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Abstrakt 

Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou St.p. Meningoencefalitis 

Souhrn: Bakalářská práce se skládá ze dvou částí- z části obecné a ze speciální. Obecná část 

shrnuje teoretické poznatky onemocnění od definice pojmu meningoencefalitis 

přes  epidemiologii a etiopatogenezi, klinický obraz onemocnění, možné 

komplikace, diagnostiku a léčbu. 

Speciální část obsahuje kazuistiku pacientky po meningoencefalitidě. Kazuistika 

obsahuje kineziologický rozbor pacientky, návrhy terapie a provedení jednotlivých 

terapeutických jednotek a následné zhodnocení efektu terapie. Kazuistika byla 

zpracována v průběhu souvislé odborné praxe na Rehabilitační klinice 

na  Malvazinkách v Praze.  

Klíčová slova: fyzioterapie, meningoencefalitida, klíšťová encefalitida, nehnisavý zánět 

mozku, virové onemocnění CNS. 

 

  



 
 

Abstract 

Title: Case report of physiotherapeutic care about patient with diagnosis after 

Meningoencephalitis. 

Summary: This thesis consists of two parts – a general part and a special part. The general 

part summarizes theoretical basis of the disease. It explains the term 

of  meningoencephalitis and represents its epidemiology and etiopatogenesis, 

clinical marks, possible complications of the disease, its diagnostics and cure. 

The special part contains case report of physiotherapy care for a patient after 

meningoencephalitis. The case report consists of initial musculoskeletal 

assessment of the patient, performance of the therapeutic units and assessment 

of the effectiveness of the therapy. Case report was worked out 

on  the  rehabilitation clinic Na Malvazinkách in Prague at the time of 

continuous bachelor’s practice.  

Keywords: psysiotherapy, meningoencephalitis, tick-borne encefalitis, non-infected brain 

inflammation, viral diseases of the central nervous system. 
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1 ÚVOD 

 Hlavním cílem této bakalářské práce je zpracování kazuistiky pacientky 

po  klíšťové meningoencefalitidě, která je popsána ve speciální části. Další cíl je 

teoretické zpracování tohoto tématu v obecné části. 

 Obecná část práce obsahuje teoretické poznatky pro danou diagnózu. Zaměřuji 

se především na etiopatogenezi, epidemiologii, výskyt a taktéž na fyzioterapeutickou 

péči následků tohoto onemocnění. Dále se zabývám různými klinickými obrazy, 

kterými se může toto onemocnění manifestovat a také prevencí. 

 Speciální část obsahuje kazuistiku pacientky, která vznikla na základě souvislé 

odborné bakalářské praxe, která proběhla na Rehabilitační klinice Malvazinky v Praze 

v  období od 13.1 2014 do 7.2 2014. Ve speciální části- kazuistice je podrobně popsán 

vstupní a výstupní kineziologický rozbor, krátkodobý a dlouhodobý terapeutický plán, 

návrhy jednotlivých terapií, provedení jednotlivých terapií, závěry vyšetření a následné 

zhodnocení efektu terapie. Při vyšetření a terapii byly použity metody a techniky, které 

odpovídají znalostem získané během tříletého bakalářského studia na UK FTVS. 

 Tuto diagnózu jsem si vybrala, jelikož jsem se s ní v praxi setkala poprvé. Právě 

neurologické onemocnění či poruchy jsou mi bližší než diagnózy z jiných medicínských 

oborů. 

 Z důvodu změn klimatických podmínek v našich zeměpisných oblastech, 

což  představuje mírné a krátké zimy, dochází k nárůstu počtu klíšťat. Dochází tudíž 

i   k  nárůstu infikovaných klíšťat, což představuje zvýšené počty nakažených. Myslím 

si, že by každý jedinec měl zvážit riziko nákazy a nechat se preventivně očkovat. 

 

 
 

 

 

 

 

  



4 
 

2 ČÁST OBECNÁ 

2.1 Pojem Meningoencefalitida 

 Jedná se o serózní zánět mozku a mozkových obalů. Meningoencefalitida 

probíhá dle etiologie pod různými klinickými obrazy, které často splývají. Tyto serózní 

nehnisavé záněty tvoří až 70 % všech zánětů CNS. Štruncová dělí v souvislosti 

s etiologií tato onemocnění dle odlišných patologicko- anatomických forem na akutní 

serózní meningitidu, akutní encefalitidu, postinfekční encefalomyelitidu a encefalopatii 

[32]. 

 Akutní serózní meningitida je onemocnění, u kterého zánět postihuje 

pouze  mozkové obaly. Původci choroby jsou enteroviry, virus příušnic, borrelie 

a  leptospiry. Zánět vede k mozkovému edému a distenzi subarachnoidálního prostoru 

[32]. 

 Druhá forma je akutní encefalitida, která je vyvolána přímým účinkem viru 

na nervovou buňku. Virus způsobí perivaskulární zánět, destrukci neuronu a následnou 

nekrózu tkáně v šedé hmotě mozkové[32]. 

 Třetí forma je postinfekční encefalomyelitida, jejíž nástup začíná 2-21 dnů 

po primární virové infekci různé etiologie. Nejedná se o přímé postižení nervové buňky, 

ale o perivaskulární demyelinizaci, která postihuje bílou hmotu mozkovou [32]. 

 Další forma encefalopatie je neinfekční etiologie. Vzniká v důsledku 

metabolické dysbalance, hypoxie CNS či po intoxikaci léky [32]. 

 Všechny tyto formy se méně často vyskytují jednotlivě. U těchto zánětů 

převládají spíše smíšené formy, z nichž nejčastější forma neuroinfekce v České 

republice je klíšťová meningoencefalitida [32]. 

2.2 Klíšťová meningoencefalitida  

 Středoevropská klíšťová meningoencefalitida je zánětlivé horečnaté infekční 

onemocnění virového původu postihující zejména centrální nervovou soustavu, míchu 

a  mozkové pleny. Jedná se o jednu z nejčastějších serózně- aseptických neuroinfekcí 

v České republice [14, 5, 2]. 
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2.2.1 Historie onemocnění 

 Poprvé byla klíšťová meningoencefalitida zmíněna v roce 1927 na území 

Rakouska. V literatuře se objevila až v roce 1948, i když už dříve byly popsány případy 

encefalitidy, které byly označovány jako ruská jaro-letní encefalitida. Předpokládá se, 

že  virus byl do ČR zavlečen po 2. světové válce z Dálného východu klíšťaty 

na  armádních koních. V České republice byl poprvé výskyt onemocnění prokázán 

v  roce 1956 Havlíkem a Duniewiczem [5, 30,28]. 

2.2.2 Druhy klíšťové meningoencefalitidy 

 V současnosti se viry, které vyvolávají onemocnění označované jako klíšťová 

meningoencefalitida, dělí na subtypy. Kromě středoevropského subtypu, se vyskytuje 

také sibiřský subtyp viru, který vyvolává onemocnění známé také jako ruská jaro-letní 

encefalitida. Dále se v literatuře také objevuje východní varianta onemocnění, jehož 

virémie trvá po celou dobu onemocnění. Také mívá závažnější průběh s četnými 

následky a vyšší mortalitou. Tento virus, může také způsobovat hemoragické horečky 

[30,5]. 

2.2.3 Epidemiologie 

 Původcem toho onemocnění je klíště lxodes ricinus, což je přenašeč ve střední 

Evropě. Tento virus, jakožto původce onemocnění, je sférický arbovirus z čeledi 

Flaviviridae ze skupiny togavirů. Tento virus má jednovláknitou RNA. Velmi blízkými 

příbuznými podle antigenních vlastností a sekvence RNA jsou virus ruské jaro-letní 

encefalitidy a virus benigní skotské ovčí encefalitidy, známé jako louping-ill. 

V literatuře se dále uvádí jako přenašeč KME klíště lxodes persulcatus, které 

se  vyskytuje ve východní Evropě. Virus KME je ve vlhkém prostředí při pokojové 

teplotě poměrně stálý, naopak pasterizace jej účinně ničí [14, 3, 7]. 

 Onemocnění KME patří mezi klasické arbovirózy. Což je viróza přenášená 

členovci. Přenos mezi lidmi není možný. Člověk se může nakazit sáním klíštěte, 

nejčastěji dospělce nebo nymfy, ale také i larvy. Výjimečně se může člověk nakazit 

i  požitím nepasterizovaného mléka nakaženého dobytka, především kozího mléka. Dále 

jsou rezervoárem nákazy drobní zemní savci, lišky, vysoká zvěř, ale také i pes, kráva 

či  koza [14, 25, 3]. 
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 2.2.4 Etiopatogeneze 

 Klíště získá virus sáním infikovaného zvířete. Pro další přenos onemocnění je 

významné přežívání viru ve slinných žlázách klíštěte, odkud se virus šíří do krve 

dalšího hostitele [14, 25]. 

Klíště prodělává složitý vývoj, což zahrnuje tři stádia vývoje. Jsou to larva, 

nymfa a imago. V každém z těchto vývojových stádiích se musí alespoň jednou přisát. 

