších 

pohybů ruky, koordinace pohybu bez souhry končetin či trupu. Velmi významné 

jsou orofaciální techniky a ergoterapie - trénink jemné a hrubé motoriky (např. 

Affolterova metoda), trénink kognitivních funkcí (koncentrace, pozornost, 

paměť), trénink soběstačnosti v denním životě (osobní hygiena, oblékání, jídlo a 

pití) a poté trénink v domácím prostředí (návštěva a poradenství); (Kaňovský et 

al., 2004, Kalvach, 2010). 

V subakutním stadiu hraje velkou roli též fyzikální terapie. Využívá se zejména 

hydroterapie a elektroterapie. 

Termoterapie a hydroterapie: 

- Horká rolka - využívá se k ovlivnění hypertonu, bolestivosti, 

například jako příprava před mobilizací či cvičením. 
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- Kartáčování (nasucho či s teplou vodou) - používá se pro svůj 

vazodilatační účinek a ke zvýšení propriorecepce. 

- Částečné koupele (horních a dolních končetin-teplé) - snižují 

spasticitu, zlepšují prokrvení.  

- Šlapací koupel střídavá - využívá se jako prevence tromboembolické 

nemoci a ke zvýšení propriorecepce. 

- Koupel celková teplá - uvolňuje spazmy, zvyšuje prokrvení, zlepšuje 

metabolismu tkání. Využívá se pro svůj myorelaxační a analgetický 

účinek.  

Elektroterapie:  

- Magnetoterapie - využívá se pro analgetický účinek (např. syndrom 

bolestivého ramene). 

- TENS proudy - též se používají jako prostředek analgézie. 

- Elektrostimulace - lze využít k ovlivnění hypertonu na základě 

reciproční inhibice, kdy se mohou stimulovat antagonisté spastických 

svalů. 

Dále se využívá fototerapie - laser či biolampa k lokálnímu snížení bolesti, 

ultrasonoterapie (vazodilatační, analgetický, myorelaxační účinek) aj. 

(Poděbradský, Vařeka, 1998). 

Chronické stadium 

V tomto stadiu jsou již zafixované špatné posturální a pohybové vzory, cílem 

rehabilitace je zachování aktivní hybnosti pacienta, trénink soběstačnosti 

(nezávislosti), proto se využívá ergoterapie, ortotika a protetika, logopedie, 

kognitivní rehabilitace (trénink paměti, učení a uvažování, konstrukční 

schopnosti). Důležitým doplňkem terapie by měla být neuropsychologie, 

sociální a pracovní rehabilitace s cílem dodání sebedůvěry k návratu domů, do 

společnosti, k předchozím zájmům a koníčkům, případně do zaměstnání 

(Votava, 2001; Kolář, 2009). 

V tomto stadiu má též významnou roli lázeňská léčba, cílem je udržení 

pohybových funkcí, zlepšení samostatnosti a soběstačnosti atd., vedoucí ke 

zlepšení celkové kvality života. Lázně specializující se na pacienty po cévních 

mozkových příčinách jsou Dubí, Jánské lázně, Karviná, Velké Losiny, Mšené, 

Vráž aj. 
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2.12 Vybrané terapeutické postupy využívané u pacientů po cévní 

mozkové příhodě 

2.12.1 Koncept manželů Bobathových 

Metoda manželů Bobatových je terapeutický princip spočívající na neurofyziologické 

bázi, který se využívá k odstranění poruch mechanismů centrální posturální kontroly, 

tj.: abnormální posturální tonus - spasticita, hypotonie nebo kolísající tonus; porucha 

koordinace agonistů a antagonistů při pohybu; redukovaná pohybová různorodost; 

nežádoucí synchronní pohnutí při vykonávání volního pohybu (Kolář, 2009). 

Metodu vypracovali Berta a Karel Bobath a začli používat roku 1940. Sám autor Karel  

Bobath říkal, že jejich koncept je nová cesta myšlení, pozorování a vyhodnocení co 

pacient dělá: „Neučíme pacienta se pohybovat, umožňujeme mu pohyb…“ (Bobath, 

1981). Koncept je založen inhibici patologických a facilitaci normálních hybných a 

posturálních vzorců. 

Indikační skupinou jsou děti s centrální poruchou hybnosti a dospělí pacienti s 

poruchami centrálního motoneuronu (např. CMP, roztroušená skleróza); (Raine et al., 

2009). 

Terapeutický postup: 

Před začátkem terapie se provádí vyšetření terapeutem, které doplňuje lékařský nález a 

cíleně se zaměřuje na možnosti terapeutického ovlivnění. K obecným cílům terapie patří 

inhibice spasticity, inhibice patologických posturálních a hybných vzorů, facilitace 

fyziologické fyziologických hybných a posturálních vzorců, zlepšení senzorického 

vjemu pro zpětnou vazbu a vnímání polohy v prostoru, podpora motorického vývoje a 

prevence kontraktura a deformit (Kolář, 2009). 

Terapie se uskutečňuje na základě tzv. handlingu, což je způsob provádění cvičení a 

manipulace s pacientem. Handling má své zásady (neužívat nevhodné pohybové vzory, 

správná míra dopomoci, správné držení těla - alignment, mobilní přenos zatížení - 

aktivní přenášení zatížení z jedné strany na druhou). Korekcí pomocí manuálních 

doteků se navozují automatické pohyby (vzpřimovací, rovnovážné a obranné reakce), 

správný senzorický vjem normálně provedeného pohybu, díky kterým se například 

redukuje spasticita. Handling se aplikuje do běžných denních aktivit (polohování, 

zvedání, mytí, příjem potravy…), tzn. 24h denně, přičemž opakováním a dodržováním 

pravidel vzniká schopnost samostatně korigovat a kontrolovat vlastní tělo a jeho držení.  

„Léčení je handling a handling je léčení.“ - Bertha Bobath (Bobathová, 1997). 
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Mezi stimulační techniky patří: 

Nesení váhy (wightbearing), provádí se v různých polohách těla (supinace, sed, 

chůze atd.). Smyslem je vyvolat pomocí tlaku a odporu automatickou adaptaci 

trupu a končetin na změnu polohy těla.  

Placing a holding, jedná o nácvik schopnosti zadržet pohyb končetiny v 

jakémkoli stádiu a nácvik převzetí kontroly nad končetinou. Pacient je veden 

tak, aby vnímal danou situaci a při holdingu byl schopen pohyb udržet. 

Tapping znamená proprioreceptivní a exteroreceptivní stimulaci různých částí 

těla klepáním, hlazením, tlakem, potřásáním. Odpověď je jak lokální, tak 

celková. Tapping zlepšuje funkci svalů tím, že inhibuje hypertonické 

antagonisty, dekontrahuje agonisty, stimuluje synergisty a specifické svalové 

skupiny. 

Na terapii se podílí široký okruh odborníků, nejdůležitější je spolupráce s logopedy a 

ergoterapeuty (Kolář, 2009). 

2.12.2 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace - PNF 

Metodu vypracoval dr. Herman Kabat v letech 1946-51 a dále ji rozvinuly 

fyzioterapeutky Margaret Knottová  a Dorothy Vossová. V Česku se používá od 60. let. 

Využití této metodiky je velmi široké: u periferních obrn, nemocí CNS (stavy po CMP, 

roztroušená skleróza, poranění míchy…), po operacích páteře, při degenerativních 

onemocnění kloubů, u stavů po traumatickém postižení pohybového aparátu (např. 

zlomeniny, poranění vazů), při poruchách držení těla, atd. (Votava, 2001; Kolář, 2009). 

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace využívá odpovědí receptorů (např. svalová 

vřeténka, receptory kloubního pouzdra, kožní receptory) a tím cíleně ovlivňuje 

motoneurony předních míšních rohů, které současně dostávají impulzy z vyšších 

motorických center, a tak dochází k pohybové odpovědi. Neurofyziologický 

mechanismus PNF vychází ze zásady, že mozek myslí v pohybech, nikoli ve svalech. 

Proto PNF vychází z přirozených pohybů běžného denního života, kdy syntetické 

pohyby nahrazují analytické, které jsou pro člověka nepřirozené a zároveň 

neekonomické. Pohyby jsou uspořádány do takzvaných „sdružených pohybových 

vzorců“, které mají diagonální složku (flexe nebo extenze s abdukcí či addukcí) a 

spirální charakter (rotace) odpovídající topografickému uspořádání svalů od začátku až 

k jejich úponu (Holubářová, Pavlů, 2007). 
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Na rozdíl od metody sestry Kenny je základním mechanismem PNF využití spolupráce 

(synergie) velkých svalových skupin, jelikož samotný sval není zodpovědný za 

provedení ani jedné funkční komponenty pohybu (Kolář, 2009). 

Mezi facilitační postupy patří: 

Stimulace protažením - vyvolává či posiluje svalové kontrakce, může inhibovat 

antagonisty; 

Mechanický odpor - využívá se pro zvětšení napětí, pomáhá vědomé svalové 

kontrakci; 

Manuální kontakt - úchop a sevření terapeutem se přizpůsobuje provedení 

aktivního či pasivního pohybu, měl by být pevný, ale nevyvolávat bolest; 

Trakce a komprese (stimulace kloubních receptorů) - trakce facilituje flexory a 

usnadňuje pohyb x komprese facilituje extenzory, podporuje kloubní stabilitu; 

Povely - sluchová stimulace usnadňující aktivní pohyb; 

Zrakový doprovod - pacient vědomě sleduje a kontroluje pohyb a držení a 

koriguje je.  

Na základě kombinací vzorců a vhodných stimulací působící různé druhy kontrakcí 

svalů byly vypracovány posilovací a relaxační techniky. Indikace, kontraindikace a cíle 

jednotlivých technik jsou přesně stanoveny. K hlavním cílům posilovacích technik patří 

zlepšení schopnosti začátku pohybu a jeho vědomého ovládání, zvýšení rozsahu pohybu 

a uvolnění hypertonu pomocí reciproční inhibice, zlepšení svalové síly, koordinace a 

vytrvalosti, snížení unavitelnosti svalu a stabilizace kloubu. Základní cíle relaxačních 

technik jsou redukce hypertonu, zvětšení rozsahu pohybu a zmírnění bolesti 

(Holubářová, Pavlů, 2007). 

2.12.3 Brüggerův koncept 

Metodu vytvořil švýcarským neurolog a psychiatr Alois Brügger v letech 1955-58. 

Využívá se zejména u funkčních poruch hybného systému, u neurologických 

onemocnění (centrální léze, Parkinson), v ortopedii (skoliózy), v gynekologii atd. 

Brüggerův diagnosticko-terapeutický koncept přičítá většinu onemocnění pohybového 

systému centrálně nervovým organizovaným ochranným mechanismům mozku, nikoliv 

strukturálním onemocněním.  

Na základě patologicky změněných aferentních signalizací dochází v pohybovém 

systému ke vzniku reflektorických ochranných mechanismů, které vyvolávají tzv. 

artrotendomyotické reakce, s cílem ochrany poškozených tkání. 
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V jejich důsledku následně dochází ke změně fyziologických průběhů pohybů a držení 

(ochrannou reakcí vznikne přetížení jiných struktur); (Pavlů, 2003). 

Cílem diagnostiky je určení patologických aferentních signalizací, které zahrnuje 

anamnézu, inspekci, funkční vyšetření a funkční testy. Funkční vyšetření hodnotí 

nejprve návykové držení (nejčastěji vsedě) a poté korigované držení a určuje odchylky 

od normy.  

Nejčastějším funkčním testem je v Brügger konceptu je test Th 5 pružení, který má tři 

fáze: ohodnocení pevnosti páteře, ohodnocení klopení pánve vpřed, zkouška retropozice 

ramen. Na základě vyšetření terapeut stanoví zdroj patologické aferentace (tzv.rušivý 

faktor) a vytyčí pracovní hypotézu - postup terapie (Kolář, 2009). 

Ostranění či redukce rušivých faktorů je účel terapie, která používá tyto základní 

prvky: 

Korekce držení těla: Podle Brüggera představují odchylky od vzpřímeného 

držení nesprávné zatížení pro organismus vedoucí k patologické aferentaci. 

Počátkem terapie je instruktáž pacienta o správném držení těla, na základě 

modelu 3 ozubených kol reprezentujících 3 primární pohyby: klopení pánve 

vpřed, zvednutí hrudníku, protažení šíje. Brügger zdůrazňuje důležitost 

thorakolumbální lordózy při správném držení (harmonicky protažená od os 

sacrum po Th5). 

Přípravná opatření: Zahrnují polohování ve vzpřímeném držení těla (vleže na 

zádech) současně s použitím tepelných aplikátorů na oblast sternokostálních 

spojení, extensorů šíje, bederní páteře, symfýzy a adduktorů stehen. Provádí se 

po dobu 20-30 minut před každou terapeutickou jednotkou. 

Pasivní terapeutické postupy: Patří sem horká role a tzv. neurologické 

kontrakční postupy (chvějivé pohyby), jež mají zejména relaxační účinek. 

Aktivní terapeutické postupy: Zahrnují základní cviky (6 jednoduchých cviků ke 

zlepšení schopnosti excentrické kontrakce), agisticko-excentrické kontrakční 

postupy, cvičení s therabandem, zásady ADL (s integrací vzpřímeného držení 

těla) či terapeutickou chůzi (Brügger-Body-Walking); (Pavlů, 2003). 
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3 ČÁST SPECIÁLNÍ 

 

3.1 Metodika práce 

Bakalářskou praxi jsem absolvovala na lůžkovém rehabilitačním oddělení Vršovické 

zdravotní a.s. v Praze od 7. 1. 2013 do 1. 2. 2013 pod odborným vedením supervizora 

Mgr. Tomáše Hrdého. Pacientem pro moji bakalářskou práci se stal muž po 

hemoragické CMP s levostrannou hemiparézou. Pacient byl seznámen s tím, že budeme 

společně spolupracovat na jeho terapiích a získané poznatky a informace budou použity 

pro mou bakalářskou práci (viz Informovaný souhlas - příloha č. 2, který byl schválen 

etickou komisí FTVS UK - příloha č. 1). Po souhlasu pacienta s vypracováním 

kazuistiky byl 

9. 1. a 10. 1. 2013 proveden vstupní kineziologický rozbor. Při zpracování bakalářské 

práce mi poskytovala odborné rady vedoucí práce Mgr. Kateřina Maršáková. 

Po vstupním kineziologickém rozboru následovalo deset šedesátiminutových 

terapeutických jednotek provedených vždy jedenkrát denně v dopoledních hodinách. 

Třikrát týdně odpoledne doplňovala terapii vodoléčba - LTV v Hubbardově tanku, které 

jsem se již nezúčastňovala. Na závěr byl 1. 2. 2013 proveden výstupní kineziologický 

rozbor.  

Terapie probíhaly v tělocvičně a ve fyzioterapeutické ordinaci s polohovacím lehátkem.  

Při vyšetření byly použity následující pomůcky: olovnice, analogové váhy, neurologické 

kladívko, krejčovský metr a plastový goniometr. Během terapií byly použity pomůcky: 

terapeutická guma, posilovače úchopu - gumové kolečko, pěnový posilovač prstů, 

pomůcky ke zlepšení zručnosti a motoriky - míček na prstovou gymnastiku, dřevěné 

stavebnice, pexeso, puzzle, lano, pěnový softenisový míček, úseče, pěnové balanční 

plochy - čočky, posturomed, overball a velký gymnastický míč. 

V rámci terapií byly využity následující metody: techniky měkkých tkání dle Lewita 

(protažení kůže, podkoží a fascií), PIR dle Lewita, AGR dle Zbojana, mobilizace 

periferních kloubů, PNF dle Kabata, analytické posilování, uvolňovací cvičení (prvky 

jógy, relaxační metody), metoda senzomotorické stimulace. Další metody byly 

provedeny supervizorem Mgr. Tomášem Hrdým, já jsem pouze asistovala: 

kinesiotaping, prvky DNS konceptu dle Koláře, metoda manželů Bobathových, Brügger 

koncept.  
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3.2 Anamnéza  

Vyšetřovaná osoba: M. V., muž.  

Diagnóza:  

I61.9 St. p. hemoragické CMP z 27. 9. 2012, typickém thalamickém krvácení 

s provalením do komor. 

F32 Depresivní syndrom 

M54 Sekundární VAS 

I10 Atreriální hypertenze 

I60 St.p. IC hematomu 2002 

Ročník narození: 1966  

Status présens:  

Subjektivní:  

Pacient si stěžuje na bolest levého ramenního kloubu při pohybu, zejména při upažení.  

Objektivní:  

Pacient orientován v čase i místě, spolupracuje, bez poruchy řeči, ale mírně zpomalené 

psychomotorické tempo, špatně slyší na levé ucho. Pacient s levostrannou hemiparézou, 

chodí sám o 2 FH.  

Výška: 194 cm, váha: 100 kg, BMI: 26,6, tj. nadváha, TK: 137/70. 

Rodinná anamnéza:  

Otec z matčiny strany - hypertenze → zemřel na následky CMP v 71 letech, matka 

z otcovy strany - DM II. typu. Matka (69 let) - zdráva, otec - smrt ve 45 letech, při 

autonehodě. Má mladšího bratra - zdravý. Děti nemá. 

Osobní anamnéza:  

Běžná dětská onemocnění - neštovice. V dětství časté angíny, v 8 letech - tonsilektomie. 

Ve 14 letech - úraz krční páteře při bojovém sportu (volném stylu), od té doby občasné 

bolesti krční páteře. 

Ve 36 letech - krvácení do mozku - mozkový hematom po pádu na kole → léčen 8 

měsíců, od té doby špatně slyší na L ucho. 

Opakované výrony na L noze, bolesti L kolene po pádech na levou stranu (při sportu). 

Operace či zlomeniny neguje.  
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Nynější onemocnění:  

27. 9. 2012 spadl v tramvaji, byl stále při vědomí, ale přestal cítit L polovinu 

těla, nemohl mluvit. Byl převezen do VFN. Zde diagnostikována CMP 

s krvácením do thalamu a provalením do obou komor. Do 22. 10. hospitalizován 

ve VFN, poté byl převezen do FN Královské Vinohrady, zde došlo ke zlepšení 

stavu - pacient zvládl samostatný sed, chůzi v chodítku s dopomocí. Od 9. 11. 

přijat do rehabilitační lůžkové péče ve Vršovické zdravotní. 

V současné době (cca od 2. poloviny prosince) má bolesti levého ramenního 

kloubu při všech pohybech. Bolest nastupuje vždy v průběhu pohybu, někdy i 

v klidu. Největší omezení a bolest pacient pociťuje při upažování (abdukci). Pro 

bolest pacient není schopen ležet na břiše, na levém boku vydrží ležet jen chvíli 

(1-2 minuty). Bolest je ostrá, někdy ho v noci budí. Úlevu pociťuje při pokrčení 

a podepření L loketního kloubu.  

Pomůcky: Ve FNKV pacient používal ramenní ortézu, avšak díky zvýšenému 

pocení a následnému ekzému, mu byla odebrána. Pacient nyní chodí sám o 2 

FH. 

Sociální anamnéza:  

Žije sám ve 3. patře bytu s výtahem, má domácí zvíře - papouška. V bytě má sprchový 

kout, vysoké skříně, není vybaven pomůckami → zatím není schopen být bez dopomoci 

druhé osoby.  

Pracovní anamnéza: 

Celý život - od 17 let je zedníkem, spoluvlastník firmy na zednické práce. 

Sportovní anamnéza:  

Od 10 do 18 let vesloval, od 14 do 20 soutěžil ve volném stylu (bojový sport).  Před 

CMP - rekreačně tenis, bojová umění, 4x týdně jízda na kole, o víkendech turistika či 

VHT. 

Farmakologická anamnéza:  

Před CMP žádné léky nebral.  

Nyní (po CMP): Prestarium neo, Orcal, Loradur - 1x denně; Zaldiar - 2xdenně, 

Indometacin supp. p. p. v noci při bolestech; Venlafaxin - 1x denně. 

Alergie:  

Neví o nich. 
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Abusus:  

Nekouří, alkohol příležitostně, káva 1x denně.  

Předchozí rehabilitace:  

Základní rehabilitace ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze - polohování, přesuny 

na lůžku, pasivní pohyby. Následná intenzivní rehabilitace ve Fakultní nemocnici 

Královské Vinohrady, zde došlo k výraznému zlepšení kognitivních funkcí (pacient 

začal mluvit bez problémů) a zlepšení hemiparézy - čití i hybnosti - pacient se sám 

posadil a postavil, byl schopen chůze ve vysokém chodítku s dopomocí terapeuta. 

Výpis ze zdravotnické dokumentace:  

Pacient prodělal dne 27. 9. 2012 hemoragickou CMP s krvácením do thalamu a obou 

komor, zasahujícím putamen a capsula interna vpravo. Hospitalizován ve VFN. 

Klinicky s těžkou levostrannou hemiparézou. Při příjmu patrná těžká centrální paréza n. 

VII. vlevo, dysartrie, výrazně dekompenzovaná arteriální hypertenze (TK 220/110, TF 

90/min.) 1. 10. se přidala fotofobie, těžká levostranná hemiparéza s hemihypestezií. 22. 

10. byl pacient převezen do FNKV, zde došlo k výraznému zlepšení hybnosti-

vertikalizace ve vysokém chodítku s dopomocí. 9. 11. přijat na rehabilitační oddělení ve 

Vršovické zdravotní s cílem zvýšení soběstačnosti v ADL, redukci neurogenního 

deficitu po CMP (levostranná hemiparéza, psychomotorické funkce). 

Příjmové diagnózy:  

I619 St. p. hemoragické CMP z 27. 9. 2012, typickém thalamickém krvácení 

s provalením do komor 

F32 Depresivní syndrom 

M54 Sekundární VAS 

I10 Atreriální hypertenze 

I60 St. p. IC hematomu 2002 

Provedená doplňková vyšetření: 

CT mozku 27. 9. 2012  

Typické nekomunikující putaminální krvácení 26x26x10mm vpravo. Lehká komprese 

pravé postranní komory zprava. 

CT mozku 1. 10. 2012 

Ve srovnání s vyšetřením z 27. 9. je velikost i denzita hematomu zasahujícího putamen, 

thalamus a capsula interna vpravo bez změny. Je však nápadnější kolaterální edém 

propagující zejména do crus cerebri. Nově je patrné provalení krve do komorového 
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systému (v obou okcipitálních rozích postranních komor). Lehká komprese pravé 

postranní komory. 

CT mozku 5. 10. 2012  

Prakticky identický nález jako na posledním CT 1. 10., došlo k lehkému snížení 

průměrné denzity ICH ve strukturách P hemisféry. Jeho objem včetně edému nezměněn. 

Drobný hemocefalus v okcipitálních rozích postranních komor.  

Indikace k RHB:  

Kineziologický rozbor, LTV - techniky měkkých tkání, mobilizace kloubů podle 

potřeby, analytická cvičení, cvičení na neurofyziologickém podkladě, instruktáž 

k respirační fyzioterapii a prevenci hluboké žilní trombózy. 

Antispastické polohování, prolongovaný strečink končetin, facilitace paretických svalů, 

aktivace a posilování pohybu na levých končetinách, taktilní a proprioreceptivní 

stimulace, péče o L ramenní kloub.  

Vertikalizace - sed a stoj samostatně, nácvik chůze o dvou FH, chůze do/ze schodů. 

LTV v Hubbardově tanku - 3xtýdně. 

Ergoterapie - zlepšení jemné motoriky, soběstačnosti, kognitivních a smyslových 

funkcí. 

3.3 Vstupní kineziologický rozbor (9. a 10. 1. 2013) 

3.3.1 Status présens:  

Subjektivní:  

Pacient si stěžuje na bolest levého ramenního kloubu při pohybu, zejména při upažení.  

Objektivní:  

Pacient orientován v čase i místě, spolupracuje, bez poruchy řeči, ale mírně zpomalené 

psychomotorické tempo.  

Výška: 194 cm, váha: 100 kg, BMI: 26,6, tj. nadváha, TK: 137/70.  

3.3.2 Vyšetření stoje: 

Pacient zvládá sám bez pomůcek, při stoji je stabilní. 

Vyšetření statické: 

Zezadu:  

Úzká baze stoje, váha na PDK. Při celkovém pohledu je vidět snížená trofika svalů 

levých končetin a zhoršená trofika kůže na akrech levých končetin (chodidlo, ruka). 
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Dolní končetiny: Levé chodidlo vytočeno dovnitř, náznak inverze L nohy, paty oválné, 

Achillova šlacha a kontura lýtka vpravo výraznější, podkolenní rýhy vodorovné - pravá 

výš, nepatrně valgózní postavení obou kolenních kloubů, vpravo výraznější kontura 

stehna, snížená trofika L stehna. P subgluteální rýha výše než levá, laterární posun 

pánve doleva.  

Trup: Celým trupem je lehce ukloněn vpravo, mírná sinistroskolióza bederního a 

spodního hrudního úseku páteře, P tajle více vykrojená, vpravo výrazná rýha v pase. P 

thorakobrachiální trojúhelník větší, P dolní úhel lopatky níž než L, obě lopatky v elevaci 

+ abdukčním postavení - vlevo více, dolní úhly lopatek rotovány zevně - vlevo 

výrazněji, hypertrofie horních fixátorů lopatek zejména vpravo. 

Horní končetiny: Celá PHK je v abdukci a vnitřní rotaci. P thorakobrachiální trojúhelník 

větší, P rameno výš než levé. Výrazná hypertrofie m. trapezius a horních fixátorů 

lopatek zejména vpravo. Snížená trofika LHK - zejména m. triceps brachii. 

Hlava: Lehce ukloněna a rotována doprava.  

Zboku:  

Celým tělem nakloněn dopředu, od pánve kraniálně nejvýrazněji. 

Dolní končetiny: Flexe prstů nohy kromě palce - konfigurace kladívkovitých prstů, 

palec v hyperextenzi, příčné plochonoží, snížená trofika L lýtka i stehna, anteverze 

pánve.  

Trup: Vyklenuté břicho, hrudník v inspiračním postavení. Zvýšená hrudní kyfóza a 

krční lordóza.  

Horní končetiny: Oba ramenní klouby v protrakci, elevaci, vnitřní rotaci - vpravo 

výrazněji. L předloktí v pronaci a zápěstí v palmární flexi, flexe MP kloubu L malíku. 

Hlava: Hyperlordóza krční páteře, výrazný předsun hlavy. 

Zepředu:  

Celým trupem je lehce ukloněn vpravo, má váhu na PDK.  

Dolní končetiny: Levé chodidlo vytočeno dovnitř, náznak inverze L nohy, vnitřní 

kotníky výš než vnější na obou DKK, lehká valgozita kotníků, flexe prstů L nohy kromě 

palce - konfigurace kladívkovitých prstů, L palec v hyperextenzi, příčné plochonoží, 

nepatrně valgózní postavení obou kolenních kloubů, L patela výš než pravá - směřuje 

zevně, snížená trofika L stehna, levý kyčelní kloub je v zevní rotaci, laterární posun a 

rotace pánve doleva, P SIAS výš. 

Trup: Vyklenutá břišní stěna, umbilicus mírně vlevo od střední osy těla, hrudník 

v inspiračním postavení, P prsní bradavka níž než levá, P klíční kost a P rameno níž. 
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Horní končetiny: Oba ramenní klouby v protrakci, elevaci, vnitřní rotaci - vpravo 

výrazněji. PHK v abdukčním postavení. Snížená trofika LHK, flexe MP kloubu L 

malíku. 

Hlava: Lehce ukloněna a rotována doprava. Postavení uší i obličej symetrický. 

Vyšetření stoje pomocí olovnice: 

Zezadu: Olovnice dopadá mezi paty, neprochází intergluteální rýhou, úsek od 

intergluteální rýhy k hornímu hrudnímu segmentu páteře je posunut cca 2cm doprava od 

olovnice. Neprochází středem hlavy - hlava je lehce nakloněna doprava.  

Zepředu: Pupík je posunut cca 2cm doprava od olovnice. Sternum též posunuto od 

olovnice doprava. 

Zboku: Olovnice dopadá před hlezenní kloub, prochází kolenním kloubem, střed 

kyčelního kloubu je posunut cca 3cm před olovnici, výrazná protrakce ramenních 

kloubů - střed ramenního kloubu cca 10cm před olovnicí, předsun hlavy - zevní 

zvukovod cca 10cm před olovnicí. 

Stoj se zavřenýma očima: Samostatně téměř nelze pro výrazné znestabilnění pacienta -

ihned se musí přidržovat. 

Stoj na dvou vahách: Pravá DK: 62kg, Levá DK: 38kg. 

3.3.3 Vyšetření pánve: 

P crista výš než levá; P SIAS i P SIPS výš než levá, přední spiny výš než zadní cca o 

1cm, nesymetrická Michaelisova routa z důvodu nestejné výše spin, sešikmení pánve 

doprava, rotace pánve doleva, zvýšená anteverze pánve. 

3.3.4 Vyšetření chůze: 

Pacient zvládá chůzi bez berlí, ale především z důvodu zvýšení zapojení paretické LHK 

chodí o 2 FH (s holemi je umožněna segmentální fázická opora). 

Chůze o 2 francouzských holích: Celým trupem i hlavou je nakloněn vpravo a dopředu. 