Vývojová stadia klíštěte probíhají v cyklech (viz obr. č. 1). Každá etapa klíštěte 

potřebuje krevní složku, aby se mohla vyvinout do další fáze, kdy se živí na vhodného 

hostitele. Přičemž se virus přenáší na další vývojové stadium, to se jedná 

o  tzv.  transstadiální přenos. Vzácnější je přenos viru z generace na generaci, což jde 

o  tzv. transovariální přenos [14, 25,3]. 

 
Obr. č. 1 Cyklus vývoje viru klíšťové encefalitidy [23] 
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Obr. č.2 - Vývojová stadia klíštěte lxodes ricinus [4] 

 

 Pro aktivitu klíšťat má hlavní význam vlhkost prostředí a teplota vzduchu. 

Nákaza člověka je podmíněna těsným kontaktem klíštěte na kůži člověka. 

Pravděpodobnost nákazy člověka je tedy dána nejen procentem infikovaných klíšťat 

v ohnisku, ale i chováním člověka v přírodě [14, 25,3]. 

 Na patogenezi choroby se podílejí dva mechanismy. První z nich je přímý 

účinek viru, který vede k neuronálnímu a gliovému postižení. Druhý z nich je imunitně 

zprostředkovaná reakce v důsledku migrace imunologicky aktivních buněk 

do perivaskulárních prostorů [32]. 

 Nákaza probíhá tím způsobem, že klíště vstřikuje do tkáně sliny a saje krev 

ze vzniklé kaverny. Virus, který je přítomný ve slinách proniká do tkáně, kde se po 2-3 

dnech pomnoží a vzniká tzv. prvá virémie, která se šíří do regionálních uzlin 

a  lymfatickými cestami do různých orgánů, především do CNS. Virus napadá poněkud 

častěji neurony, ale také glie. Postižení mozkových plen i nervové tkáně je většinou 

difúzního charakteru, výrazně se však případ od případu může lišit rozsahem lézí. 

Hlavním obranných mechanismem je syntéza specifických protilátek, které inaktivují 

virové partikule po uvolnění z buňky. Po dalším pomnožení druhá větší virémie. 

Klinickým projevem druhé virémie je první fáze onemocnění [2, 14]. 
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 Doba přisátí není rozhodující, jelikož i po krátkodobém sání může dojít 

k přenosu viru. Zajímavé je, že mnoho osob, u nichž bylo onemocnění potvrzeno, 

neudávalo vůbec žádné přisátí klíštěte. Což byl i případ pacientky paní H. (viz speciální 

část). 

2.2.5 Výskyt  

 Klíšťová meningoencefalitida se vyskytuje endemicky v oblasti střední Evropy, 

ale zasahuje dále do oblasti pobaltských států a Ruska. V České republice se výskyt 

onemocnění ročně pohybuje v rozmezí 500-700 případů (viz. tab. č. 1), s největším 

podílem v Jihočeském kraji (viz tab. č. 2) [30, 5]. 

 V roce 2007 přišlo k výraznému navýšení – 1000 nahlášených případů v ČR. 

Více jsou postiženi muži vzhledem k profesnímu riziku a taktéž je vyšší výskyt 

v  dětském věku u chlapců. K poměru k dívkám se onemocnění vyskytuje v poměru 7:3. 

Přičemž v Evropě je ročně hlášeno kolem 8000 - 13 000 případů. Nejvyšší výskyt se 

nachází v Rusku, Česká republika je na druhém místě [30, 5]. 

Největší incidence KME v ČR v populaci je ve věku 15-34 let a 55-64 let. 

Přičemž děti do 15 let se podílejí na onemocnění ve 14 %. Počet nakažených 

adolescentů do 20 let se dramaticky zvýšil v posledních 50 letech, zatímco počet 

nakažených po 20. roku života se příliš nemění. Klíšťová meningoencefalitida má 

statisticky významně závažnější průběh u pacientů starších 65 let. Rekonvalescence je 

podstatně horší u žen, avšak muži bývají postiženi častěji, v 60 % [14, 32]. 
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Tab. č. 1 Incidence onemocnění klíšťovou encefalitidou v ČR [21] 

 

Nákaza má ohniskový charakter, jelikož se vyskytuje zejména v povodí řek a 

vodních nádrží, listnatých a smíšených lesů, kde počet nakažených klíšťat může 

dosahovat až pěti procent. Onemocnění má sezónní charakter, první případy se objevují 

v květnu a poslední v listopadu. Výskyt také kolísá v průběhu let a je závislý na mnoha 

faktech včetně zemědělských zvyklostí a urbanizace. Udává se, že východní subtyp viru 

má největší incidenci na jaře, zatímco západní subtyp na podzim. V našich podmínkách 

přežívají klíšťata 2 roky. Pro lepší přežití samiček, které kladou na jaře vajíčka, je lepší 

příznivější zima. Na jaře je to patrné jejich nárůstem. Onemocnění mohou přenášet 

i zárodečné formy, to znamená larvy a nymfy [6, 25, 30,]. 

Závažnost tohoto onemocnění vzrůstá s věkem, nejtěžší je u osob starších 60 let. 

Promořenost klíšťat se různí dle literárních pramenů. Udává se 0,5 -5 %, v endemických 

oblastech až 20 %. Riziko získání nákazy po zákusu klíštěte je 0,1-5 %. Riziko získání 

nákazy po zákusu infikovaného klíštěte je 30 %.  Mortalita se v literatuře uvádí 

v rozmezí 0-3,3 % [9, 32]. 
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Tab. č. 2  Výskyt onemocnění v ČR dle místa pravděpodobné nákazy [21]. 

2.3 Klinický obraz onemocnění 

 Onemocnění probíhá v několika klinických formách, od bezpříznakové 

až  po komatózní stavy. Onemocnění u většiny nemocných probíhá ve dvou fázích. 

Dvoufázový průběh lze vysledovat u 4/5 nemocných [14, 31]. 

 Inkubační doba onemocnění je 4-28 dní, průměrně však 10-14 dní [5]. 

2.3.1 První fáze 

 Klinický obraz této fáze je málokdy rozpoznán. Pacient přichází do ordinace 

praktického lékaře s chřipkovými příznaky a nebývá provedeno laboratorní vyšetření. 

Příznaky bývají necharakteristické (zvýšené teploty nejčastěji 38-39° C, bolesti hlavy, 

kloubů a svalů, nechutenství, méně časté je zvracení a závratě. Dále se mohou 

vyskytovat infekce horních cest dýchacích. Sérologické vyšetření je v prvních dnech 

nemoci negativní a infekci nelze prokázat ani vyšetřením odběrem mozkomíšního 

moku. V krevním obraze bývá leukopenie a trombocytopenie, nebo elevace 

aminotransferáz. V průměru po 2-3 dnech je pacient většinou zcela bez obtíží 

nebo  přetrvává lehká únava nebo slabost. Při abortivní formě se další příznaky 

už  neobjevují a vytvoří se imunita stejně jako u ostatních klinických forem. Nastávají 

také případy, kdy období přechodné úlevy chybí a postižení CNS přímo navazuje 

na  úvodní chřipkové období. Tato forma se však vyskytuje vzácně [3, 5, 7, 11, 14, 30]. 



11 
 

2.3.2 Druhá fáze 

 U 1/3 nemocných se infekce projeví až druhou fází. Po několika dnech 

zdánlivého „zdraví“ se objeví nová klinická symptomatologie, s mnohem bouřlivějším 

průběhem. Onemocnění se může objevit ve formě inaparentní, meningitické, 

encefalitické, bulbocervikální nebo encefalomyelitickou.  

 Inapararentní forma – tato forma je bezpříznaková, ale prokazatelně stoupají 

specifické protilátky. 

 Meningitická a encefalitická forma, jsou charakteristické postižením šedé i bílé 

hmoty mozkové. Tyto formy velmi často probíhají současně a vyskytují bolesti hlavy, 

světloplachost, horečky, bolesti hlavy, zvracení, třesy, poruchy spánku, ataxie, 

hyperstezie, závratě. Při silné bolesti hlavy a horečce jsou časté delirantní stavy, také se 

vyskytují extrapyramidové příznaky jako je hypokineze, tremor, rigidita. V této fázi se 

mohou objevit i parézy hlavových nervů, nejčastěji nervus facialis a to v centrální 

i  v periferní formě. Virus může postihovat i míšní kořeny s projevy algickými, 

senzitivními i paretickými. Porucha mezencefala se může projevovat patologickou 

reakcí zornic a parézou konvergence. Vzácněji se objevují pyramidové příznaky, 

zvýšení šlachookosticových reflexů a lehké monoparézy.  

  Forma bulbocervikální je život ohrožující stav, protože při něm může dojít 

k selhání životně důležitých center v prodloužené míše. Nejprve začíná jako předchozí 

uvedená forma, ale v průběhu několika hodin až dní dojde u nemocného k obtížím 

s polykáním a má pocit dechové tísně z důvodu poruchy motoriky v oblasti měkkého 

patra, faryngu a laryngu, která svědčí pro postižení postranního systému hlavových 

nervů. Objevuje se dyspnoe, objektivně pozorujeme sníženou saturaci kyslíkem. Jedná 

se o život ohrožující stav, který vyžaduje překlad pacienta na oddělení intenzivní péče.  

 Encefalomyelitická forma je často spojována s chabými parézami, které 

predilekčně postihují horní končetiny, přesněji pletenec pažní. Mohou se také 

vyskytovat parézy jiných svalových skupin. Vyskytují se také parézy dolních končetin 

až kvadruparézy nebo plégie. Obrny vznikají nejčastěji v časné fázi rekonvalescence, to 

znamená do jednoho týdne po ústupu horeček. Mohou vznikat periferní neuritidy 
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a  obraz polyradikuloneuritidy typu Guillain- Barré, které se považují za následek 

autoimunitních reakcí. Incidence vzniku paréz je u 2-10 % pacientů [3, 17, 25, 30]. 

2.4 Komplikace 

 Jako komplikace u pacientů St.p. Meningoencefalitis může být porucha sluchu, 

která se projevuje snížením sluchového prahu a šuměním v uších. Někteří pacienti 

mohou trpět závratěmi a instabilitou. Komplikace mizí velmi pozvolna, avšak někdy 

nemusí být jejich úprava úplná. U mnoha pacientů se objevuje tzv. Postencefalický 

syndrom, který trvá řadu týdnů až měsíců v rekonvalescentním období. Jeho výskyt 

nezávisí na tíži klinického průběhu. Projevy jsou bolesti hlavy, poruchy koncentrace, 

paměti, nespavost, nebo naopak hypersomnie, snížení pracovního výkonu, úzkostnost, 

plačtivost. U dětí je lehčí klinický průběh, naopak u starších osob může být velmi 

závažný a pacienta může doživotně invalidizovat. Dalšími komplikacemi je afázie, 

epileptické reakce a psychotické změn [10,30]. 

2.5 Diagnostika 

 Diagnostika začíná odběrem anamnestických dat, kde se zaměřujeme 

na epidemiologickou anamnézu a to konkrétně na zákus klíštěte, poštípání hmyzem, 

koupání v přírodě nebo v bazénu, manipulace se zvířaty či jejich exkrementy. Dále 

pobyty v cizích zemích, konkrétně místo působení, stravovací zvyklosti, délka pobytu 

a  očkování před odjezdem. V anamnéze se také zaměřujeme na nynější onemocnění, 

kdy pacient sděluje informace o začátku onemocnění, zda byl nástup náhlý či pozvolný. 

Poté zjišťujeme potíže v trvání hodin, dnů, týdnů či měsíců, horečku, subfebrilní 

teploty, bolesti hlavy, nauzeu, zvracení, světloplachost, vertigo [31]. 

 Diagnostika onemocnění je sérologická. Pro pozitivitu nálezu svědčí nález IgM 

protilátek v séru v testu ELISA. Tyto protilátky jsou detekovatelné již v druhém týdnu 

nemoci. Dále jsou přítomny protilátky typu IgG, které jsou paměťové, tudíž přetrvávají 

v těle dlouho. Nelze však říct, že vždy celoživotně. Diagnostika se provádí odběrem 

mozkomíšního moku, kde jsou protilátky pozitivní při akutním onemocnění. 

V mozkomíšním moku je typický nález nehnisavé neuroinfekce, tj. proteinocytologická 

asociace s desítkami až stovkami buněk, kde může být nejprve zastoupeno větší 

množství polynukleárních buněk [30, 31]. 



13 
 

2.5.1 Diferenciální diagnostika 

 Je důležité se v diferenciální diagnostice zaměřit i na jiné aseptické 

neuroinfekce, většinou nikoliv kvůli odlišné léčbě, ale kvůli eventuálnímu očkování, 

pokud by se nejednalo o klíšťovou meningoencefalitidu. Někdy je v prvopočátku 

onemocnění zaměňovaná za lymeskou boreliózu, na kterou jsou indikována antibiotika. 

Někdy se však tyto dvě infekce mohou vyskytnout i současně. Dále může být KME 

zaměňována za hnisavou meningitidu, které jsou však charakteristické rychlejší nástup 

onemocnění s vysokými parametry zánětu. Při změnách v jaterních a ledvinných testech 

je nezbytné diferenciálně odlišit i leptospirózu. Pokud pacient cestoval, je nezbytné 

vyšetření i na možná importovaná vzácná onemocnění jako je West-Nile fever, 

poliomyelitis anterior acuta či jiná další infekční onemocnění postihující nervový 

systém. Diferenciálně můžeme odlišit tyto onemocnění dle komplikací, vzniku paréz 

(viz tab. č. 3) [30]. 

 Klíšťová 

meningoencefalitida 

Poliomyelitida Lymeská borelióza 

anamnéza Přisáté klíště Pobyt v cizině, 

neočkovaná osoba 

Klíště v anamnéze 

likvor Zmnožení buněk, 

zvýšení bílkoviny 

Zpočátku cytoproteinická 

disociace, posléze 

proteino-cytologická 

disociace 

Zpočátku zmnožení 

buněk i bílkoviny, 

u chronické formy 

zmnožení jen 

bílkoviny 

doba vzniku Možný vznik i po 

horeč. stadiu 

V horečnatém stadiu V průběhu akutního 

onemocnění 

Postižení- 

typ obrny 

Chabá obrna, 

asymetrická, více HK 

Chabá obrna, 

asymetrická, více DK 

Obrny mozkových 

nervů 

změny čití výjimečně ne Přítomny 

následky možné časté Zřídka 

Tab. č. 3 Diferenciální diagnostika paréz po virovém onemocnění [31]. 

2.6 Léčba 

 Léčba je symptomatická. Lékař podává pacientovi antipyretika, analgetika, léky 

zmírňující otok mozku apod. Pacientovi se podává dostatečné množství tekutin, 

zejména pokud pacient užívá antibiotika ke zvládnutí interkurentních infekcí, která však 

nemají vliv na samotnou virovou infekci. Hospitalizace pacientů trvá kolem 14 dní, 

při komplikacích se prodlužuje. Sledování pacienta po onemocnění trvá 1 rok, kdy se 
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provádějí nezbytná vyšetření jako je EEG, eventuelně EMG u paretických pacientů. 

Pokud je pacient postižen parézami, hospitalizace se prodlužuje v lázeňské péči nebo 

na rehabilitačních klinikách. Pracovní neschopnost bývá v průměru 4-6 týdnů, pokud 

se  jedná pacienty bez komplikací. V rekonvalescenci není pacientům doporučována 

větší fyzická námaha, také by se měli vyvarovat slunění a saunování. U starších 

polymorbidních pacientů je nutné dosáhnout co nejlepší kompenzace základních 

onemocnění. Dle neurologického postižení se indikuje cílená rehabilitace. Léčení  

komplikací je většinou dlouhodobá záležitost, ve které je zapotřebí multidisciplinární 

spolupráce avšak  výsledky jsou ne vždy uspokojivé [14, 18, 30]. 

2.6.1 Rehabilitace 

 Pokud došlo u pacienta v rámci onemocnění k motorickému deficitu ve formě 

periferních paréz, je nezbytná následná léčba v podobě rehabilitace [30]. 

 Rehabilitační péče začíná již preventivními opatřeními, díky nimž zabraňujeme 

postupnému rozvinutí sekundárních strukturálních změn v denervovaném a inaktivním 

svalu. Sekundárními strukturálními změnami rozumíme kontraktury a fibrózní změny. 

Do preventivních opatření řadíme aplikaci tepla, pasivní pohyby, polohování, techniky 

měkkých tkání [20]. 

 Fyzioterapeutické metody plynule navazují na fázi preventivních opatření. 

Využívají se tyto techniky: polohování, analytické cvičení, prostředky fyzikální terapie, 

metoda sestry Kenny a metody založené na neurofyziologickém podkladu. Především 

však Propriceptivní neuromuskulární facilitace dle Kabata, Vojtovu reflexní terapii 

a  Senzomotorickou stimulaci dle Jandy a Vávrové [20]. 

 Polohováním předcházíme vzniku kontraktur, a tím i následným deformitám. 

Využívá se široká škála polohovacích pomůcek, které zajišťují fyziologické postavení 

končetin. Doba polohování se řídí typem postižení. [13]. 

 Analytické cvičení využíváme u nejtěžšího stupně oslabení, což představuje 

svalové oslabení stupně 0,1 a 2-. K hodnocení svalové síly využíváme Svalový test dle 

Jandy. U svalové síly stupně 0,1 provádíme pohyby pasivně s uvědoměním pacienta, 

u  stupně 2 pacient cvičí aktivně s dopomocí s vyloučením segmentu. U stupně 3 

pacient cvičí sám proti hmotnosti segmentu a od stupně 4 pacient cvičí i proti odporu. 
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K  odporu využíváme svou ruku (terapeuta), závaží, therabandy a další dostupné 

pomůcky [15, 20]. 