PDK krok prodlužuje. Inverzní postavení L nohy, často zapomíná adekvátně flektovat L 

hlezenní kloub (nedostatečná dorzální flexe), při chůzi bez bot spontánně flektuje prsty, 

avšak je schopen prsty držet prsty natažené, nedostatečná flexe L kolenního i kyčelního 

kloubu, L kyčelní kloub je v zevní rotaci. Opírá se více o PHK, často zapomíná na 

oporu o LHK, L ramenní kloub spontánně stáčí do vnitřní rotace. 
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Chůze bez berlí: Dochází ke znestabilnění pacienta a následnému samovolnému 

náznaku Wernickeovo-Mannova držení - výrazná vnitřní rotace v L ramenním kloubu, 

flexe v loketním kloubu spolu s pronací předloktí. Inverze L nohy a plantární flexe L 

hlezenního kloubu je též výraznější a typicky cirkumdukuje celou LDK. 

3.3.5 Neurologické vyšetření: 

Romberg I., II., III. - nelze. 

3.3.5.1 Horní končetiny:  

Povrchové čití - na pravé straně BPN, vlevo hypestezie v oblasti dermatomů C6, C7 a 

C8 (zejména na ruce), termické a algické čití neporušeno. Hluboké čití - vpravo BPN, 

na LHK snížené vnímání pouze na IP kloubech 4. a 5. prstu.  

Vyšetření svalové síly HKK (orientačně):  

Z důvodu kontraindikace svalového testu dle Jandy bylo vyšetření provedeno pouze 

orientačně vsedě.  

PHK: bez výrazného úbytku síly.  

LHK:  Ramenní kloub:  

Flexory, extenzory, abduktory i adduktory ramenního kloubu jsou výrazně 

oslabeny oproti PHK. Aktivní pohyb nezvládne v plném rozsahu, podrobněji viz 

Vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubní - kapitola 3.3.7.  

Loketní kloub: 

Flexory a extenzory loketního kloubu jsou oslabeny oproti PHK, aktivní pohyb 

však zvládne v plném rozsahu, podrobněji viz Vyšetření rozsahu pohyblivosti 

kloubní - kap. 3.3.7. 

Předloktí:  

Supinace - oslabena oproti PHK, aktivní pohyb nezvládne v plném rozsahu.  

Pronace - oslabena oproti PHK, aktivní pohyb zvládne v plném rozsahu. 

(podrobněji viz Vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubní - kap. 3.3.7)  

Zápěstí:  

Flexory i extenzory zápěstí jsou  výrazně oslabeny oproti PHK, aktivní pohyb 

nezvládne v plném rozsahu (podrobněji viz Vyšetření rozsahu pohyblivosti 

kloubní - kap. 3.3.7) 

Prsty: výrazně oslabeny oproti PHK, podrobněji viz vyšetření úchopů - kap. 

3.3.11. 
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Vyšetření reflexů horních končetin (tab. č. 2): 

Hodnotící škála šlachookosticových reflexů: 

0 = areflexie, 1 = hyporeflexie, reflex vybavíme jen s facilitací, 2 = snížený reflex, 3 = 

normální reflex, 4 = hyperreflexie, 5 = polykinetický reflex. 

Reflexy Fyziologické: LHK PHK 

Bicipitový (C5-C6)  4 3 

Tricipitový (C7)  4 3 

Radiopronační (C6)  4 3 

Flexorů prstů (C8)  4 3 

Pyramidové jevy zánikové:   

Mingazzini pozitivní negativní 

Rusecký pozitivní negativní 

Dufour pozitivní negativní 

Barré pozitivní negativní 

Pyramidové jevy iritační:   

Hoffmann pozitivní negativní 

Juster pozitivní negativní 

Tabulka č. 2 Vyšetření reflexů na horních končetinách (Vstupní kineziologický rozbor) 

Mozečkové funkce - HKK: 

Taxe, diadochokinéza: vpravo BPN, vlevo nelze. 

3.3.5.2 Břicho:   

Kožní reflexy (epigastrický, mezogastrický, hypogastrický) - BPN, přiměřená reakce 

vpravo i vlevo. 

3.3.5.3 Dolní končetiny: 

Povrchové čití - na pravé straně BPN, vlevo hypestezie na zevní straně lýtka a noze v 

oblasti dermatomů L5, S1, termické a algické čití neporušeno. Hluboké čití - vpravo 

BPN, na LDK porušen polohocit, pohybocit na 2. - 5. prstu nohy.  

Vyšetření svalové síly DKK (orientačně): 

Z důvodu kontraindikace svalového testu dle Jandy bylo vyšetření provedeno pouze 

orientačně vleže.  



39 

 

PDK: bez výrazného úbytku síly.  

LDK:  Kyčelní kloub:  

Flexory a extenzory - oslabeny oproti PDK, aktivní pohyb zvládne v plném 

rozsahu. 

Abduktory a Adduktory - oslabeny oproti PDK, aktivní pohyb nezvládne 

v plném rozsahu, podrobněji viz Vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubní kap.   

Kolenní kloub: 

Flexory i extenzory - oslabeny oproti PDK, aktivní pohyb zvládne v plném 

rozsahu (podrobněji viz Vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubní kap) 

Hlezenní kloub:  

Plantární flexe - oslabena oproti PDK, aktivní pohyb zvládne v plném rozsahu.  

Dorzální flexe - oslabena oproti PDK, aktivní pohyb nezvládne v plném rozsahu. 

(podrobněji viz Vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubní kap)  

3.3.5.4 Vyšetření reflexů dolních končetin:  

Reflexy Fyziologické: LDK PDK 

Patelární (L2-L4)  4 3 

Achill.šlachy (L5-S2)  4 3 

Medioplantární (L5-S2) 4 3 

Pyramidové jevy zánikové:  

Mingazzini pozitivní negativní 

Barré pozitivní negativní 

Pyramidové jevy iritační:   

Babinski pozitivní negativní 

Chaddockův příznak pozitivní negativní 

Oppenheimův příznak negativní negativní 

Tabulka č. 3 Vyšetření reflexů na dolních končetinách (Vstupní kineziologický rozbor) 

Mozečkové funkce - DKK: 

Taxe vpravo i vlevo BPN, přesná.  

3.3.5.5 Vyšetření hlavových nervů: 

I. n. ophtalmicus - BPN, pacient vnímá pachy i vůně normálně a symetricky na obou 

stranách.  

II. n. opticus - BPN, zorné pole symetrické oboustranně. 

III. n. okulomotorius - BPN, oční štěrbiny symetrické, bulby v normálním postavení, 

pohyby bulbů volné do všech stran. 
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IV. n. trochlearis - BPN (viz n. III).  

V. n. trigeminus - BPN, čití a citlivost obličeje shodná na obou stranách obličeje. 

VI. n. abdducens - BPN (viz n. III). 

VII. n. facialis - BPN.  

VIII. n. vestibulocochlearis - hypakusie na L uchu. 

IX. n. glossopharyngeus - BPN, patrové oblouky shodné, polykání i řeč bez problémů.  

X. n. vagus - BPN (viz n. VIII). 

XI. n. accesorius - BPN (viz n. VIII). 

XII. n. hypoglossus - BPN, jazyk ve střední čáře. 

3.3.5.6 Vyšetření centrálně podmíněného hypertonu na levé straně: 

Hypertonus LHK: m. biceps brachii, m. pronator quadratus, flexory prstů - pacient 

spontánně drží LHK ve vnitřní rotaci v kloubu ramenním, flexi a pronaci v kloubu 

loketním, flektuje zápěstí a malík, avšak je schopen držení vědomě korigovat.  

Hypertonus LDK: extenční držení LDK (kyčelního i kolenního kloubu), hyperextenze 

MP kloubů a flexe IP kloubů prstů nohy, hyperextenze palce. Pacient je však schopen 

samostatné korekce. 

3.3.6 Antropometrické vyšetření: 

Antropometrie HKK: 

Horní končetina LEVÁ PRAVÁ 

Délka paže a předloktí 69 69 

Obvodové rozměry:   

Paže (relaxovaná) 35 37 

Paže (v kontrakci) 35 38 

Loketní kloub  28 31 

Předloktí  27 29 

Zápěstí  19 18 

Hlavičky metakarpů  23 22 

Tabulka č. 4 Délkové a obvodové rozměry (cm) - horní končetiny (Vstupní kineziologický rozbor) 
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Antropometrie DKK: 

Dolní končetina LEVÁ PRAVÁ 

Délka (anatomická) 94 95 

Délka (funkční) 103 103 

Obvodové rozměry:   

Stehno (15cm na horním okrajem pately) 56 59 

Stehno (přes mm. vasti) 44 45 

Kolenní kloub (přes tuberositas tibiae) 37 38 

Lýtko 41 39 

Kotník 26 25 

Hlavičky metatarsů 27 25 

Tabulka č. 5 Délkové a obvodové rozměry (cm) - dolní končetiny (Vstupní kineziologický rozbor) 

3.3.7 Vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubní (pomocí Goniometrie): 

Goniometrie LHK: 

LEVÁ HK  

Aktivní pohyb  

Ramenní kloub S 10-0-80 F 40-0-  

Loket S 0-0-120  R 85-0-70 

Zápěstí S 15-0-35 F 10-0-25  

Pasivní pohyb    

Ramenní kloub S 10-0-90 F 45-0-  

Loket S 0-0-130  R 85-0-85 

Zápěstí S 80-0-80 F 25-0-45  

Tabulka č. 6 Aktivní a pasivní rozsah pohybu - levá horní končetina (Vstupní kineziologický rozbor)  

Z důvodu bolesti a neschopnosti abdukce do 90° v ramenním kloubu, byly rotace 

vyšetřeny pouze orientačně → pasivně a bez základního postavení abdukce v kloubu 

ramenním - vnitřní rotace volná, nebolestivá, vázne zevní rotace - cca po 15° omezena 

ostrou bolestí. 
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Goniometrie PHK: 

PRAVÁ HK  

Aktivní pohyb  

Ramenní kloub S 40-0-150 F 90-0- T 25-0-120 R 80-0-85 

Loket S 0-0-130   R 85-0-90 

Zápěstí S 80-0-85 F 25-0-45   

Tabulka č. 7 Aktivní rozsah pohybu - pravá horní končetina (Vstupní kineziologický rozbor) 

Goniometrie DKK: 

LEVÁ DK  

Aktivní pohyb  

Kyčelní kloub S 15-0-120 

(s pokrčeným kolenem) 

F 35-0-15 R 45-0-30 

Kolenní kloub S 0-0-130   

Hlezenní kloub S 10-0-45  R 30-0-20 

Pasivní pohyb  

Kyčelní kloub S 15-0-125 

(s pokrčeným kolenem) 

F 40-0-20 R 45-0-35 

Kolenní kloub S 0-0-130   

Hlezenní kloub S 15-0-50  R 30-0-30 

PRAVÁ  

Aktivní pohyb  

Kyčelní kloub S 15-0-120 

(s pokrčeným kolenem) 

F 40-0-20 R 45-0-30 

Kolenní kloub S 0-0-125   

Hlezenní kloub S 15-0-45  R 30-0-30 

Tabulka č. 8 Aktivní a pasivní rozsah pohybu dolních končetin (Vstupní kineziologický rozbor) 

3.3.8 Vyšetření zkrácených svalů (dle Jandy): 

M.trapezius - horní část: 

Pravý-2, Levý-1; 

M.levator scapulae: 

Pravý-1, Levý-1; 

M.sternocleidomastoideus: 

Pravý-1, Levý-0. 
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3.3.9 Vyšetření základních hybných stereotypů (dle Jandy): 

Flexe šíje: Pohyb začíná předsunem, lehce rotuje na pravou stranu (zvýšená aktivita 

mm.sternocleidomastoidei-více vpravo), poté pokračuje obloukovitou flexí, třes ve 

výdrži v závěrečné pozici (oslabení hlub.flexorů šíje).  

Abdukce v kloubu ramenním:  

PHK: Správné provedení-lopatka fixovaná-rotace lopatky přiměřená, skapulohumerální 

rytmus neporušen, pohyb začínají abduktory paže (m.deltoideus a m.supraspinatus), 

zapojení horních fixátorů lopatek až od pohybu nad 90°. 

LHK: Pohyb začíná elevací ramene, lopatka je přehnaně rotována a abdukována, vzniká 

scapula alata, sunutí ramene vpřed, pomáhá si lateroflexí trupu doprava. Přehnaná 

aktivita horních fixátorů lopatky (m. trapezius, m. levator scapulae). Pacient nedokončí 

pohyb, zvládne ABD pouze do 40°, poté cítí prudkou bolest.  

3.3.10 Odporové zkoušky: 

Abdukce v ramenním kloubu: PHK - BPN, LHK - oslabená, bolest od startu pohybu.  

Zevní rotace v ramenním kloubu: PHK - BPN, LHK - oslabená, bolest nastupuje cca po 

10° pohybu. 

Vnitřní rotace v ramenním kloubu: PHK - BPN, LHK - pouze mírné oslabení, bolest až 

v závěru pohybu. 

Test na bolestivost dlouhé šlachy bicepsu: PHK - BPN, LHK - oslabená, bolest 

nastupuje cca po 15°pohybu, nedokáže zafixovat lopatku (výrazná scapula alata vlevo).  

Elevace lopatky: PHK - BPN, LHK - pouze lehké oslabení, mírná bolest na konci 

pohybu.  

Protrakce lopatky: PHK - BPN, LHK - – . 

Retrakce lopatky: PHK - BPN, LHK - oslabená, mírná bolest.  

Z důvodu bolesti a neschopnosti 90° flexe L ramenního kloubu, nebylo možno provézt 

zkoušku protrakce lopatky na LHK. 

3.3.11 Vyšetření úchopů:  

 

Dominantní ruka: pravá; 

Pravá ruka: BPN;  
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Levá ruka: 

Jemná motorika: štipec klasický i nehtový - zvládne, ale pohyb vázne, špetka -

nezvládne, klíčový úchop - zvládne, ale pohyb vázne. 

Silový úchop: kulový, válcový, háček - zvládne, ale s výrazným oslabením.  

3.3.12 Vyšetření hlubokého stabilizačního systému (dle Koláře):  

Dechový stereotyp pacienta: Horní břišní dýchání, hrudník v inspiračním postavení.  

Test flexe trupu: Při flexi nad 20° se pacient prohne v bedrech (zvýšená aktivita 

paravertebrálních svalů Th/L přechodu), hrudník přechází do inspiračního postavení, 

zvýšená aktivita m. rectus abdominis - zejména horní části, pupík vyklenuje, neudrží 

postranní tlak - vtažení břicha v oblasti třísel. 

3.3.13 Vyšetření reflexních změn (dle Lewita):  

Paravertebrální svaly: 

Kůže: Skin drag - drhne na paravertebrálních svalech v oblasti spodní a střední hrudní 

páteře. 

Podkoží: Kiblerova řasa nejde oboustranně nabrat v oblasti beder a Th/L přechodu, od 

Th-L přechodu výše lze nabírat, ale posunlivost je snížená → vlevo horší.  

Fascie: Na levé straně snížená posunlivost zádové fascie směrem nahoru i dolů, na 

pravé straně snížená posunlivost zádové fascie směrem nahoru.  

Svaly: Výrazná rýha v pase na pravé straně, asymetrie na paravertebrálních svalech - L 

erektor výraznější, nejvíce vyklenuje vlevo od Th-L přechodu až k hornímu hrudnímu 

segmentu páteře, oboustranně zvýšené napětí erektorů v oblasti bederní páteře až ke 

střednímu hrudnímu segmentu páteře. 

Trapézové svaly a Mm. levatores scapulae: 

Snížená posunlivost kůže, podkoží (kiblerova řasa nelze nabrat v oblasti horního úhlu 

lopatky a C/Th přechodu) i fascie → do všech směrů. Mm.trapezii i Mm.levatores scap. 

v hypertonu, hmatné Tr.p. v horní části pravého trapézu, bolestivost Mm.levatores scap. 

v oblasti úponu na horním okraji lopatky a C1/2 → bilaterálně. 

Mm. sternocleidomastoidei: 

Hypertonické, vyklenuté bilaterálně. 
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Prsní svaly: 

Snížená posunlivost kůže, podkoží i fascie hypertonus zejména vlevo, palpačně 

bolestivé úpony na sternum a žebra bilaterálně (levá strana citlivější) a palpačně citlivý 

proc.coracoideus bilaterálně (m. pectoralis minor).  

Levá horní končetina: 

Mírně zhoršená trofika levé ruky - po delším stoji zfialoví. Zhoršená posunlivost kůže, 

podkoží i fascie a hypertonus m. biceps brachii a přední č. m. deltoideus; v oblasti m. 

biceps brachii četné trigger pointy. Zhoršená trofika kůže v oblasti axily - snížená 

posunlivost kůže a podkoží (lesklá - „vosková“ kůže v podpaží). Palpačně bolestivý m. 

subscapularis s hmatnými trigger pointy.  

Levá dolní končetina:  

Mírně zhoršená trofika levé nohy - fialová (pouze při delším stoji či chůzi). Snížený 

tonus m. quadriceps femoris, m. triceps surae. Zvýšené napětí hýžďových svalů, 

adduktorů kyčelního kloubu a m. tibialis anterior. Hypertonus extenzorů MP kloubů a 

flexorů IP kloubů prstů. 
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3.3.14 Barthelův test základních všedních činností (ADL – Activities of Daily 

Living) 

 Činnost  Provedení činnosti Bodové skóre* 

1. Příjem potravy a tekutin samostatně bez pomoci 

 

10 

 
2. Oblékání samostatně bez pomoci 

 

10 

3. Koupání samostatně nebo s pomocí 

 

5 

 
4. Osobní hygiena samostatně nebo s pomocí 

 

5 

 
5. Kontinence moči plně inkontinentní 

 

10 

 
6. Kontinence stolice plně inkontinentní 

 

10 

 
7. Použití WC samostatně bez pomoci 

 

10 

 
8. Přesun lůžko – židle samostatně bez pomoci 

 

15 

 
9. Chůze po rovině samostatně nad 50 m 

 

15 

 
10. Chůze po schodech samostatně bez pomoci 

 

10 

 
 Celkem 100 

Tabulka č. 9 Barthelův index ADL 

Hodnocení testu: 

0 - 40 bodů: nesoběstačný; 

41 - 60 bodů: středně nesoběstačný; 

61 - 95 bodů: mírně nesoběstačný; 

96 - 100 bodů: soběstačný. 

Dle Barthelova testu pacient patří do skupiny „nezávislých“ - dosáhl plný počet bodů 

(tj. 100). 

Slovní hodnocení: Pacient je dle testu nezávislý, avšak téměř při všech činnostech 

(oblékání, osobní hygiena, příjem potravy...) zapomíná používat levou ruku. 
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3.3.15 Závěr vyšetření: 

Pacient po hemoragické CMP s levostrannou hemiparézou zvládá samostatně stát, ve 

stoji je stabilní, stojí na PDK, modifikace stoje zatím nezvládá. Pacient je schopen 

chodit samostatně bez berlí, při chůzi bez berlí však dochází k náznaku Wernicke-

Mannova držení. Při vyšetření aspekcí lze pozorovat zhoršenou trofiku levé poloviny 

těla, chabé držení těla, zhoršenou funkci hlubokého stabilizačního systému. 

V rámci neurologického vyšetření jsem našla tyto patologie: snížené povrchové čití na 

IP kloubech 4. a 5. prstu LHK, na LDK bylo porušeno povrchové čití v oblasti lýtka 

kaudálně a porušené hluboké čití (polohocit a pohybocit) na 2. až 5. prstu nohy. Pacient 

má zvýšené všechny fyziologické reflexy na LHK a LDK, pozitivní pyramidové jevy 

iritační na levých končetinách. Pacient špatně slyší na L ucho - porucha VIII. n. 

vestibulocochlearis.  

Pacient je schopen vykonat všechny pohyby končetin na postižené polovině těla, avšak 

s výrazným oslabením, nejvíce váznou pohyby v L ramenním kloubu (zejména abdukce 

a zevní rotace). 

V rámci vyšetření základních hybných stereotypů dle Jandy byla při testu flexe šíje 

patrná přehnaná aktivita mm. sternocleidomastoidei a oslabení hlubokých flexorů šíje, 

při testu abdukce v L kloubu ramenním se projevila zvýšená aktivita horních fixátorů 

lopatky na L straně,  scapula alata na L straně, pacient si pomáhal lateroflexí trupu 

doprava, pohyb provedl pouze do 40° abdukce, poté ho zastavila prudká bolest v L 

ramenním kloubu. Při odporových zkouškách byla též bolestivá abdukce - ihned při 

izometrii a zevní rotace cca po 10° pohybu.  

Vyšetření zkrácených svalů ukázalo zkrácení horních fixátorů lopatky (mm. trapezii a 

mm. levatores scapulae) a pravého m. sternocleidomastoideus, které byly výrazně 

hypertonické a palpačně bolestivé s hmatnými trigger pointy.  

Palpací byl též hmatný hypertonus prsních svalů levé strany. Na LHK byl zvýšený 

tonus m. subscapularis, m. biceps brachii s palpačně citlivými trigger pointy a 

hypertonus přední části m. deltoideus. Kožní defekt byl patrný na levé ruce při delším 

stoji (zfialověla) a v levé axile (lesklá - vosková kůže typická např. pro syndrom 

zmrzlého ramene). Na LDK palpace potvrdila mírně snížený tonus m. quadriceps 

femoris, zvýšené napětí bylo na hýždových svalech, adduktorech kyčle, m. tibialis 
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anterior. Na L noze byl hypertonus extenzorů MP kloubů a flexorů IP kloubů (náznak 

kladívkovitých prstů). 

Při vyšetření úchopů vázla zejména jemná motorika levé ruky, pacient zvládal všechny 

silové úchopy levé ruky, ale s výrazným oslabením.  

V rámci testu ADL (Barthelův test) pacient dosáhl plný počet bodů - tj. nezávislý. 

3.4 Cíl terapie: 
 

Snížení bolestivosti a zvýšení rozsahu pohybu v levém ramenním kloubu; 

Redukce neurogenního deficitu - levostranná hemiparéza (vyrovnání trupové asymetrie, 

prevence neglect syndromu), psychomotorické tempo; 

Samostatná, jistá chůze, chůze ze schodů/po schodech; 

Zlepšení zapojení levé poloviny těla při ADL; 

Zvýšení celkové kondice; 

Zlepšení jemné motoriky. 

3.5 Návrh terapie: 
 

Techniky měkkých tkání, mobilizace kloubů LHK a LDK, PIR zejména na trapézové 

svaly a mm. levatores scapulae. 

Redukce levostranné hemiparézy (zlepšení trupové asymetrie a celkové kondice) 

pomocí analytického cvičení, metodik na neurofyziologickém podkladě: PNF, Reflexní 

lokomoce dle Vojty, prvky terapie dle manželů Bobathových, senzomotorická stimulace 

- nácvik malé nohy, korigovaného stoje, stability na labilních plochách. 

Prevence neglect syndromu stimulací z postižené - levé strany (přístup k pacientovi 

zleva, stoleček na levé straně...). 

Nácvik správného stereotypu chůze, chůze přes překážky, do schodů/ze schodů zatím 

s pomocí dvou francouzských holí. 

Zlepšení jemné motoriky, zvýšení psychomotorického tempa pomocí her (puzzle, 

pexeso, psaní levou rukou, pomůcky na trénink úchopů-míčky, stavebnice…). 

3.6 Dlouhodobý plán: 

Zvýšení rozsahu pohybu v levém ramenním kloubu a zlepšení aktivní hybnosti LHK; 

Trénink chůze s možností samostatné chůze bez pomůcky; 
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Zlepšení zapojení levých končetin a samostatnosti pacienta, edukace pro pobyt v 

domácím prostředí.  

3.7 Průběh terapie 

3.7.1 Terapeutická jednotka č. 1 (11. 1. 2013) 

Status présens:  

Subjektivní: Pacient se cítí dobře, v noci spal. Stěžuje si na bolest v levém ramenním 

kloubu. 

Objektivní: Pacient orientován, komunikuje a spolupracuje. Někdy mívá zpomalené 

reakce.  

Cíl terapeutické jednotky:  

- Zlepšení aktivní hybnosti levých končetin; 

- Zlepšení držení těla, ovlivnění napřímení páteře; 

- Zlepšení úchopů L ruky; 

- Nácvik správného stereotypu chůze o 2 FH. 

Návrh terapeutické jednotky:  

Zlepšení dynamiky hrudního koše uvolněním hlubokých fascií hrudníku dle 

Koláře; 

Uvolnění měkkých tkání zad a hrudníku, levé paže a předloktí pomocí protažení 

fascií, podkoží a kůže dle Lewita; 

Uvolnění šíjových svalů a horních fixátorů lopatek protažením hlubokých fascií 

cervikotorakální oblasti a PIR dle Lewita; 

Zlepšení posturální funkce a aktivace dolních fixátorů lopatek pomocí prvků 

DNS konceptu dle Koláře; 

Centrace L ramenního kloubu dle Čápové; 

Zlepšení hybnosti L ruky s pomocí terapeutické gumy; 

Nácvik ADL se zvýšeným používáním levé ruky; 

Nácvik správného stereotypu chůze o 2 FH.  

Provedená terapie:  

- Uvolnění hlubokých fascií hrudníku, pasivní nastavení hrudníku do kaudální 

pozice s dýcháním proti odporu dle Koláře; 
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- Protažení hlubokých fascií zad kaudálně i kraniálně na obou stranách, fascií levé 

paže a předloktí do všech směrů dle Lewita; 

- Uvolnění horních fixátorů lopatek pomocí protažení fascií cervikothorakální 

oblasti a PIR mm.trapezii a mm.levatores scapulae dle Lewita;  

- Cvičení ve vývojových řadách (prvky Dynamické neuromuskulární stabilizace 

dle Koláře) ke zlepšení aktivace dolních fixátorů lopatek a posturální funkce - 

poloha na zádech a na boku (provedení na obou stranách);  

- Centrace levého ramenního kloubu s aproximací dle Čápové;  

- Zlepšení hybnosti L ruky s pomocí terapeutické gumy, nácviku ADL s pomocí 

levé ruky - zamykání dveří (klíčový úchop), oblékání;  

- Nácvik správného stereotypu chůze o dvou francouzských holích s důrazem na 

napřímení páteře, oporu o LHK a adekvátní dorzální flexi L hlezenního kloubu. 

Výsledek terapie:  

Subjektivní: Pacient si stále stěžuje na bolest levého ramenního kloubu.  

Objektivní: Pacient spolupracoval, aktivně se zapojoval. Při polohách na boku nás 

omezovala bolest levého ramenního kloubu. Pacient má zvýšené kyfotické držení 

hrudní páteře spolu se špatným stereotypem dýchání, tuhý hrudní koš, žebra 

v inspiračním postavení. Při běžných denních činnostech i chůzi často zapomíná 

používat levou polovinu těla (neglect syndrom). Při chůzi je stabilní, s pomocí 

instruktáže jde jistě, používá levé končetiny, trup má napřímený. 

3.7.2 Terapeutická jednotka č. 2 (14. 1. 2013) 

Status présens:  

Subjektivní: Pacient se cítí dobře, v noci spal. O víkendu jezdil na rotopedu, trénoval 

chůzi o 2 FH. Stále si stěžuje na bolest L ramenního kloubu a neschopnost propnout L 

loketní kloub. 

Objektivní: Pacient orientován, komunikuje a spolupracuje. Při palpaci jsou bolestivé 

horní fixátory lopatky na levé straně s četnými triggerpointy, hypertonus m. biceps 

brachii na LHK, pacient nemůže plně extendovat loket. 

Cíl terapeutické jednotky:  

- Zlepšení aktivní hybnosti levých končetin; 

- Uvolnění měkkých tkání v okolí L ramenního kloubu; 

- Zlepšení držení těla, asymetrie na P a L části trupu; 
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- Nácvik správného stereotypu chůze, chůze do/ze schodů o 2 FH. 

Návrh terapeutické jednotky:  

Uvolnění měkkých tkání zad a hrudníku, levé paže a předloktí pomocí protažení 

fascií, podkoží a kůže dle Lewita; 

Zlepšení rozsahu pohybu levého ramenního kloubu a uvolnění měkkých tkání 

v okolí pomocí PIR dle Lewita; 

Uvolnění šíjových svalů a horních fixátorů lopatek protažením hlubokých fascií 

cervikotorakální oblasti a PIR dle Lewita; 

Zlepšení posturální funkce, stability, propriorecepce pomocí senzomotorické 

stimulace; 

Prvky Bobath konceptu (provedeno supervizorem); 

Zlepšení hybnosti levých končetin pomocí PNF; 

Nácvik správného stereotypu chůze, chůze do/ze schodů o 2 FH.  

Provedená terapie:  

- Protažení hlubokých fascií zad kaudálně i kraniálně na obou stranách, fascií levé 

paže a předloktí do všech směrů dle Lewita; 

- Relaxace m. biceps brachii, mm. pectorales pomocí PIR dle Lewita; 

- Uvolnění horních fixátorů lopatek pomocí protažení fascií cervikothorakální 

oblasti a PIR mm. trapezii a mm. levatores scapulae dle Lewita;  

- SMS - nácvik malé nohy, korigovaného stoje, korigovaného stoje na labilních 

plochách (úseče, pěnové balanční plochy - čočky, posturomed);  

- Prvky Bobath konceptu - bridging, placing L lopatky a L ramenního kloubu; 

- Zlepšení hybnosti, posílení LHK pomocí PNF - I. flekční a I. extenční dg. 