 Do prostředků fyzikální terapie se začleňuje terapie elektrostimulací, která je 

velmi důležitá u plegických svalů. Při elektrostimulaci vyvoláváme kontrakci 

denervovaného svalu a tím podporujeme jeho trofiku svalu po dobu, než dojde k jeho 

reinervaci. Využívá se především selektivní elektrostimulaci, díky níž se snažíme 

aktivovat pouze denervovaná vlákna, a proto se používají impulsy s šikmým nástupem. 

Než však zahájíme vlastní elektrostimulaci, provede terapeut tzv. Hoorveg- Weisovu I/t 

křivku, díky ní se změří minimální intenzita pravoúhlých a šikmých impulzů standardní 

délky, které vyvolávají viditelnou nebo palpovatelnou kontrakci drážděného svalu. 

Ze  začátku se provádí 20-30 stahů, abychom sval nepřetěžovali, následně se jednotlivé 

terapie navyšují. Poté nastupuje terapie elekrogymnastikou, která se používá v terapii 

oslabených, ale nikoli denervovaných svalů. K terapii elekrogymnastikou se používají 

proudy Tenssurge, sf(b) proudy či Träbertovy proudy, které však pacienty nejsou dobře 

snášeny [13, 20, 29]. 

Z prostředků fyzikální terapie dále využíváme teplo. Může se jednat o aplikaci 

horkých zábalů o teplotě 50-60° C, vířivou koupel o teplotě 38° C či použití parafínu 

o  teplotě 56° C, který se využívá u chronických stavů. Tepelné procedury používáme 

bezprostředně před cvičením. Při aplikaci přihlížíme k poruchám povrchového čití, 

jelikož bychom při jeho ztrátě mohli pacienta popálit [13]. 

Dále využíváme prostředků masáže. Kde se u akutně vzniklých paréz aplikuje 

lehké tření, hnětení a vytírání směrem centripetálním. Tím se usnadňuje žilní odtok 

a  brání vzniku fibrózních změn ve svalu. U chronických paréz se masáž aplikuje více 

do hlubších struktur [13]. 

 Metoda sestry Kenny je velmi účinná technika při léčbě periferních paréz. 

Využívá se u svalů síly 2 - a slabších dle svalového testu. Jedná se o analytické cvičení, 

kdy se jednotlivé svaly, či svalové skupiny cvičí dle svalového testu, ale přidávají 

se  ještě některé facilitační prvky, které právě Elisabeth Kennyová zavedla, i když se 

v  její době pojem facilitace ještě nevyskytoval. Kennyová rozdělila techniku na 4 části. 

První z nich je nazývá stimulace. Jde o drobný chvějivý pohyb, který se provádí 



16 
 

pasivně, cílem této fáze je stimulace proprioreceptorů. Další fáze je indikace. Cílem je 

uvědomění pacienta o přesně provedeném pohybu a o svalu, který má pohyb provést. 

Dráždíme receptory v kůži a zároveň pacientovi vysvětlujeme bližší informace 

o  paretickém svalu. Třetí část je reedukace, kdy se pacient snaží pohyb provést. U svalů 

1,0 pouze pasivně, tudíž pacient cvičí v představě, u svalů 2- s dopomocí terapeuta. 

Nejen stimulaci, ale i pasivní a aktivní pohyb s dopomocí provádíme polohy svalu 

v  protažení. Důležitá je také relaxace mezi cviky, která slouží k vyloučení 

nekoordinovaným svalovým kontrakcím a substitučním pohybům [8]. 

 Do technik založených na neurofyziologickém podkladu, které se využívají 

k  léčbě paréz, patří Proprioceptivní neuromuskulární facilitace. Jedná se o léčebný 

koncept dle Kabata. Filozofie vychází z toho, že principiálně je každý člověk i pacient 

s poraněními a omezeními schopen skrz skryté motorické schopnosti stimulovat 

a  aktivovat svůj svalový aparát. Jejím facilitačním principem je usnadnění pohybu 

pomocí provokace zvýšené signalizace ze svalových vřetének, kloubních a kožních 

receptorů, přičemž dochází k aktivaci maximálního počtu motorických jednotek. V této 

technice se využívají diagonální pohyby. Při volbě postupu je důležité vybrat správnou 

diagonálu, při které se oslabené svaly aktivují a taktéž správnou posilovací technik [1, 

20]. 

 Další technika na neurofyziologickém podkladě je Vojtova metoda. Při níž je 

taktéž třeba vybrat vhodnou polohu pacienta, při níž bude docházet k vybavení 

optimální aktivity paretického svalu v rámci globálního motorického vzoru. Musíme 

však zohlednit výbavnost pacienta a také svalovou sílu paretického svalu.  

 Senzomotorická stimulace je taktéž technika založená na neurofyziologickém 

podkladu a používá se především u paréz dolních končetin, kde se využívá cvičení 

na  balančních pomůckách. Tato technika využívá percepce vnitřních a vnějších podnětů 

skrz různé typy receptorů, které toto umožňují. Tyto informace – aferentní signály 

posílají z periferie do CNS, kde jsou zpracovány v různých úrovních nervové soustavy. 

A ty posílají eferentní signál, jakožto neuromuskulární odpověď. Ta vyvolává aktivitu 

těla či končetiny. Je však třeba přizpůsobit míru nestability stupni svalového oslabení. 

Prvky této metody může terapeut zařadit i u paréz na horních končetinách [20, 33]. 
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 Dále bychom mohli použít z již známých metod, metodu Roodové. Ta byla 

popsána v roce 1956. Tato metoda využívá povrchové a mechanické stimuly 

k excitatornímu ovlivnění motoneuronů příslušného svalstva. Toho je možné dosáhnout 

bodovou stimulací chladem či kartáčováním kůže. Při této mechanické stimulaci kůže 

jsou pravidelně spoluaktivovány také proprioreceptory svalstva, které se pod ní nachází, 

a proto je možné, že celkový účinek povrchové stimulace působí facilitačně [24]. 

2.7 Prevence 

 Od roku 1973 je známa očkovací látka, vyrobená z inaktivovaného viru, která se 

v purifikované formě užívá v ČR dosud. Jedná se o takzvanou aktivní imunizaci. 

Dostupné očkovací vakcíny vyžadují podání tří dávek po 0,5 ml intramuskulárně. 

Při  standardním schématu očkování je časový interval mezi první a druhou dávkou 1-3 

měsíce, mezi druhou a třetí dávkou 9-12 měsíců. U očkovaných nastupuje protilátková 

ochrana většinou za 2 týdny po druhé dávce. Imunita trvá po třetí dávce 3-4 roky, 

po  tomto období se doporučuje podání další dávky. Někteří výrobci uvádějí možnost 

urychlené vakcinace, kdy se očkuje nultý, sedmý a 21. den. V České republice jsou 

k  dispozici dvě očkovací látky proti klíšťové meningoencefalitidě, a to FSME-IMMUN 

a Encepur. U obou vakcín existuje jak přípravek pro děti i dospělé [3, 19, 31]. 

 V praxi dochází také k pasivní imunizaci, která spočívá v podání hyperimunního 

globulinu, který musí být aplikován co nejdříve po zákusu klíštěte. Tato doba však 

nesmí přesáhnout 4 dny.  Indikací této imunizace jsou stavy po zákusu klíštěte, 

ke  kterému došlo v lokalitě s výskytem klíšťové meningoencefalitidy u osob, u kterých 

byl prokázaný imunodeficit či neurologické postižení [3, 19, 31]. 

 Nejvhodnější dobou pro očkování jsou zimní měsíce, kdy je aktivita klíšťat 

nízká, očkovat se může v kterékoliv roční době [3, 19, 31]. 

 Rozsáhlá vakcinace proti viru KME v Rakousku vedla k výraznému poklesu 

roční incidence. V ČR incidence nemoci po řadu zůstává většinou stálá. Odhaduje se, 

že  v ČR je očkováno okolo necelé jedné pětiny obyvatel. Očkování je vhodné zejména 

u osob středního a vyššího věku, jelikož onemocnění mívá u nich závažnější průběh. 

Obecně se však možnost očkovat doporučuje všem dospělým i dětem před pobytem 

v  místech, kde může dojít ke kontaktu s infikovaným klíštětem. Člověk by měl být také 
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seznámen před pobytem v přírodě se zásadami snižujícími riziko přisátí klíštěte. Patří 

mezi ně užívání repelentů, nošení hladkého, přiléhavého a světlého oděvu, včas 

odstraňovat klíšťata a vždy používat pinzetu při odstraňování [3, 19, 31]. 
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3 ČÁST SPECIÁLNÍ 

3.1 Metodika práce 

 Tato bakalářská práce vznikla na základě konání souvislé odborné bakalářské 

praxe ve dnech 13.1. - 7.2.2014 na Rehabilitační klinice Malvazinky v Praze, kam jsem 

4 týdny docházela a to v dopoledních hodinách. 

 Na výše zmíněné klinice byla v době konání mé praxe hospitalizována pacientka 

s iniciály A.H. s diagnózou St.p. Meningoencefalitis. Jelikož mi tato diagnóza přišla 

zajímavá, a pacientka byla velmi milá a sympatická, rozhodla jsem se, že paní A.H. 

bude můj pacient pro vypracování speciální části této práce – kazuistiku.  