(technika opakované kontrakce), zlepšení hybnosti, posílení LDK - I. flekční a I. 

extenční dg.(technika opakované kontrakce); 

- Kinesiotaping L ramenního kloubu - stimulace do ZR (viz. obrázek č. 4); 

- Nácvik správného stereotypu chůze, chůze do/ze schodů o dvou francouzských 

holích s důrazem na napřímení páteře, oporu o LHK a adekvátní dorzální flexi L 

hlezenního kloubu. 
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Obrázek č. 4 Kinesiotaping L ramenního kloubu 

Výsledek terapie:  

Subjektivní: Pacient si stále stěžuje na bolest levého ramenního kloubu zejména při 

provádění PNF. Cítí uvolnění napětí šíje a L paže. 

Objektivní: Podařilo se uvolnit horní fixátory lopatky, protáhnout fascie C/Th přechodu 

i zad. Uvolnílo se napětí m. biceps brachii na LHK - pacient může plně extendovat 

loket. Bridging pacient prováděl výborně, bez nutnosti fixace LDK - téměř nebylo 

poznat oslabení L poloviny těla. Pacient byl zainstruován do základů SMS, může 

samostatně cvičit malou nohu, při korigovaném stoji však ještě nedokáže držení těla 

hlídat sám, bude potřeba delší instruktáže. Též byl zainstruován k chůzi po schodech, 

byl stabilní, může provádět sám. 

3.7.3 Terapeutická jednotka č. 3 (16. 1. 2013) 

Status présens:  

Subjektivní: Pacient se cítí dobře, rameno ho bolí méně. Trénoval chůzi o 2 FH. 

Objektivní: Pacient orientován, komunikuje a spolupracuje. Mírně se snížil hypertonus 

mm. trapezii a mm. levatores scapulae. 

Cíl terapeutické jednotky:  

- Zlepšení aktivní hybnosti levých končetin;  

- Zlepšení propojení obou mozkových hemisfér; 

- Uvolnění měkkých tkání v okolí L ramenního kloubu; 

- Zlepšení držení těla a asymetrie na P a L části trupu; 

- Nácvik správného stereotypu chůze, chůze do/ze schodů o 2 FH. 
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Návrh terapeutické jednotky:  

Uvolnění měkkých tkání zad a hrudníku, levé paže a předloktí pomocí protažení 

fascií, podkoží a kůže dle Lewita; 

Zlepšení rozsahu pohybu levého ramenního kloubu a uvolnění měkkých tkání 

v okolí pomocí PIR dle Lewita; 

Uvolnění šíjových svalů a horních fixátorů lopatek protažením hlubokých fascií 

cervikotorakální oblasti a PIR dle Lewita; 

Centrace levého ramenního kloubu dle Čápové; 

Zlepšení posturální funkce, stability, propriorecepce pomocí senzomotorické 

stimulace; 

Zlepšení hybnosti levých končetin pomocí PNF; 

Koordinační cvičení k propojení obou hemisfér - prvky jógy; 

Nácvik správného stereotypu chůze, chůze do/ze schodů o 2 FH.  

Provedená terapie:  

- Protažení hlubokých fascií zad kaudálně i kraniálně na obou stranách, fascií levé 

paže a předloktí do všech směrů dle Lewita; 

- Uvolnění horních fixátorů lopatek pomocí protažení fascií cervikothorakální 

oblasti a PIR mm. trapezii a mm. levatores scapulae dle Lewita;  

- SMS - nácvik malé nohy, korigovaného stoje, korigovaného stoje na labilních 

plochách (úseče, posturomed);  

- Centrace levého ramenního kloubu s aproximací dle Čápové; 

- Zlepšení hybnosti, posílení LHK pomocí PNF - I. flekční a I. extenční dg. 

(technika opakované kontrakce); zlepšení aktivní hybnosti a posílení LDK - I. 

flekční a I. extenční dg.(technika opakované kontrakce); 

- Prvky jógy - koordinační cvičení na propojování obou mozkových hemisfér: 

Vleže na zádech, pacient provádí vnitřní rotaci HKK spolu se zevní rotací HKK 

a rotací hlavy doprava, poté opačně. Důraz na pomalé přesné provedení a 

současný pohyb hlavy a končetin (stejnou rychlostí); 

- Nácvik správného stereotypu chůze, chůze do/ze schodů o dvou francouzských 

holích s důrazem na napřímení páteře, oporu o LHK a adekvátní dorzální flexi L 

hlezenního kloubu. 
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Výsledek terapie:  

Subjektivní: Pacient si opět stěžoval na bolest levého ramenního kloubu při provádění 

PNF. Koordinační cviky byly pro pacienta náročné na soustředění, i přesto aktivně 

spolupracoval, měl dobrou náladu. 

Objektivní: Hypertonus horních fixátorů lopatek přetrvává, avšak dnes byly volnější. 

S kinesiotapingem pacient při provádění cviků, stoji i při chůzi o 2 FH lépe fixuje 

lopatku do ZR. Pacient dnes lépe zvládal SMS, korigovaný stoj prováděl lépe, nebyla 

potřeba větších instrukcí, na labilních plochách byl stabilnější. Při cvičení na 

propojování hemisfér pacient zpočátku ztrácel trpělivost, levá strana se často 

opožďovala, avšak po delším soustředění cviky dělal bez větších problémů. Chůze se 

zlepšila, pacient zapojuje levou stranu těla, byl schopen jít po schodech jednoho patra 

(cca 30 schodů nahoru a poté dolů).  

 

3.7.4 Terapeutická jednotka č. 4 (18. 1. 2013) 

Status présens:  

Subjektivní: Pacient si stěžuje na bolest krční páteře a omezení pohybu do rotace doleva  

Objektivní: Pacient orientován, komunikuje a spolupracuje.  

Vyšetření krční páteře:  

C 0/1 - vázne PP do segmentu ve směru rotace doleva, snížena kloubní vůle 

dorzálně.  

C 1/2 - vázne PP do segmentu ve směru rotace doleva. 

C 2/3 - C 5/6 - vázne PP do segmentu ve směru rotace a lateroflexe doleva. 

C/Th přechod - vázne PP do segmentu ve směru rotace a lateroflexe doleva. 

Cíl terapeutické jednotky:  

- Mobilizace krční páteře; 

- Zlepšení aktivní hybnosti levých končetin;  

- Uvolnění měkkých tkání v okolí L ramenního kloubu; 

- Ovlivnění stereotypu dýchání; 

- Zlepšení držení těla a asymetrie na P a L části trupu; 

- Nácvik správného stereotypu chůze, chůze do/ze schodů o 2 FH. 

Návrh terapeutické jednotky:  

Mobilizace krční páteře dle Lewita; 
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Uvolnění měkkých tkání zad a hrudníku, levé paže a předloktí pomocí protažení 

fascií, podkoží a kůže dle Lewita; 

Zlepšení rozsahu pohybu levého ramenního kloubu a uvolnění měkkých tkání 

v okolí pomocí PIR dle Lewita; 

Uvolnění šíjových svalů a horních fixátorů lopatek protažením hlubokých fascií 

cervikotorakální oblasti a PIR dle Lewita; 

Zlepšení dynamiky hrudního koše, nácvik posturálního dechového stereotypu a 

stabilizační funkce bránice dle Koláře; 

Zlepšení posturální funkce, stability, propriorecepce pomocí senzomotorické 

stimulace; 

Nácvik správného stereotypu chůze, chůze do/ze schodů o 2 FH.  

Provedená terapie:  

- Mobilizace krční páteře dle Lewita - mobilizace C 0/1 do anteflexe a rotace, C 

1/2 do rotace, C 2/3 - C 5/6 do rotace a lateroflexe, C/Th přechodu do rotace a 

lateroflexe, trakce krční páteře s propracováním měkkých tkání. 

- Protažení hlubokých fascií zad kaudálně i kraniálně na obou stranách, fascií levé 

paže a předloktí do všech směrů dle Lewita; 

- Uvolnění horních fixátorů lopatek pomocí protažení fascií cervikothorakální 

oblasti a PIR mm. trapezii a mm. levatores scapulae dle Lewita;  

- Zlepšení dynamiky hrudního koše - uvolnění hlubokých fascií hrudníku, pasivní 

nastavení hrudníku do kaudální pozice s dýcháním proti odporu dle Koláře; 

- Nácvik posturálního dechového stereotypu a stabilizační funkce bránice dle 

Koláře - poloha vleže na zádech s pokrčenými DKK se zvýšením nitrobřišního 

tlaku (základní varianta, varianta se střídavým pomalým zvedáním a propínáním 

DK); 

- SMS - nácvik malé nohy, korigovaného stoje, přenášení váhy do stran na 

posturomedu;  

- Nácvik správného stereotypu chůze, chůze do/ze schodů o dvou francouzských 

holích s důrazem na napřímení páteře, oporu o LHK a adekvátní dorzální flexi L 

hlezenního kloubu. 

Výsledek terapie:  

Subjektivní: Pacient si dnešní terapii chválil zejména mobilizace a uvolnění krční 

páteře, nestěžoval si na bolest L ramenního kloubu.  
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Objektivní: Podařilo se obnovit kloubní vůli krční páteře ve všech původně 

zablokovaných segmentech, zvýšil se aktivní rozsah rotace doleva. Podařilo se uvolnit 

hrudní koš, pacient prohloubil dýchání; při nácviku HSS pacient nedokázal držet 

nitrobřišní tlak dohromady s pohybem končetin. Při tréninku SMS na posturomedu byl 

pacient opět stabilnější, dokázal sám lépe korigovat držení těla. Kinesiotaping se začal 

odlepovat, museli jsme jej strhnout. Vzhledem k  únavě po dnešním cvičení se při chůzi 

po schodech již tolik nesoustředil, zapomínal používat levé končetiny. 

3.7.5 Terapeutická jednotka č. 5 (21. 1. 2013) 

Status présens:  

Subjektivní: Pacient se cítí dobře, o víkendu měl návštěvy, trénoval pouze chůzi o 2 FH. 

Objektivní: Pacient orientován, komunikuje a spolupracuje.  

Cíl terapeutické jednotky:  

- Zlepšení aktivní hybnosti levých končetin;  

- Zlepšení držení těla a asymetrie na P a L části trupu; 

- Uvolnění měkkých tkání v okolí L ramenního kloubu; 

- Zlepšení úchopů L ruky; 

- Nácvik správného stereotypu chůze, chůze do/ze schodů o 2 FH. 

Návrh terapeutické jednotky:  

Zlepšení držení těla a stranové asymetrie, uvolnění a zvýšení rozsahu pohybu L 

ramenního kloubu pomocí prvků Brüggerova konceptu (provedeno 

supervizorem); 

Uvolnění měkkých tkání zad a hrudníku pomocí protažení fascií, podkoží a kůže 

dle Lewita; 

Zlepšení dynamiky hrudního koše, nácvik posturálního dechového stereotypu a 

stabilizační funkce bránice dle Koláře; 

Cvičení ve vývojových řadách (prvky Dynamické neuromuskulární stabilizace 

dle Koláře) ke zlepšení aktivace dolních fixátorů lopatek a posturální funkce - 

ipsilaterální vzor (provedeno supervizorem); 

Zlepšení hybnosti L ruky s pomocí válečku, stavebnice; 

Nácvik správného stereotypu chůze, chůze do/ze schodů o 2 FH.  
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Provedená terapie:  

- Prvky Brüggerova konceptu - aplikace horké role na svaly v okolí L ramenního 

kloubu - svaly lopatky a paže, nácvik Brüggerova sedu s důrazem na postavení 

pletenců ramenních, AEK svalů v okolí L ramenního kloubu - zevní a vnitřní 

rotátory, prsní svaly. 

- Protažení hlubokých fascií zad kraniálně i kaudálně na obou stranách dle 

Lewita; 

- Zlepšení dynamiky hrudního koše - uvolnění hlubokých fascií hrudníku, pasivní 

nastavení hrudníku do kaudální pozice s dýcháním proti odporu therabandu; 

- Nácvik posturálního dechového stereotypu a stabilizační funkce bránice dle 

Koláře - poloha vleže na zádech s pokrčenými DKK se zvýšením nitrobřišního 

tlaku (základní varianta, varianta se střídavým pomalým zvedáním a propínáním 

DK); 

- Prvky Dynamické neuromuskulární stabilizace dle Koláře - ipsilaterální vzor: 

přechod z polohy na zádech na bok a do polohy šikmého sedu s oporou o loket 

(provedení na obou stranách);  

- Nácvik správného stereotypu chůze, chůze do/ze schodů o dvou francouzských 

holích s důrazem na napřímení páteře, oporu o LHK a adekvátní dorzální flexi L 

hlezenního kloubu; 

- Zlepšení aktivní hybnosti L ruky s pomocí válečku, nácvik jemné motoriky levé 

ruky - logická dřevěná stavebnice, šroubovací mozaika, mačkání balónku. 

Výsledek terapie:  

Subjektivní: Pacient si opět stěžoval na bolest levého ramenního kloubu při cvičení 

konceptu DNS - hlavně při přechodu z boku do šikmého sedu. Ztrácel trpělivost při 

nácviku jemné motoriky - zejména stavebnice. Avšak spolupracoval, terapie ho bavila. 

Objektivní: Napřímení páteře a správné postavení ramen v sedu bylo pro pacienta 

obtížné udržet, bylo potřeba stimulovat hrudní páteř pro napřímení. Horká role uvolnila 

svaly v okolí L ramenního kloubu. Při AEK se podařilo mírně uvolnit prsní svaly, 

dosáhli jsme mírného zvýšení abdukce a zevní rotace v L ramenním kloubu. Nácvik 

HSS dnes vypadal lépe, pacient dokázal držet nitrobřišní tlak i při zvednutí DK, ale po 

chvíli začal zapojovat svaly pletence ramenního a šíje. Přechod z polohy na L boku do 

polohy šikmého sedu s oporou o loket byl pro pacienta náročný, bylo třeba pacientovi 

dopomáhat, korigovat držení těla (zejména horní fixátory lopatek a svaly šíje). Pacient 
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zvládl vyjít po schodech do 3. patra, byl stabilní, občas zapomínal používat L končetiny. 

Hybnost L ruky se zlepšila, pacient občas ztrácel trpělivost při skládání stavebnice, 

musel se soustředit na úchopy.  

3.7.6 Terapeutická jednotka č. 6 (23. 1. 2013) 

Status présens:  

Subjektivní: Pacient se cítí dobře, na terapii se těší.  

Objektivní: Pacient orientován, komunikuje a spolupracuje.  

Cíl terapeutické jednotky:  

- Zlepšení aktivní hybnosti levých končetin;  

- Zvýšení rozsahu pohybu L ramenního kloubu a uvolnění měkkých tkání v okolí; 

- Zlepšení držení těla a asymetrie na P a L části trupu; 

- Zlepšení úchopů L ruky; 

- Nácvik správného stereotypu chůze, chůze do/ze schodů o 2 FH. 

Návrh terapeutické jednotky:  

Zlepšení držení těla a stranové asymetrie, uvolnění a zvýšení rozsahu pohybu L 

ramenního kloubu pomocí cvičení s velkým míčem; 

Uvolnění měkkých tkání zad, šíje, prsních svalů a L paže míčkováním; 

Centrace levého ramenního kloubu dle Čápové; 

Uvolnění svalů v okolí levého ramenního kloubu pomocí PIR dle Lewita;  

Cvičení ve vývojových řadách (prvky Dynamické neuromuskulární stabilizace 

dle Koláře) ke zlepšení aktivace dolních fixátorů lopatek a posturální funkce - 

ipsilaterální vzor (provedeno supervizorem); 

Zlepšení hybnosti L ruky s pomocí her; 

Nácvik správného stereotypu chůze, chůze do/ze schodů o 2 FH.  

Provedená terapie:  

- Cvičení s velkým míčem ve stoji - stlačování míče vestoje proti zdi s důrazem 

na kaudální a zevně rotační postavení pletenců ramenních; přenášení váhy na 

PHK a LHK s oporou o míč proti zdi; přenášení opory o LHK a PHK do stran, 

nahoru a dolů. 

- Míčkování zad a šíje, prsních svalů na levé straně a svalů L paže; 

- Centrace levého ramenního kloubu s aproximací dle Čápové; 
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- PIR m.supraspinatus, mm.pectorales, m.biceps brachii L paže dle Lewita, AGR 

horních fixátorů lopatek; 

- Prvky Dynamické neuromuskulární stabilizace dle Koláře - ipsilaterální vzor: 

přechod z polohy na zádech na bok - výdrž v poloze na boku (aktivace dolních 

fixátorů lopatek) a přechod do polohy šikmého sedu s oporou o loket (provedení 

na obou stranách);  

- Nácvik správného stereotypu chůze, chůze do/ze schodů o dvou francouzských 

holích s důrazem na napřímení páteře, oporu o LHK a adekvátní dorzální flexi L 

hlezenního kloubu; 

- Zlepšení aktivní hybnosti L ruky s pomocí vázání uzlů, nácvik jemné motoriky 

levé ruky - vázání uzlů, mačkání gumového kroužku, skládání puzzlí. 

Výsledek terapie:  

Subjektivní: Pacient si stěžoval na bolest levého ramenního kloubu v krajních polohách 

při cvičení s velkým míčem a opoře o loket v poloze šikmého sedu. Míčkování a hry na 

nácvik jemné motoriky ho bavily, cítí uvolnění L ramenního kloubu. 

Objektivní: Při cvičení s velkým míčem bylo třeba korigovat držení těla, zvláště 

pletenců ramenních a šíje, rozsah pohybu do flexe v ramenním kloubu se s každým 

opakováním mírně zvyšoval, abdukce jen stěží - pro pacienta bolestivá. Po míčkování a 

PIR se abdukce též mírně zvýšila, pacient si nestěžoval na bolest. Cvičení s prvky 

z vývojové kineziologie - poloha naboku pacientovi šla dnes lépe, dokázal aktivovat 

svaly v okolí L lopatky. Skládání puzzlí šlo velmi pomalu, pinzetový úchop levou rukou 

dělá pacientovi problémy, bylo třeba korigovat držení těla vsedě.  

3.7.7 Terapeutická jednotka č. 7 (25. 1. 2013) 

Status présens:  

Subjektivní: Pacient se cítí mírně unaven, špatně spal, zatěžuje ho bolest L ramenního 

kloubu.  

Objektivní: Pacient orientován, komunikuje a spolupracuje.  

Cíl terapeutické jednotky:  

- Zlepšení aktivní hybnosti levých končetin;  

- Zvýšení rozsahu pohybu L ramenního kloubu a uvolnění měkkých tkání v okolí; 

- Zlepšení držení těla a asymetrie na P a L části trupu; 

- Zlepšení úchopů L ruky; 
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- Nácvik správného stereotypu chůze o 2 FH. 

Návrh terapeutické jednotky:  

Zlepšení držení těla a stranové asymetrie, uvolnění a zvýšení rozsahu pohybu L 

ramenního kloubu pomocí cvičení opory o paretické končetiny; 

Uvolnění měkkých tkání zad, šíje, prsních svalů a L paže pomocí protažení 

fascií, podkoží a kůže a PIR dle Lewita; 

Centrace levého ramenního kloubu dle Čápové; 

Zlepšení stability a fixace levého ramenního kloubu pomocí prvků Bobath 

konceptu (provedeno supervizorem);  

Cvičení ve vývojových řadách (prvky Dynamické neuromuskulární stabilizace 

dle Koláře) ke zlepšení aktivace dolních fixátorů lopatek a posturální funkce -

kontralaterální vzor (provedeno supervizorem); 

Zlepšení hybnosti L ruky s pomocí her; 

Nácvik správného stereotypu chůze o 2 FH přes překážky. 

Provedená terapie:  

- Cvičení opory v kleku: HKK opřeny o velký míč, lokty nataženy, ale 

neuzamčeny, důraz na kaudální a zevně rotační postavení pletenců ramenních, 

napřímení páteře a šíje - pacient přenáší váhu dopředu a dozadu;  

- Protažení hlubokých fascií zad kraniálně i kaudálně na obou stranách dle 

Lewita; 

- Uvolnění horních fixátorů lopatek pomocí protažení fascií cervikothorakální 

oblasti a PIR mm.trapezii a mm.levatores scapulae; 

- Centrace levého ramenního kloubu s aproximací dle Čápové; 

- Prvky Bobath konceptu: placing lopatek, ramenních kloubů, cvičení vleže na 

boku - nácvik opory o paretické levé končetiny a přechodu do sedu, cvičení 

v kleku na všech čtyřech s důrazem na stabilitu a fixaci pletence pánevního a 

pletenců ramenních, přenášení váhy na čtyřech, nácvik přechodu z kleku do 

stoje přes LDK s pomocí opory o lehátko; 

- Prvky Dynamické neuromuskulární stabilizace dle Koláře - kontraleterální vzor: 

výdrž v poloze s oporou o lokty a kolena - důraz na postavení pletenců 

ramenních (zevní rotace dolních úhlů lopatek, kaudální postavení lopatek), 

napřímení páteře a šíje; 
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- Nácvik správného stereotypu chůze o 2 FH přes překážky (míče, polštáře, 

podložky), výstupy na stoličku, s důrazem na napřímení páteře, oporu o LHK a 

adekvátní dorzální flexi L hlezenního kloubu; 

- Zlepšení aktivní hybnosti L paže a ruky s pomocí vázání uzlů, broušením dveří 

zednickým hladítkem, nácvik jemné motoriky levé ruky - vázání uzlů, mačkání 

gumového kroužku, hraní pexesa. 

Výsledek terapie:  

Subjektivní: Pacient si stěžoval na bolest levého ramenního kloubu v krajních polohách 

při cvičení na čtyřech i při opoře o loket a v krajní poloze při tréninku zedničiny LHK, 

avšak trénink práce ho motivoval, bavil ho. Cítí, že bolest v levém ramenním kloubu se 

každým dnem zmírňuje. 

Objektivní: Cvičení opory vypadalo lépe než minulou terapii, pacient měl bolesti pouze 

v krajní poloze flexe L ramenního kloubu. 

 

3.7.8 Terapeutická jednotka č. 8 (28. 1. 2013) 

Status présens:  

Subjektivní: Pacient se cítí dobře, na terapii se těší, o víkendu trénoval zedničinu - 

zlepšil se rozsah pohybu L paže. 

Objektivní: Pacient orientován, komunikuje a spolupracuje.  

Cíl terapeutické jednotky:  

- Zlepšení aktivní hybnosti levých končetin;  

- Zvýšení rozsahu pohybu L ramenního kloubu a uvolnění měkkých tkání v okolí; 

- Zlepšení držení těla a asymetrie na P a L části trupu; 

- Zlepšení úchopů L ruky; 

- Nácvik správného stereotypu chůze, chůze do/ze schodů o 2 FH.  

Návrh terapeutické jednotky:  

Zlepšení držení těla a stranové asymetrie, uvolnění a zvýšení rozsahu pohybu L 

ramenního kloubu pomocí aktivního pohybu a cvičení s velkým míčem; 

Uvolnění měkkých tkání zad, šíje, prsních svalů a L paže pomocí protažení 

fascií, podkoží a kůže a PIR dle Lewita; 
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Zlepšení posturální funkce, stability, propriorecepce pomocí senzomotorické 

stimulace; 

Zlepšení hybnosti L ruky s pomocí her; 

Nácvik správného stereotypu chůze o 2 FH bez bot. 

Provedená terapie:  

- Cvičení ke zvýšení rozsahu pohybu s pomocí velkého míče - příklad cviku: 

Leh na břiše, LHK visí přes okraj lehátka, je opřena o velký míč - pacient kutálí 

míč do všech směrů (LHK stále zůstává položena na míči), postupně zvyšujeme 

krajní polohu pohybů; 

- Protažení hlubokých fascií zad kraniálně i kaudálně na obou stranách dle 

Lewita; 

- Uvolnění horních fixátorů lopatek pomocí protažení fascií cervikothorakální 

oblasti dle Lewita, AGR mm. trapezii a mm. levatores scapulae; 

- Uvolnění prsních svalů levé strany a svalů paže míčkováním; 

- Aktivní a pasivní pohyby L ramenního kloubu vleže na zádech - flexe, abdukce, 

addukce, ZR a VR s pokrčeným loktem (ramenní kloub v abdukci cca 45°); 

- SMS - nácvik malé nohy, korigovaného stoje, korigovaného stoje na 

posturomedu, nácvik předního a zadního půlkroku, předního půlkroku na 

posturomed; 

- Nácvik správného stereotypu chůze o 2 FH bez bot s důrazem na kladení 

chodidel a prstů; 

- Zlepšení aktivní hybnosti L ruky s pomocí vázání uzlů, broušením dveří 

zednickým hladítkem, nácvik jemné motoriky levé ruky - vázání uzlů, psaní 

levou rukou, skládání dřevěné stavebnice.  

 

Obrázek č. 5 Psaní levou rukou („Už nechci aby mne bolelo rameno.“) 
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Výsledek terapie:  

Subjektivní: Pacient si stěžoval na bolest levého ramenního kloubu v krajních polohách. 

Po terapii se cítí mírně unaven. 

Objektivní: Rozsah pohybů v levém ramenním kloubu se zvýšil, trénink sensomotoriky 

šel pacientovi dobře, při chůzi naboso pacient spontánně flektuje prsty L nohy, ale při 

instrukcích je schopen správné postavení prstů korigovat. 

3.7.9 Terapeutická jednotka č. 9 (30. 1. 2013) 

Status présens:  

Subjektivní: Pacient se cítí dobře, bolest levého ramenního kloubu se zmírnila. 

Objektivní: Pacient orientován, komunikuje a spolupracuje.  

Cíl terapeutické jednotky:  

- Zlepšení aktivní hybnosti levých končetin;  

- Zvýšení rozsahu pohybu L ramenního kloubu a uvolnění měkkých tkání v okolí; 

- Zlepšení držení těla a asymetrie na P a L části trupu; 

- Zlepšení úchopů L ruky; 

- Nácvik správného stereotypu chůze, chůze do/ze schodů o 2 FH.  

Návrh terapeutické jednotky:  

Zlepšení držení těla a stranové asymetrie, uvolnění a zvýšení rozsahu pohybu L 

ramenního kloubu pomocí pasivních a aktivních pohybů, cvičení v oporách o 

paretické končetiny; 

Uvolnění měkkých tkání zad, šíje, prsních svalů a L paže pomocí protažení 

fascií, podkoží a kůže a PIR dle Lewita; 

Zlepšení posturální funkce, stability, propriorecepce pomocí senzomotorické 

stimulace; 

Zlepšení hybnosti L ruky s pomocí her; 

Nácvik správného stereotypu chůze o 2 FH bez bot, chůze do/ze schodů. 

Provedená terapie:  

- Cvičení k uvolnění a zvýšení rozsahu pohybu L ramenního kloubu pomocí 

míčkování a zároveň pasivního zvyšování abdukce - příklad cviku:  

Pacient leží na zádech - míčkujeme prsní svaly levé strany a levou paži 

kaudálním směrem s lehkým vytřásáním levé paže a pomalu zvyšujeme abdukci 

v levém ramenním kloubu; 
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- Cvičení ke zvýšení rozsahu pohybu L ramenního kloubu v opoře o paretické 

končetiny - příklad cviku: 

Stoj s oporou rukou o lehátko, lokty nataženy (důraz na napřímení šíje, zevně 

rotační a kaudální postavení pletenců ramenních a lopatek) - pacient postupně 

pomalu přenáší váhu dozadu a dělá podřep - tím zvyšuje flexi v L kloubu 

ramenním (viz. obr. č. 6)  

 

Obrázek č. 6 Příklad cviku v opoře o paretické končetiny (Vzhledem k pacientovu poškozenému 

vnímání bolesti jsme u provádění cviku při komunikaci s pacientem nekladli důraz na levý ramenní 

kloub, ale na DKK - pacient měl dělat podřepy) 

- Protažení hlubokých fascií zad kraniálně i kaudálně na obou stranách dle 

Lewita; 

- Uvolnění horních fixátorů lopatek pomocí protažení fascií cervikothorakální 

oblasti a PIR mm.trapezii a mm.levatores scapulae dle Lewita; 

- SMS - nácvik malé nohy, korigovaného stoje, korigovaného stoje na 

posturomedu, podřepy na posturomedu, nácvik předního a zadního půlkroku, 

předního půlkroku na posturomed; 

- Nácvik správného stereotypu chůze o 2 FH bez bot s důrazem na kladení 

chodidel a prstů, chůze do/ze schodů o dvou francouzských holích s důrazem na 

napřímení páteře, oporu o LHK a adekvátní dorzální flexi L hlezenního kloubu; 
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- Zlepšení aktivní hybnosti L ruky s pomocí vázání uzlů, broušením dveří 

zednickým hladítkem, nácvik jemné motoriky levé ruky - vázání uzlů, psaní 

levou rukou (viz. obr. č. 7 ), skládání puzzlí.  

 

Obrázek č. 7 Psaní levou rukou  

Výsledek terapie:  

Subjektivní: Pacient si stěžoval na bolest levého ramenního kloubu v krajních polohách.  

Objektivní: Rozsah pohybu do flexe v L ramenním kloubu při cvičení v opoře byl až 

100°, trénink sensomotoriky šel pacientovi dobře, při chůzi o 2FH téměř nebyla potřeba 

korekce.  

3.7.10 Terapeutická jednotka č. 10 (1. 2. 2013) 

Status présens:  

Subjektivní: Pacient se cítí dobře, levý ramenní kloub ho dnes bolí více. 

Objektivní: Pacient orientován, komunikuje a spolupracuje.  