 Na začátku terapie byla pacientka poučena o budoucím vyšetření a terapii 

a  následně souhlasila s vypracováním bakalářské práce a toto rozhodnutí potvrdila 

podpisem informovaného souhlasu (viz. příloha č.2) na jehož základě byla podána 

žádost o schválení projektu etickou komisí UK FTVS. Tato již schválená žádost 

společně se vzorem informovaného souhlasu pacienta je součástí této práce (viz. příloha 

č.1). 

 S pacientkou jsem individuálně pracovala každý všední den v době její 

hospitalizace. Každá terapie trvala průměrně 45 min. Celkem jsem s pacientkou 

provedla 13 terapií, vstupní a výstupní kineziologický rozbor, který jsem provedla 

zvlášť.  

 Speciální část byla vypracována formou kazuistiky pacienta. Nejprve jsem 

provedla vstupní kineziologický rozbor, na základě tohoto rozboru jsem stanovila cíl 

terapie s krátkodobým a dlouhodobým rehabilitačním plánem. Následně jsem prováděla 

terapie dle návrhu terapie. V poslední den mé praxe jsem provedla výstupní 

kineziologický rozbor. 

 Ve vstupním i výstupním kineziologickém rozboru jsem použila tyto metody: 

hodnocení aspekcí, palpací, antropometrické vyšetření, neurologické vyšetření, svalový 

test dle Jandy [15], vyšetření zkrácených svalů dle Jandy [15] a vyšetření reflexních 

změn dle Lewita [22]. K vyšetření byl použit krejčovský metr, neurologické kladívko. 

 V následné terapii jsem využila nejvhodnější techniky a metody, které jsou 

náplní tříletého bakalářského studia fyzioterapie. Konkrétně jsem použila: respirační  
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fyzioterapii [8], prvky exteroreceptivní stimulace, pasivní pohyby, aktivní pohyby, 

metodu sestry Kenny [8], PNF dle Kabata [12], TMT dle Lewita [22], PIR dle Lewita 

[22], PIR s protažením dle Jandy [15], SMS dle Jandy a Vávrové [16]. K terapii jsem 

využila overball, míčky (ježek). 

 Během hospitalizace podstoupila pacientka kromě individuální fyzioterapie, 

kterou jsem prováděla já, ještě další terapie. Jednalo se o fyzikální terapii, konkrétně 

elektrostimulaci, vířivka na DK, skupinové cvičení v bazéně pro neurologicky nemocné. 

Dále pacientka podstoupila reflexní masáže zad- zádovou sestavu. Terapie byla 

indikována ošetřujícím lékařem v četnosti (1x denně elektrostimulace, 1x denně 

skupinové cvičení v bazéně, 2x týdně vířivka DK, 1x týdně reflexní masáž). 

 Během terapií jsem vždy kladla důraz na správné provedení pohybů 

bez  substituce. Poslední den mé praxe jsem provedla výstupní kineziologický rozbor 

a  zhodnocení efektu terapie. 

3.2 Anamnéza 

 

Vyšetřovaná osoba: A.H. 

Ročník: 1953 (60 let) 

Pohlaví: žena 

Zdravotní pojišťovna: 207 

Diagnosa:  

 E 058  hyperthyreóza na terapii 

A 858 St.p. klíšťové meningoencefalitidě, klinicky těžká pravostranná 

 hemiparéza  s akcentací na pravou dolní končetin 

Z 509 péče s použitím rehabilitačních výkonů 

 

 

RA: matka † 81 let CMP 

 otec † 88 let ,,ve spánku stářím´´ 

 další RA bez dědičného zatížení 
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OA-Předchorobí: Pacientka prodělala běžné dětské choroby. Dle slov pacientky byla 

celý život zdravá. Léčí se pouze s hyperthyreózou. Jiné úrazy, 

operace či onemocnění pacientka neudává. 

 

OA- Nynější onemocnění: 16.11.2013 v pátek se pacientka cítila slabá a unavená, 

druhý den se objevily vysoké horečky 39 º C, velké bolesti hlavy a při stoji cítila pravou 

nohu „slabší“. Třetí den obtíže přetrvávaly, k tomu se přidala bolest zad a pravou DK již 

„necítila“ a pravá HK byla velmi „slabá“. Dne 18.11.2013 byla  pacientka převezena 

sanitou do Thomayerovy nemocnice s podezřením na CMP. Během hospitalizace 

pacientka podstoupila odběr mozkomíšního moku, z vyšetření byla stanovena diagnóza 

Klíšťová Meningoencefalitida s klinicky těžkou pravostrannou hemiparézou s akcentací 

na PDK. Byly nasazeny kortikoidy. Po 15 dnech byla propuštěna do domácího ošetření. 

Dne 5.12.2013 nastoupila na Rehabilitační kliniku Malvazinky k terapii. Pacientka je 

soběstačná, zvládá hygienu, přesuny na toaletu, na lůžko. 

 

Předchozí RHB: neguje 

 

AA: neguje 

 

GA: 2 porody bez komplikací. Žádné gynekologické problémy během života neudává. 

 

FA: Propycil 50 mg tbl 1/2-0-0 

 

SA: Paní H. bydlí v domě s rodinou, dům má 18 schodů do patra. Pacientka má dobré 

 sociální zázemí.  

 

PA:  lekárnice 

 

Sp.A: Pacientka byla až do nynějšího onemocnění aktivní sportovkyně. 1x týdně 

 pilates, 1x týdne bosu, 3-4 týdně běh 8 km. 

 

ABUSUS: nekuřák, alkohol nepije 
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3.3 Vstupní kineziologický rozbor 

 

Datum vyšetření: 17.1.2014 

Status praesens:  

Subjektivní: Pacientka se cítí dobře, nemá žádné bolesti. Stěžuje si na špatné spaní. 

Objektivní: Pacientka je orientována v čase a v prostoru, spolupracující. 

 

Výška: 160 cm 

Váha: 53 kg 

BMI: 20,7 (norma) 

Dechová frekvence: 13/ min 

Tepová frekvence: 65/ min 

 

Vyšetření stoje: Pacientka zvládne stoj bez kompenzační pomůcky. Stoj o střední bazi. 

pohled zezadu:  

postavení pat nesymetrické nadměrné zatížení levé DK z důvodu odlehčení pravé DK, 

Achillovy šlachy symetrické, 

lýtkové svalstvo viditelně hypotonní výrazněji vpravo, 

pravý kolenní kloub v semiflekčním postavení, 

stehenní svalstvo hypotonní symetricky, vpravo výrazná hypotrofie, 

subgluteální svalstvo symetrické, 

gluteální svalstvo v hypotonu, 

thorakobrachiální trojúhelník více výrazný vpravo, 

patrná dextrokonvexní skolióza v Th-L páteři, 

dolní úhly lopatek ve stejné výšce, levá mírně odstává, 

ramenní klouby ve stejné výšce 

 

pohled zpředu: 

pravá noha nakročena více vpřed, 

klenby nožní symetrické, fyziologické, 

velké zatížení celé levé dolní končetiny, 
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pravá dolní končetina hypotonní, 

pupek v ose těla, 

klíční kosti symetrické, velmi výrazné, 

 

pohled zboku: 

pravý kolenní kloub v semiflexi, levý extendován 

pánev v anteflexi, 

zvýšená bederní lordóza, 

zvýšená hrudní kyfóza, 

výrazná protrakce ramen, 

hlava v protrakci a ve flexi. 

 

Rhombergův stoj: vyšetřováno bez kompenzačních pomůcek, s přenesením váhy na 

LDK 

I- fyziologický nález 

II- fyziologický nález 

III- fyziologický nález 

 

Vyšetření dýchání (vleže na zádech): 

Typ dýchání – převládá výrazně střední hrudní dýchání 

Dechová vlna – probíhá distoproximálním směrem, fyziologická  

Dynamické zkoušky páteře: Z důvodu parézy PDK vyšetřováno vsedě. 

 

Retroflexe: omezený rozsah pohybu, rozvíjení páteře především v hrudní páteři. 

Pacientce je tato poloha nepříjemná 

Lateroflexe: rozsah na obě strany symetrický, rozvíjení především v hrudní oblasti 

páteře  

Anteflexe: Plný rozsah, paravertebrální valy symetrické, malé rozvíjení bederní části 

zad, kompenzováno rozvíjením hrudní oblasti páteře. 
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Distance na páteři: Z důvodu parézy PDK vyšetřováno vsedě. 

Schoberova vzdálenost: 3 cm 

Stiborova vzdálenost: 7 cm 

Ottova inklinační vzdálenost: 3,5 cm 

Ottova reklinační vzdálenost: 2 cm 

Index sagitální pohyblivosti hrudníku: 5,5 cm 

 

Vyšetření chůze: Pacientka využívá k chůzi 2 francouzské berle, kolenní ortézu 

a  peroneální pásku. Vyšetřováno pouze se dvěma francouzskými holemi. Pacientka 

chodí třídobou chůzí s přísunem. Stereotyp chůze není optimální. Dochází 

k  nadměrnému zatěžování levé DK. Délka kroku nesymetrická, tempo pomalé. 

Pacientka nadměrně zatěžuje horní končetiny a pletence ramenní. U pravé DK chybí 

zcela odvíjení chodidla od podložky. Pohyb PDK začíná elevací pánve. K delším 

přesunům např. na vodoléčebné procedury si pacientka ,,není jistá´´ ve francouzských 

holích, tudíž k přesunům využívá invalidní vozík. Chůze po schodech není možná. 

 

Neurologické vyšetření: 

 

hlavové nervy: fyziologický nález 

HK: povrchové čití - fyziologický nález 

        hluboké čití - fyziologický nález 

        ŠOR -  fyziologický nález 

        pyramidové jevy zánikové - fyziologická nález 

        pyramidové jevy iritační - fyziologický nález 

DK: povrchové čití - fyziologický nález 

        hluboké čití - fyziologický nález 

        ŠOR:                                                 LDK                                             PDK 

 Medioplantární    normoreflexie   hyporeflexie 

            r. Achilovy šlachy               normoreflexie   hyporeflexie 

            patelární                                normoreflexie   hyporeflexie 

 

        pyramidové jevy zánikové – z důvodu paretické PDK nevyšetřováno. 
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        pyramidové jevy iritační - fyziologický nález 

 

Svalový test dle Jandy: Z důvodu parézy PDK, jsem se zaměřila na vyšetření dolních 

končetin. Horní končetiny vyšetřeny orientačně bez patologického nálezu. 

 

 

 LDK PDK 

Flexory kyčelního kloubu 4 1 

Extenzory kyčelního kloubu 4 1 

Abduktory kyčelního kloubu 4 1 

Adduktory kyčelního kloubu 4 1 

Zevní rotátory kyč. kloubu 5 1 

Vnitřní rotátory kyč. kloubu 5 1 

Flexory kolenního kloubu 4 1+ 

Extenzory kolenního kloubu 4 2 

Plantární flexory hlezna 4 1 

Supinátory -dorzální flexe 4 0 

Supinátory - plantární flexe 4 0 

Flexory MTP kloubů prstů 5 1 

Extenzory MTP kloubů 

prstů 

5 1 

Adduktory MTP kloubů 

prstů 

5 1 

Abduktory MTP kloubů 

prstů 

5 1 

m. QuadratusLumborum 5 5 

Tab. č. 4 - testy hodnotící svalovou sílu na dolních končetinách dle Jandy [15]. 
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Antropometrie: Z důvodu parézy na pravé dolní končetině měřeny dolní končetiny. 

 

 LDK PDK 

Funkční délka DK (SIAS – 

malleolus medialis) 

87 cm 87 cm 

Anatomická délka DK 80 cm 80 cm 

Obvod stehna 40 cm 36,5 cm 

Obvod kolenního kloubu 34 cm 34 cm 

Obvod lýtka 32 cm 32 cm 

Tab. č. 5 - délkové a obvodové míry dolních končetin (cm) 

 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy:  

 

 L P 

m. Pectoralis major 1 1 

m. Pecoralis minor 1 1 

m. Trapezius 1 1 

m. Levator scapulae 1 1 

m. Triceps surae 1 0 

Flexory kyčelního kloubu 1 1 

Extenzory kolenního kloubu 1 2 

Flexory kolenního kloubu 0 0 

Adduktory 0 0 

Tab. č. 6 - vyšetření zkrácených svalů [15]. 

 

 

 

 

Vyšetření reflexních změn dle Lewita: 

 

Oblast zad: 

Kůže: bez patologického nálezu 

Fascie: Thorakodorsální fascie směrem kraniálním i kaudálním patologická bariéra 

bilaterálně s akcentací na pravé polovině zad. 

Kibblerova řasa: Snížená posunlivost v bederní oblasti zad bilaterálně 
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Svaly: V oblasti bederních vzpřimovačů trupu hypertonus s TrP, m.quadratuslumborum 

v hypertonu 

 

Oblast dolních končetin: Palpačně je pravá noha studená oproti levé noze, která má 

normální teplotu. 

Kůže: bez patologického nálezu 

Fascie: bez patologického nálezu 

Svaly: Výrazný hypotonus na obou DK, s akcentací PDK 

 

 

 

 

Závěr vyšetření 

Pacientka s parézou pravé dolní končetiny, která dle laboratorního vyšetření byla 

způsobena meningoencefalitidou. Pacientka je soběstačná, stoj zvládne 

bez  kompenzačních pomůcek, avšak přenesenou váhou na LDK. Stoj je stabilní. 

Ve  stoji je patrná mírná dextrokonvexnískolioza v Th-L přechodu. Při chůzi 

s  francouzskými holemi je velmi narušen stereotyp a dochází nadměrnému zatěžování 

horních končetin. Chůze po schodech není možná. K delším přesunům využívá 

invalidní vozík. Neurologické vyšetření prokázalo snížené šlachookosticové reflexy 

na  paretické DK. Na vyšetření svalové síly se prokázalo výrazné oslabení dolních 

končetin. Levá DK vykazuje známky 4 ST, pravá noha až na výjimky st. 1 ST. Pravý 

stehenní sval je o 3,5 cm útlejší. Dále jsem vyšetřila zkrácené svaly až na výjimky st. 1 

svalového zkrácení bilaterálně. Při palpačním vyšetření se prokázal výrazný hypotonus 

na dolních končetinách s akcentací na PDK. Dále palpační vyšetření prokázalo poruchu 

prokrvení PDK, která je oproti LDK mnohem studenější. 
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3.4 Krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

Krátkodobý plán: 

1) Zvýšit svalovou sílu dolních končetin  

2) Zlepšit hybnost PDK 

3) Zvýšit tonus dolních končetin 

4) Zlepšit stereotyp chůze po rovině 

5) Nácvik chůze po schodech 

5) Protáhnout zkrácené svaly 

6) Uvolnit svaly v hypertonu 

7) Uvolnit fascie a podkoží 

Dlouhodobý plán: 

1) Posílení svalů PDK 

2) Začlenění PDK do stereotypu chůze 

3) Nácvik chůze bez kompenzačních pomůcek 

4) Zlepšení držení těla 

5) Úprava prostředí v domácnosti 

6) Kontrola a případná korekce navržené autoterapie 

7) Modifikovat terapie dle aktuálního stavu pacienta 

8) Fyzikální terapie 

9) Celkové zlepšeni kvality života 

3.5  Návrh terapie 

Pro dosažení stanovených cílů předpokládáme použití těchto technik: 

1) Respirační fyzioterapie 

2) Exteroreceptivní stimulace (kartáčování, míčkování, hlazení) 
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3) Pasivní pohyby do protažení 

4) Aktivní cvičení (analytické LTV), cvičení v představě, s dopomocí zdravé končetiny 

4) Proprioceptivní neuromuskulární facilitace dle Kabata 

5) Metoda sestry Kenny 

6) Taping 

7) Fyzikální terapie (Elektostimulace) 

8) Techniky měkkých tkání dle Lewita 

9) PIR na svaly v hypertonu dle Lewita 

10) PIR s protažením na svaly ve zkrácení dle Jandy 

11) Senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové 

3.6.  Průběh terapie 

 1. terapeutická jednotka - provedena dne 20.1.2014 

Status praesens: 

Subjektivní: Pacientka se cítí dobře, nemá bolesti, stěžuje si na špatné spaní. 

Objektivní: Pacientka orientována v čase i prostoru, spolupracuje. 

 

Cíl dnešní fyzioterapeutické jednotky: 

Zvýšit svalový tonus dolních končetin 

Posílit svalstvo dolních končetin především PDK 

Protažení svalů ve zkrácení 

Uvolnění svalů v hypertonu 

Uvolnění fascií a podkoží v zádové oblasti 

Návrh terapie: 

Exteroreceptivní facilitační stimulace PDK  
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PNF 

Metoda sestry Kenny 

Aktivní cvičení  

Pasivní analytické cvičení 

Asistované cvičení 

PIR dle Lewita 

PIR s protažením dle Jandy 

Techniky měkkých tkání 

Provedení: 

Exteroreceptivní facilitační stimulace celé PDK s akcentací na akrální části pomocí 

kartáče a „pichlavého ježka“ 

Metoda sestry Kenny na akrum PDK 

PNF na PDK asistovaně- I. flekční d., I extenční d., II flekční d., II extenční d. 

Asistované analytické cvičení svalů- flexory, extenzory kolenního kloubu, flexory, 

extenzory, abduktory a adduktory kyčelního kloubu 

Pasivní cvičení svalů- nevykazujících žádnou svalovou sílu, zaměřeno na akrum PDK 

Aktivní cvičení- LDK cvičení s overballem 

PIR dle Lewita - bederní vzpřimovače páteře, m. quadratus lumborum 

PIR s protažením dle Jandy - m.trapezius bil., mm. pectoralii bil., m. levator scapulae 

bil., m.triceps surae sin., extenzory kolenního kloubu bil. 