Cíl terapeutické jednotky:  

- Zlepšení aktivní hybnosti levých končetin;  

- Zvýšení rozsahu pohybu L ramenního kloubu a uvolnění měkkých tkání v okolí; 

- Zlepšení držení těla a asymetrie na P a L části trupu; 

- Zlepšení propojení obou mozkových hemisfér; 

- Nácvik správného stereotypu chůze bez bot o 2 FH.  

Návrh terapeutické jednotky:  

Zlepšení držení těla a stranové asymetrie, uvolnění a zvýšení rozsahu pohybu L 

ramenního kloubu pomocí pasivních a aktivních pohybů, cvičení v oporách o 

paretické končetiny; 

Uvolnění měkkých tkání zad, šíje, prsních svalů a L paže pomocí protažení 

fascií, podkoží a kůže a PIR dle Lewita; 
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Zlepšení posturální funkce, stability, propriorecepce pomocí senzomotorické 

stimulace; 

Nácvik správného stereotypu chůze o 2 FH bez bot, chůze do/ze schodů. 

Provedená terapie:  

- Cvičení k uvolnění a zvýšení rozsahu pohybu L ramenního kloubu pomocí 

pasivního zvyšování abdukce během míčkování L paže (popis viz výše - 9. 

terapie); 

- Cvičení ke zvýšení rozsahu pohybu L ramenního kloubu v opoře o paretické 

končetiny - ve stoje (popis a obrázek viz výše - 9. terapie); 

- Prvky jógy - koordinační cvičení na propojování obou mozkových hemisfér 

(popis viz výše - 3. terapie); 

- Protažení hlubokých fascií zad kraniálně i kaudálně dle Lewita; 

- Uvolnění horních fixátorů lopatek pomocí protažení fascií cervikothorakální 

oblasti a PIR mm. trapezii a mm. levatores scapulae dle Lewita; 

- SMS - nácvik malé nohy, korigovaného stoje, korigovaného stoje na 

posturomedu, podřepy a přenášení váhy na PDK a LDK na posturomedu, nácvik 

předního a zadního půlkroku, předního půlkroku s rozpohybováním 

posturomedu; 

- Nácvik správného stereotypu chůze o 2 FH bez bot s důrazem na kladení 

chodidel a prstů, chůze do/ze schodů o dvou francouzských holích s důrazem na 

napřímení páteře, oporu o LHK a adekvátní dorzální flexi L hlezenního kloubu. 

Výsledek terapie:  

Subjektivní: Pacient si dnešní terapii chválil, bolest levého ramenního kloubu se po 

terapii zmírnila.  

Objektivní: Rozsah pohybu do flexe v L ramenním kloubu při cvičení v opoře byl až 

100°, trénink sensomotoriky šel pacientovi dobře, stále však naboso spontánně flektuje 

prsty nohou, je schopen vědomé korekce. 

3.8 Výstupní kineziologický rozbor (1. 2. 2013) 

3.8.1 Status présens:  

Subjektivní:  

Pacient vnímá zlepšení stavu. Bolest levého ramenního kloubu se zmírnila.  

Objektivní:  
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Pacient orientován v čase i místě, spolupracuje, bez poruchy řeči.  

Výška: 194 cm, váha: 100 kg, BMI: 26,6, tj. nadváha, TK: 137/70.  

3.8.2 Vyšetření stoje aspekcí: 

Pacient zvládá sám, při stoji je stabilní. 

Vyšetření statické: 

Zezadu: 

Úzká baze stoje, váha na PDK. Při celkovém pohledu nepatrně snížená trofika svalů 

levé části trupu a levých končetin.  

Dolní končetiny: Náznak inverze L nohy, paty oválné, podkolenní rýhy vodorovné-

pravá výš, nepatrně valgózní postavení obou kolenních kloubů, kontura lýtka a stehna 

vpravo nepatrně výraznější. P subgluteální rýha výše než levá, laterární posun pánve 

doleva.  

Trup: Celý trup nepatrně ukloněn vpravo, mírná sinistroskolióza bederního a spodního 

hrudního úseku páteře, P tajle více vykrojená, vpravo rýha v pase. P thorakobrachiální 

trojúhelník větší, P dolní úhel lopatky níž než L, obě lopatky v elevaci + abdukčním 

postavení - vlevo výrazněji, dolní úhly lopatek rotovány zevně - vlevo výrazněji, 

hypertrofie horních fixátorů lopatek zejména vpravo. 

Horní končetiny: Celá PHK je v abdukci a vnitřní rotaci. P thorakobrachiální trojúhelník 

větší, P rameno cca o 1cm výš než levé. Výrazná hypertrofie m. trapezius a horních 

fixátorů lopatek zejména vpravo. 

Hlava: Ve středním postavení.  

Zboku: 

Celým tělem mírně nakloněn dopředu, od pánve kraniálně nejvýrazněji. 

Dolní končetiny: Flexe prstů nohy kromě palce - konfigurace kladívkovitých prstů, 

palec v hyperextenzi, příčné plochonoží, mírně snížená trofika L lýtka a stehna, 

anteverze pánve.  

Trup: Vyklenuté břicho, hrudník v inspiračním postavení. Zvýšená hrudní kyfóza a 

krční lordóza.  

Horní končetiny: Oba ramenní klouby v protrakci, elevaci, vnitřní rotaci - vpravo 

výrazněji. L předloktí v pronaci, zápěstí ve středním postavení, flexe MP kloubu L 

malíku. 
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Hlava: Hyperlordóza krční páteře. Hlava lehce rotována doprava, předsun hlavy. 

Zepředu:  

Celým trupem je nepatrně ukloněn vpravo, má váhu na PDK.  

Dolní končetiny: Chodidla směřují rovně, náznak inverze L nohy, vnitřní kotníky výš 

než vnější na obou DKK, lehká valgozita kotníků, flexe prstů L nohy kromě palce -

konfigurace kladívkovitých prstů, L palec v hyperextenzi, příčné plochonoží, nepatrně 

valgózní postavení obou kolenních kloubů, L patela výš než pravá - směřuje ven, trofika 

L stehna nepatrně snížena, levý kyčelní kloub je v zevní rotaci, laterární posun a rotace 

pánve doleva, P SIAS výš. 

Trup: Vyklenutá břišní stěna, umbilicus mírně vlevo od střední osy těla, hrudník 

v inspiračním postavení, P prsní bradavka níž než levá, P klíční kost a rameno lehce níž. 

Horní končetiny: Oba ramenní klouby v protrakci, elevaci, vnitřní rotaci - vpravo 

výrazněji. Výrazná hypertrofie P trapézového svalu. PHK v abdukčním postavení. 

Lehce snížená trofika LHK, flexe MP kloubu L malíku. 

Hlava: Nepatrně rotována doprava. 

Vyšetření stoje pomocí olovnice: 

Zezadu: Olovnice dopadá mezi paty, neprochází intergluteální rýhou, úsek od 

intergluteální rýhy k hornímu hrudnímu segmentu páteře je posunut cca 2cm doprava od 

olovnice. Prochází středem hlavy.  

Zepředu: Pupík je posunut cca 2cm doprava od olovnice. Sternum též posunuto od 

olovnice vpravo. 

Zboku: Olovnice dopadá před hlezenní kloub, prochází kolenním kloubem, střed 

kyčelního kloubu je posunut cca 2cm před olovnici, protrakce ramenních kloubů - střed 

ramenního kloubu cca 7cm před olovnicí, předsun hlavy - zevní zvukovod cca 7cm před 

olovnicí. 

Stoj se zavřenýma očima: Lze, ale velmi krátkou dobu, cca po 3 vteřinách se musí 

přidržovat. 

Stoj na dvou vahách: Pravá DK: 58kg, Levá DK: 42kg. 
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3.8.3 Vyšetření pánve: 

P crista výš než levá; P SIAS i P SIPS výš než levá, přední spiny výš než zadní cca o 

1cm, nesymetrická Michaelisova routa z důvodu nestejné výše spin, sešikmení pánve 

doprava, rotace pánve doleva, zvýšená anteverze pánve. Kostrč nebolestivá. 

3.8.4 Vyšetření chůze: 

Chůze o 2 francouzských holích: Mírně flekční držení trupu a náklon trupu doprava. 

PDK krok mírně prodlužuje. Inverzní postavení L nohy, chůze je rychlejší, nezapomíná 

používat levou stranu těla, někdy nedostatečně flektuje L hlezenní kloub a L kolennní 

kloub, kyčelní kloub je v zevní rotaci. Bez instruktáže stále stáčí L ramenní kloub do 

vnitřní rotace. Při chůzi bez bot spontánně flektuje prsty, avšak vědomě je schopen prsty 

držet natažené.  

Chůze bez berlí: Dochází k náznaku Wernickeovo-Mannova držení - vnitřní rotace v L 

ramenním kloubu, flexe v loketním kloubu spolu s pronací předloktí. Inverze L nohy a 

plantární flexe L hlezenního kloubu je též výraznější a typicky cirkumdukuje celou 

LDK. 

3.8.5 Neurologické vyšetření: 

Romberg I., II., III. - nelze. 

3.8.5.1 Horní končetiny: 

Vyšetření čití: 

Čití na HKK se od vstupního kineziologického rozboru nezměnilo. 

Vyšetření svalové síly HKK (orientačně):  

Z důvodu kontraindikace svalového testu dle Jandy bylo vyšetření provedeno pouze 

orientačně vsedě.  

PHK: bez výrazného úbytku síly.  

LHK: Ramenní kloub:  

Flexory, extenzory, abduktory i adduktory ramenního kloubu jsou stále výrazně 

oslabeny oproti PHK. Rozsah aktivního pohybu se zvýšil, stále však nezvládne 

plný rozsah (podrobněji viz Vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubní - kap. 3.8.7)   

Loketní kloub: 
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Flexory a extenzory loketního kloubu jsou oslabeny oproti PHK, aktivní pohyb 

zvládne v plném rozsahu (podrobněji viz Vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubní 

- kap. 3.8.7) 

Předloktí:  

Supinace - oslabena oproti PHK. Rozsah aktivního pohybu se zvýšil, stále však 

nezvládne plný rozsah.  

Pronace - oslabena oproti PHK, aktivní pohyb zvládne v plném rozsahu 

(podrobněji viz Vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubní - kap. 3.8.7)  

Zápěstí:  

Flexory i extenzory zápěstí jsou výrazně oslabeny oproti PHK, Rozsah aktivního 

pohybu se zvýšil, stále však nezvládne plný rozsah pohybu (podrobněji viz 

Vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubní - kap. 3.8.7) 

Prsty: výrazně oslabeny oproti PHK, podrobněji viz Vyšetření úchopů - kap. 

3.8.11. 

Vyšetření reflexů horních končetin: 

Fyziologické reflexy HKK zůstaly od vstupního kineziologického rozboru nezměněny.  

Pyramidové jevy zánikové na HKK - od vstupního kineziologického rozboru 

nezměněny.   

Mozečkové funkce: 

Od vstupního kineziologického rozboru nezměněny. 

3.8.5.2 Břicho:  

Kožní reflexy zůstaly od vstupního kineziologického rozboru nezměněny. 

3.8.5.3 Dolní končetiny: 

Vyšetření čití: 

Čití na DKK se od vstupního kineziologického rozboru nezměnilo.  

Vyšetření svalové síly DKK (orientačně): 

Svalová síla DKK se od vstupního kineziologického rozboru téměř nezměnila. PDK bez 

úbytku síly. LDK je stále oslabena v porovnání s PDK. Pacient zvládá pohyby 

v kyčelním i kolenním kloubu v plném rozsahu. Dorzální flexe L hlezenního kloubu se 

zlepšila, avšak v porovnání s PDK je stále výrazně oslabena, chybí plný rozsah 

aktivního pohybu. Podrobněji viz Vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubní - kap. 3.8.7.  
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Vyšetření reflexů dolních končetin: 

Fyziologické reflexy DKK zůstaly od vstupního kineziologického rozboru nezměněny.  

Pyramidové jevy zánikové na DKK - od vstupního kineziologického rozboru 

nezměněny.   

Mozečkové funkce: 

Od vstupního kineziologického rozboru nezměněny. 

3.8.5.4 Vyšetření hlavových nervů: 

Od vstupního kineziologického rozboru nezměněny. 

3.8.5.5 Vyšetření centrálně podmíněného hypertonu na levé straně: 

Hypertonus LHK: m. biceps brachii, m. pronator quadratus, flexory prstů - pacient stále 

spontánně drží LHK ve vnitřní rotaci v kloubu ramenním, mírné flexi a pronaci 

v kloubu loketním a flektuje MP kloub malíčku, avšak je schopen držení vědomě 

korigovat.  

Hypertonus LDK: přetrvává extenční držení LDK (kyčelní i kolenní kloub), 

hyperextenze MP kloubů a flexe IP kloubů prstů nohy, hyperextenze palce. Pacient je 

však schopen samostatné korekce. 

3.8.6 Antropometrické vyšetření:  

Od vstupního kineziologického rozboru se obvodové ani délkové rozměry nelišily. 

3.8.7 Vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubní (pomocí Goniometrie): 

Goniometrie - LHK: 

LEVÁ HK  

Aktivní pohyb  

Ramenní kloub S 10-0-100 F 50-0- T -  

Loket S 0-0-125   R 85-0-80 

Zápěstí S 30-0-35 F 15-0-35   

Pasivní pohyb     

Ramenní kloub S 30-0-110 F 80-0- T -  

Loket S 0-0-130   R 85-0-85 

Zápěstí S 80-0-80 F 25-0-45   

Tabulka č. 10 Aktivní a pasivní rozsah pohybu - levá horní končetina (Výstupní kineziologický rozbor)  
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Z důvodu bolesti a neschopnosti abdukce do 90° v ramenním kloubu, byly rotace 

vyšetřeny pouze orientačně → pasivně a bez základního postavení abdukce v kloubu 

ramenním - vnitřní rotace volná, nebolestivá, zevní rotace stále bolestivá cca po 25° 

pohybu. 

Goniometrie - PHK: 

PRAVÁ HK  

Aktivní pohyb  

Ramenní kloub S 40-0-180 F 90-0- T 25-0-120 R 80-0-85 

Loket S 0-0-130   R 85-0-90 

Zápěstí S 80-0-85 F 25-0-45   

Tabulka č. 11 Aktivní a pasivní rozsah pohybu - pravá horní končetina (Výstupní kineziologický rozbor)  

Goniometrie DKK: 

LEVÁ DK  

Aktivní pohyb  

Kyčelní kloub S 15-0-120 

(s pokrčeným kolenem) 

F 35-0-15 R 45-0-30 

Kolenní kloub S 0-0-130   

Hlezenní kloub S 20-0-45  R 30-0-20 

Pasivní pohyb    

Kyčelní kloub S 15-0-125 

(s pokrčeným kolenem) 

F 40-0-20 R 45-0-35 

Kolenní kloub S 0-0-130   

Hlezenní kloub S 25-0-50  R 30-0-30 

PRAVÁ DK     

Aktivní pohyb  

Kyčelní kloub S 15-0-120 

(s pokrčeným kolenem) 

F 40-0-20 R 45-0-30 

Kolenní kloub S 0-0-125   

Hlezenní kloub S 30-0-45  R 30-0-30 

Tabulka č. 12 Aktivní a pasivní rozsah pohybu dolních končetin (Výstupní kineziologický rozbor) 
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3.8.8 Vyšetření zkrácených svalů (dle Jandy): 

M. trapezius-horní část: 

Pravý - 1, Levý - 1; 

M. levator scapulae: 

Pravý - 1, Levý - 1; 

M. sternocleidomastoideus: 

Pravý - 1, Levý - 0. 