Techniky měkkých tkání - Kibblerova řasa na zádech bil., protažení lumbodorsální 

fascie oběma směry bil. 

Výsledek terapie: Terapeutická jednotka proběhla bez komplikací, podařilo se nám 

splnit zadané cíle. Pacientka cítila velké uvolnění v zádové oblasti a v oblasti krku. 
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2. terapeutická jednotka- provedena dne 21.1.2014 

Status praesens: 

Subjektivní: Pacientka se cítí dobře, nemá bolesti, dle jejích slov cítí uvolnění zad z 

předešlé terapie. 

Objektivní: Pacientka orientována v čase i prostoru, spolupracuje, je aktivní. 

 

Cíl dnešní fyzioterapeutické jednotky: 

Zvýšit svalový tonus dolních končetin 

Posílit svalstvo dolních končetin především PDK 

Protažení svalů ve zkrácení 

Uvolnění svalů v hypertonu 

Uvolnění fascií a podkoží v zádové oblasti 

Návrh terapie: 

Exteroreceptivní facilitační stimulace PDK  

PNF 

Metoda sestry Kenny 

Aktivní cvičení  

Pasivní analytické cvičení 

Asistované cvičení 

PIR dle Lewita 

PIR s protažením dle Jandy 

Techniky měkkých tkání 
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Provedení: 

Exteroreceptivní facilitační stimulace celé PDK s akcentací na akrální části pomocí 

kartáče a „pichlavého ježka“ 

Metoda sestry Kenny na akrum PDK 

PNF na PDK asistovaně- I. flekční d., I extenční d., II flekční d., II extenční d. 

Asistované analytické cvičení svalů- flexory, extenzory kolenního kloubu, flexory, 

extenzory, abduktory a adduktory kyčelního kloubu 

Pasivní cvičení svalů- nevykazujících žádnou svalovou sílu, zaměřeno na akrum PDK 

Aktivní cvičení- LDK cvičení s overballem 

PIR dle Lewita - bederní vzpřimovače páteře, m. quadratus lumborum 

PIR s protažením dle Jandy - m. trapezius bil., mm. pectoralii bil., m. levator scapulae 

bil., m.triceps surae sin., extenzory kolenního kloubu bil. 

Techniky měkkých tkání - Kibblerova řasa na zádech bil., protažení lumbodorsální 

fascie oběma směry bil. 

Výsledek terapie: Terapeutická jednotka proběhla bez komplikací, podařilo se nám 

splnit zadané cíle. Při terapii PIR s protažením došlo k výraznému uvolnění tkání. 

Pacientka se po cvičení s PDK cítí dobře. 

 

3. terapeutická jednotka - provedena dne 22.1.2014 

Status praesens: 

Subjektivní: Pacientka se cítí dobře, nemá bolesti, ale má obavy aby se „z toho dostala“. 

Objektivní: Pacientka orientována v čase i prostoru, spolupracuje, ale převažuje 

pesimistický přistup k terapii. 
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Cíl dnešní fyzioterapeutické jednotky: 

Zvýšit svalový tonus dolních končetin 

Posílit svaly dolních končetin především PDK 

Protažení svalů ve zkrácení 

Uvolnění svalů v hypertonu 

Uvolnění fascií a podkoží v zádové oblasti 

Návrh terapie: 

Exteroreceptivní facilitační stimulace PDK  

PNF 

Metoda sestry Kenny 

Aktivní cvičení  

Pasivní analytické cvičení 

Asistované cvičení 

PIR dle Lewita 

PIR s protažením dle Jandy 

Techniky měkkých tkání 

Provedení: 

Exteroreceptivní facilitační stimulace celé PDK s akcentací na akrální části pomocí 

kartáče a „pichlavého ježka“ 

Metoda sestry Kenny na akrum PDK 

PNF na PDK asistovaně- I. flekční d., I extenční d., II flekční d., II extenční d. 

Asistované analytické cvičení svalů- flexory, extenzory kolenního kloubu, flexory, 

extenzory, abduktory a adduktory kyčelního kloubu 
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Pasivní cvičení svalů- nevykazujících žádnou svalovou sílu, zaměřeno na akrum PDK 

Aktivní cvičení- LDK cvičení s overballem 

PIR dle Lewita - bederní vzpřimovače páteře, m. quadratus lumborum 

PIR s protažením dle Jandy - m.trapezius bil., mm. pectorali bil., m. levator scapulae 

bil., m.triceps surae sin., extenzory kolenního kloubu bil. 

Techniky měkkých tkání - Kibblerova řasa na zádech bil., protažení lumbodorsální 

fascie oběma směry bil. 

Výsledek terapie: Na začátku terapie byla pacientka v negativním naladění a tudíž 

i  soustředění na cvičení bylo mírně sníženo. Při terapii jsem se snažila pacientku 

motivovat. S pozitivním efektem.  

4. terapeutická jednotka - provedena dne 23.1.2014 

Status praesens: 

Subjektivní: Pacientka se cítí dobře, nemá bolesti, dobře se vyspala. 

Objektivní: Pacientka orientována v čase i prostoru, spolupracuje, její psychický stav je 

lepší než při předchozí terapii. 

Cíl dnešní fyzioterapeutické jednotky: 

Zvýšit svalový tonus dolních končetin 

Posílit svalstvo dolních končetin především PDK 

Zvýšit aktivní hybnost PDK 

Zlepšení stereotypu chůze 

Návrh terapie: 

Exteroreceptivní facilitační stimulace PDK  

PNF 

Metoda sestry Kenny 
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Aktivní cvičení  

Pasivní analytické cvičení 

Cvičení v představě 

Asistované cvičení 

Nácvik chůze 

Provedení: 

Exteroreceptivní facilitační stimulace celé PDK s akcentací na akrální části pomocí 

kartáče a „pichlavého ježka“ 

Metoda sestry Kenny na akrum PDK 

PNF na PDK asistovaně- I. flekční d., I extenční d., II flekční d., II extenční d. 

Asistované analytické cvičení svalů- flexory, extenzory kolenního kloubu, flexory, 

extenzory, abduktory a adduktory kyčelního kloubu 

Pasivní cvičení svalů- nevykazujících žádnou svalovou sílu, zaměřeno na akrum PDK 

Cvičení v představě - akrum PDK 

Aktivní cvičení- LDK proti odporu terapeuta 

Nácvik správného stereotypu chůze po rovině 

Výsledek terapie: Dnes byla pacientka v lepším psychickém stavu, což se odrazilo i 

na  kvalitě průběhu dnešní fyzioterapeutické jednotky. Dnes jsme poprvé do terapie 

začlenili nácvik chůze. 

5. terapeutická jednotka - provedena dne 24.1.2014 

Status praesens: 

Subjektivní: Pacientka se cítí dobře, nemá bolesti, dobře se vyspala. 

Objektivní: Pacientka orientována v čase i prostoru, spolupracuje, těší se domů 

za  rodinou na víkend. 
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Cíl dnešní fyzioterapeutické jednotky: 

Zvýšit svalový tonus dolních končetin 

Posílit svalstvo dolních končetin především PDK 

Zvýšit aktivní hybnost PDK 

Zlepšení stereotypu chůze 

Návrh terapie: 

Exteroreceptivní facilitační stimulace PDK  

PNF 

Metoda sestry Kenny 

Aktivní cvičení  

Pasivní analytické cvičení 

Cvičení v představě 

Asistované cvičení 

Nácvik chůze 

Provedení: 

Exteroreceptivní facilitační stimulace celé PDK s akcentací na akrální části pomocí 

kartáče a „pichlavého ježka“ 

Metoda sestry Kenny na akrum PDK 

PNF na PDK asistovaně- I. flekční d., I extenční d., II flekční d., II extenční d. 

Asistované analytické cvičení svalů- flexory, extenzory kolenního kloubu, flexory, 

extenzory, abduktory a adduktory kyčelního kloubu 

Pasivní cvičení svalů- nevykazujících žádnou svalovou sílu, zaměřeno na akrum PDK 

Cvičení v představě - akrum PDK 
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Aktivní cvičení- LDK proti odporu terapeuta 

Nácvik správného stereotypu chůze po rovině 

Výsledek terapie: Dnešní cvičební jednotka probíhala dle návrhu terapie. Pacientka si 

pochvaluje techniku PNF, po které cítí v celé dolní končetině ,,příjemné napětí´´. 

Stereotyp chůze není ještě fyziologický, stále dochází k nadměrnému zatěžování 

horních končetin. 

6. terapeutická jednotka - provedena dne 27.1.2014 

Status praesens: 

Subjektivní: Pacientka se cítí dobře, doma o víkendu si řádně odpočinula a dle jejích 

slov nabrala sílu na další terapii. 

Objektivní: Pacientka orientována v čase i prostoru, spolupracuje, je aktivní a pozitivně 

naladěna. 