3.8.9 Vyšetření základních hybných stereotypů (dle Jandy): 

Flexe šíje: Od vstupního kineziologického rozboru nezměněna. 

Abdukce v kloubu ramenním:  

PHK: Správné provedení - neliší se od vstupního kineziologického rozboru.  

LHK: Pohyb již nezačíná elevací ramene, ale od startu pohybu si pacient pomáhá  

lateroflexí trupu doprava. Lopatka je přehnaně rotována a abdukována, vzniká scapula 

alata, sunutí ramene vpřed. Stále je výrazně zvýšená aktivita horních fixátorů lopatky 

(m. trapezius, m. levator scapulae). Pacient zvládne pohyb do 50°, poté cítí prudkou 

bolest.  

3.8.10 Odporové zkoušky: 

Abdukce v ramenním kloubu: PHK - BPN, LHK - oslabená, bolest při izometrii i při 

pohybu. 

Zevní rotace v ramenním kloubu: PHK - BPN, LHK - oslabená, bolest nastupuje cca po 

20° pohybu. 

Vnitřní rotace v ramenním kloubu: PHK - BPN, LHK - pouze mírné oslabení, 

nebolestivá. 

Test na bolestivost dlouhé šlachy bicepsu: PHK - BPN, LHK - oslabená, bolest 

nastupuje cca po 30° pohybu, nedokáže zafixovat lopatku (scapula alata vlevo).  

Elevace lopatky: PHK - BPN, LHK - pouze lehké oslabení, nebolestivá.  

Protrakce lopatky: PHK - BPN, LHK - – . 

Retrakce lopatky: PHK - BPN, LHK - oslabená, nebolestivá.  

Z důvodu bolesti a neschopnosti 90° flexe L ramenního kloubu, nebylo možno provézt 

zkoušku protrakce lopatky na LHK. 
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3.8.11 Vyšetření úchopů:  

Dominantní ruka: pravá; 

Pravá ruka: BPN, 

Levá ruka:  

Jemná motorika: štipec klasický i nehtový - zvládne, ale pohyb vázne; špetka, 

klíčový úchop - zvládne, ale pohyb vázne. 

Silový úchop: kulový, válcový, háček - zvládne, s oslabením.  

3.8.12 Vyšetření hlubokého stabilizačního systému (dle Koláře):  

 

Dechový stereotyp pacienta: Horní břišní dýchání, hrudník v inspiračním postavení.  

Test flexe trupu: Pacient se již neprohýbá v bedrech, udrží nitrobřišní tlak ve spodní 

části trupu, avšak hrudník stále přechází do inspiračního postavení a stále je patrná 

zvýšená aktivita horní části m. rectus abdominis. 

3.8.13 Vyšetření reflexních změn (dle Lewita):  

Paravertebrální svaly: 

Kůže: Skin drag - drhne na paravertebrálních svalech v oblasti spodní a střední hrudní 

páteře. 

Podkoží: Kiblerova řasa nejde oboustranně nabrat v oblasti beder a Th/L přechodu, od 

Th/L přechodu výše lze nabírat, ale posunlivost je snížena.  

Fascie: Na levé i pravé straně snížená posunlivost zádové fascie směrem nahoru.  

Svaly: Rýha v pase na pravé straně, mírná asymetrie na paravertebrálních svalech - L 

erektor výraznější, nejvíce vyklenuje vlevo od Th/L přechodu až k hornímu hrudnímu 

segmentu páteře. 

Trapézové svaly a Mm. levatores scapulae: 

Snížená posunlivost kůže, podkoží (kiblerova řasa nelze nabrat v oblasti horního úhlu 

lopatky a C/Th přechodu) i fascie - do všech směrů. Mm.trapezii i Mm.levatores 

scapulae v hypertonu - vpravo výrazněji. 

Mm. sternocleidomastoidei: 

Mírně zvýšený tonus oboustranně. Nejsou vyklenuté. 

 



75 

 

Prsní svaly: 

Měkké tkáně posunlivé, vlevo přetrvává hypertonus a palpačně citlivý processus 

coracoideus. 

Levá horní končetina: 

Zvýšený tonus m. biceps brachii a přední části m. deltoideus. Kůže v axile se již tak 

výrazně neleskne a nečervená, pouze mírně zhoršená posunlivost. Zvýšený tonus m. 

subscapularis. 

Levá dolní končetina:  

Nepatrně snížený tonus m. quadriceps femoris a m. triceps surae. Zvýšené napětí 

hýžďových svalů, adduktorů kyčelního kloubu a m. tibialis anterior. Hypertonus 

extenzorů MP kloubů a flexorů IP kloubů prstů. 

3.8.14 Barthelův test základních všedních činností (ADL – Activities of Daily 

Living) 

Od vstupního kineziologického rozboru se hodnocení neliší.  

3.9 Zhodnocení efektu terapie:  

S pacientem byla velmi dobrá spolupráce, zpočátku nás velmi omezovala bolest levého 

ramenního kloubu, pacient nebyl schopen rozeznávat stupeň a charakter bolesti, avšak 

po několika terapiích jsme našli cviky a polohy, při kterých pacient bolest nevnímal tak 

přehnaně. Po krvácení do talamu (viz kap. 2.10.4 - Talamický syndrom) se u pacienta 

projevily zejména výrazné hemialgie, tzv. locus minoris resistentiae se stal levý ramenní 

kloub, ačkoli objektivně při rentgenovém a ultrazvukovém vyšetření nebyly známky 

poškození. I při aspekčním vyšetření nebyla téměř znatelná typická subluxační jamka.  

V rámci ostatních vyšetření (palpaci, rozsahu pohyblivosti kloubní…) pacient udával 

pokaždé nesnesitelnou bolest levého ramenního kloubu, i když se při terapiích výrazně 

lišil rozsah pohybů provedených bez bolesti. Bolestivost velmi ovlivňovala pacientova 

nálada, celkové psychické rozpoložení a komunikace při terapiích (viz níže). 

Po terapiích se výrazně zlepšila stranová asymetrie, pacient čím dál víc zapojoval levou 

stranu při cvičení, chůzi i běžných aktivitách (velmi dobrou motivaci mu dávalo plnění 

úkolů - například napodobení práce se zednickým hladítkem či vázání uzlů levou 

rukou). Při stoji má pacient stále váhu na pravé noze, rozdíl při stoji na dvou vahách se 
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však výrazně snížil. Na levé noze přetrvává náznak inverze, konfigurace kladívkovitých 

prstů a palec v extenzi a abdukci. Laterární posun a rotace pánve doleva již není tak 

výrazná. Podélná rýha vpravo v pase v důsledku postavení na pravé noze je výrazně 

menší. Zhoršilo se však spontánní držení lopatek a ramenních kloubů - zejména na 

pravé straně a hypertrofie m. trapezius → výraznější náznak horního zkříženého 

syndromu dle Jandy. Výška ramenních kloubů se téměř vyrovnala, protrakce již není 

tak výrazná, na levé ruce je stále flektován MP kloub malíku, levý ramenní kloub 

zůstává ve vnitřní rotaci. Zlepšilo se však postavení šíje a hlavy → hlava je ve středním 

postavení, jen velmi nepatrně rotována k pravé straně.  

Zlepšení bylo patrné i v chůzi. Při chůzi bez berlí stále dochází k náznaku Wernicke-

Mannova držení, naboso pacient zabořuje prsty levé nohy do podložky, nohu stáčí do 

inverze, vědomě je však schopen tyto patologie korigovat; chůzí s berlemi je pacientovi 

umožněna segmentální fázická opora, pacient již nezapomíná zapojovat  LHK, lépe 

flektuje levý hlezenní kloub. Pokud bude pacient nadále trénovat chůzi, stabilitu a 

zapojování obou stran, mohl by v budoucnu chodit bez berlí či s vycházkovou holí. 

Navzdory počátečnímu omezení při cvičení se podařilo zvýšit rozsahy pohybu v L 

ramenním kloubu i kvalitu provedení pohybů. Vzhledem k pacientovu poškozenému 

vnímání bolesti jsme u provádění cviků při komunikaci s pacientem nekladli důraz na 

levý ramenní kloub, ale na DKK (zejména při cvičení v oporách o HK a cvičení na 

všech čtyřech), pacient se díky tomu nesoustředil na levý ramenní kloub. Pacient si 

postupně přestával stěžovat na bolest L ramenního kloubu a dosáhl velkých rozdílů 

v rozsahu pohybu; pacient sám aktivně provede abdukci do 50° (zlepšení o 10° od 

vstupního kineziologického rozboru) a flexi do 100° (při vstupním kineziologickém 

rozboru zvládl 80°), avšak stále s výrazným souhybem lopatky, pasivně lze provézt 

abdukci do 80° (z původních 45°) a flexi do 110° (z původních 90°). Vzrostl i rozsah 

aktivního pohybu L loketního kloubu do supinace a rozsah pohybu levého zápěstí - 

extenze a dukce.  

V rámci zkrácených svalů se nám podařilo protáhnout pravý m. trapezius (ze st. 2 na st. 

1 dle Jandy).  

Pacient zlepšil provedení stereotypu abdukce L ramenního kloubu - již nezačíná elevací 

ramene, ale stále si pomáhá lateroflexí trupu doprava. Lopatka je přehnaně rotována a 

abdukována (vzniká scapula alata), přetrvává výrazně zvýšená aktivita horních fixátorů 
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lopatky (m. trapezius, m. levator scapulae). Rozsah pohybu se zvýšil o 10° (na 50° 

abdukce), poté pacienta omezuje prudká bolest.  

Abdukce a zevní rotace L ramenního kloubu byly stále nejbolestivější pohyby při 

odporových zkouškách, abdukce je bolestivá ihned při izometrii a zevní rotace cca po 

20° pohybu. Odporové zkoušky ostatních pohybů LHK vykazovaly mírné oslabení, ale 

pacient při nich již nepociťoval bolest. 

Po terapiích se zvýšila soběstačnost pacienta při ADL, avšak ještě bude potřeba tréninku 

lepšího zapojování L končetin do běžných denních činností a tréninku úchopů L ruky 

(všechny úchopy zvládne; silové úchopy levé ruky jsou stále oslabené, jemná motorika 

vázne, avšak pacient dosáhl při terapiích velké pokroky - viz psaní levou rukou, vázání 

uzlů). 

Pacient dokázal zlepšit funkci hlubokého stabilizačního systému, udrží nitrobřišní tlak 

ve spodní části trupu, hrudník však stále přechází do inspiračního postavení a stále je 

patrná zvýšená aktivita horní části m. rectus abdominis. 

Ačkoli jsme každou terapii uvolňovali měkké tkáně, přetrvával hypertonus zejména na 

horních fixátorech lopatek a na prsních svalech levé strany. Kůže v L axile byla jen 

s mírným defektem (mírně načervenalá a lesklá). Na LHK přetrvává zvýšený tonus m.  

subscapularis, přední č. m. deltoideus a m. biceps brachii, avšak pacient již necítí bolest 

při palpaci. Na LDK byl pouze nepatrně snížený tonus m. quadriceps femoris a m. 

triceps surae, přetrvává hypertonus extenzorů MP kloubů a flexorů IP kloubů prstů. 

Z krátkodobého plánu byly splněny cíle snížení bolestivosti a zvýšení rozsahu pohybu 

v levém ramenním kloubu, zmírnění neurogenního deficitu na levé straně - zmenšení 

trupové asymetrie, zlepšení v zapojování levé poloviny těla. Zpočátku se příliš nedařilo 

ovlivňovat pacientovu bolest a neustálé soustředění na levý ramenní kloub, v průběhu 

času jsme však našli cviky, při kterých pacient bolest nevnímal a také způsob, jak 

s pacientem komunikovat - odreagovat ho, aby se nesoustředil pouze na levý ramenní 

kloub. Velmi nám v tom pomáhalo mluvení o pacientových koníčcích, zážitcích, o 

sportech, práci atd. Dalo se tak výborně pozorovat, jak moc psychika ovlivňuje naše 

celkové zdraví. Pacient je schopen samostatné, jisté chůze o 2 FH, avšak chůzi bez 

pomůcek bude nutné nadále cvičit. Pacient již více zapojuje levou polovinu těla do 

běžných denních činností, výrazně zlepšil jemnou motoriku ruky, i když bude potřeba 
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v jejím tréninku nadále pokračovat. Pro zhodnocení efektu terapie je též velmi důležité 

pozitivní hodnocení pacienta, který po terapiích cítí zlepšení celkového stavu a je 

motivován k dalšímu cvičení. 

V rámci každé terapie jsem měla možnost sama pracovat pod dohledem Mgr. Tomáše 

Hrdého, který mi byl ochoten poradit, nabídnout spoustu nových informací a zároveň 

jsem mohla sledovat pro mne nové metody a koncepty jím prováděné (DNS koncept, 

Brügger koncept, metoda Bobathových a další). 

Další užitečnou věcí pro mne bylo samotné zpracování bakalářské práce, vyhledávání 

přesných informací o dané diagnóze a zejména společná setkání a spolupráce 

s konkrétním pacientem. Některé terapie jsem mohla navrhovat a řídit sama, a tak 

pozorovat dojem pacienta na mnou vedené cvičení. S pacientem jsem si vytvořila dobrý 

vztah, takže se mi neváhal sdělit veškeré informace, které ho trápí či trápily. Z jeho 

poznatků se dalo vyčíst mnoho faktorů, jenž přispěly k pacientovu současnému stavu 

(stres, nedostatek pracovních příležitostí a peněz, nedostatečné rodinné zázemí…). 
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4 ZÁVĚR 

Praxe ve Vršovické zdravotní a.s. mi byla velkým přínosem. Díky výbornému vedení 

supervizorem Mgr. Tomášem Hrdým jsem měla možnost seznámit se s řadou 

zajímavých diagnóz pacientů a pozorovat pokroky, které během komplexních terapií 

pacienti dokázali.  

Největší radost na konci našich společných setkání mi udělalo pozitivní hodnocení 

pacienta samotného, který též sledoval zlepšení svého zdravotního stavu, cítil úlevu po 

terapiích a měl motivaci k dalšímu cvičení. 
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