Cíl dnešní fyzioterapeutické jednotky: 

Zvýšit svalový tonus dolních končetin 

Posílit svalstvo dolních končetin především PDK 

Zvýšit aktivní hybnost PDK 

Zlepšení stereotypu chůze 

Návrh terapie: 

Exteroreceptivní facilitační stimulace PDK  

PNF 

Metoda sestry Kenny 

Aktivní cvičení  

Pasivní analytické cvičení 

Cvičení v představě 
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Asistované cvičení 

Nácvik chůze 

Provedení: 

Exteroreceptivní facilitační stimulace celé PDK s akcentací na akrální části pomocí 

kartáče a „pichlavého ježka“ 

Metoda sestry Kenny na akrum PDK 

PNF na PDK asistovaně- I. flekční d., I extenční d., II flekční d., II extenční d. 

Asistované analytické cvičení svalů s využitím excentrické kontrakce flexory, extenzory 

kolenního kloubu, flexory, extenzory, abduktory a adduktory kyčelního kloubu 

Pasivní cvičení svalů- nevykazujících žádnou svalovou sílu, zaměřeno na akrum PDK 

Cvičení v představě - akrum PDK 

Aktivní cvičení- LDK proti odporu terapeuta 

Nácvik správného stereotypu chůze po rovině 

Výsledek terapie: Dnešní cvičební jednotka probíhala dle návrhu terapie. Pacientka se 

velmi snaží o co nejrychlejší navrácení původní hybnosti PDK. V terapii pomocí PNF 

jako terapeut cítím každý den zlepšení na podílu aktivity pohybu. 

7. terapeutická jednotka - provedena dne 28.1.2014 

Status praesens: 

Subjektivní: Pacientka bez bolestí ale cítí se unavená, jelikož opět velmi špatně spala.   

Objektivní: Pacientka orientována v čase i prostoru, spolupracuje. 

Cíl dnešní fyzioterapeutické jednotky: 

Zvýšit svalový tonus dolních končetin 

Posílit svalstvo dolních končetin především PDK 
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Zvýšit aktivní hybnost PDK 

Zlepšení stereotypu chůze 

Návrh terapie: 

Exteroreceptivní facilitační stimulace PDK  

PNF 

Metoda sestry Kenny 

Aktivní cvičení  

Pasivní analytické cvičení 

Cvičení v představě 

Asistované cvičení 

Nácvik chůze 

Provedení: 

Exteroreceptivní facilitační stimulace celé PDK s akcentací na akrální části pomocí 

kartáče a „pichlavého ježka“ 

Metoda sestry Kenny na akrum PDK 

PNF na PDK asistovaně- I. flekční d., I extenční d., II flekční d., II extenční d. 

Asistované analytické cvičení svalů s využitím excentrické kontrakce flexory, extenzory 

kolenního kloubu, flexory, extenzory, abduktory a adduktory kyčelního kloubu 

Pasivní cvičení svalů- nevykazujících žádnou svalovou sílu, zaměřeno na akrum PDK 

Cvičení v představě - akrum PDK 

Aktivní cvičení- LDK proti odporu terapeuta 
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Výsledek terapie: Na pacientce byla dnes patrná únava z probdělé noci. Proto jsme 

dnes vynechali nácvik chůze, který by pro unavenou pacientku neměl smysl, jelikož by 

byl pohyb iniciován nesprávnými svalovými skupinami.  

8. terapeutická jednotka - provedena dne 29.1.2014 

Status praesens: 

Subjektivní: Pacientka bez bolestí, cítí se lépe než včera. Dle jejích slov „prospala 

odpoledne“. 

Objektivní: Pacientka orientována v čase i prostoru, spolupracuje. 

Cíl dnešní fyzioterapeutické jednotky: 

Zvýšit svalový tonus dolních končetin 

Posílit svalstvo dolních končetin především PDK 

Zvýšit aktivní hybnost PDK 

Zlepšení stereotypu chůze 

Návrh terapie: 

Exteroreceptivní facilitační stimulace PDK  

PNF 

Metoda sestry Kenny 

Aktivní cvičení  

Pasivní analytické cvičení 

Cvičení v představě 

Asistované cvičení 

Nácvik chůze 

Aplikace kineziotapingu 
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Provedení: 

Exteroreceptivní facilitační stimulace celé PDK s akcentací na akrální části pomocí 

kartáče a „pichlavého ježka“ 

Metoda sestry Kenny na akrum PDK 

PNF na PDK asistovaně- I. flekční d., I extenční d., II flekční d., II extenční d. 

Asistované analytické cvičení svalů s využitím excentrické kontrakce flexory, extenzory 

kolenního kloubu, flexory, extenzory, abduktory a adduktory kyčelního kloubu 

Pasivní cvičení svalů- nevykazujících žádnou svalovou sílu, zaměřeno na akrum PDK 

Cvičení v představě - akrum PDK 

Aktivní cvičení- LDK proti odporu terapeuta 

Aplikace kineziotapingu - na zevní straně bérce na podporu a stimulaci mm. peronei a 

na anteromediální ploše stehna na podporu a stimulaci m. quadriceps femoris - aplikaci 

provedla supervizorka Mgr. Marie Procházková 

Nácvik chůze po rovině. 

Výsledek terapie: Dnešní  terapeutická jednotka proběhla dle návrhu. Po dohodě s 

pacientkou a supervizorem byla pacientce aplikována kineziotapingová páska na 

paretickou dolní končetinu. 

9. terapeutická jednotka - provedena dne 30.1.2014 

Status praesens: 

Subjektivní: Pacientka měla problémy s aplikovaným kinesiotapingem z předešlé 

terapie. Páska ji svěděla, a tudíž ji paní H. sundala. 

Objektivní: Pacientka udává bolesti v místě aplikace tapingové pásky. Kůže v místě je 

zarudlá a povrch kůže je lehce porušen. 

Cíl dnešní fyzioterapeutické jednotky: 

Zvýšit svalový tonus dolních končetin 
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Posílit svalstvo dolních končetin především PDK 

Zvýšit aktivní hybnost PDK 

Zlepšení stereotypu chůze 

Návrh terapie: 

Exteroreceptivní facilitační stimulace PDK  

PNF 

Metoda sestry Kenny 

Aktivní cvičení  

Pasivní analytické cvičení 

Cvičení v představě 

Asistované cvičení 

Nácvik chůze 

Senzomotorická stimulace 

 

Provedení: 

Exteroreceptivní facilitační stimulace celé PDK s akcentací na akrální části pomocí 

kartáče a „pichlavého ježka“ 

Metoda sestry Kenny na akrum PDK 

PNF na PDK asistovaně- I. flekční d., I extenční d., II flekční d., II extenční d. 

Asistované analytické cvičení svalů s využitím excentrické kontrakce flexory, extenzory 

kolenního kloubu, flexory, extenzory, abduktory a adduktory kyčelního kloubu 

Pasivní cvičení svalů- nevykazujících žádnou svalovou sílu, zaměřeno na akrum PDK 

Cvičení v představě - akrum PDK 
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Aktivní cvičení- LDK proti odporu terapeuta 

SMS - nácvik malé nohy (LDK aktivně, PDK v představě)  

Nácvik chůze po rovině. 

Výsledek terapie: Dnešní  terapeutická jednotka proběhla dle návrhu. Začlenili jsme do 

terapie postupně prvky senzomotorické stimulace, kterou si pacientka ,,chválila´´. U 

pacientky se projevila zřejmě alergická reakce na kineziotaping, tudíž po dohodě se 

supervizorem a pacientkou ji nebudeme používat. 

10. terapeutická jednotka - provedena dne 31.1.2014 

Status praesens: 

Subjektivní: Pacientka se cítí dobře, neuvádí žádné obtíže. 

Objektivní: Pacientka orientována, spolupracující. Na paretické PDK v místě dřívější 

aplikace kineziotapingu je patrné zarudnutí s malým strupem.  

Cíl dnešní fyzioterapeutické jednotky: 

Zvýšit svalový tonus dolních končetin 

Posílit svalstvo dolních končetin především PDK 

Zvýšit aktivní hybnost PDK 

Zlepšení stereotypu chůze 

Návrh terapie: 

Exteroreceptivní facilitační stimulace PDK  

PNF 

Metoda sestry Kenny 

Aktivní cvičení  

Pasivní analytické cvičení 
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Cvičení v představě 

Asistované cvičení 

Nácvik chůze po schodech 

Senzomotorická stimulace 

 

Provedení: 

Exteroreceptivní facilitační stimulace celé PDK s akcentací na akrální části pomocí 

kartáče a „pichlavého ježka“ 

Metoda sestry Kenny na akrum PDK 

PNF na PDK asistovaně- I. flekční d., I extenční d., II flekční d., II extenční d. 

Asistované analytické cvičení svalů - flexory, extenzory kolenního kloubu, flexory, 

extenzory, abduktory a adduktory kyčelního kloubu 

Pasivní cvičení svalů- nevykazujících žádnou svalovou sílu, zaměřeno na akrum PDK 

Cvičení v představě - akrum PDK 

Aktivní cvičení- LDK využití therabandu 

SMS - nácvik malé nohy (LDK aktivně, PDK v představě) , korigovaný sed 

Nácvik chůze po schodech nahoru, i ze schodů dolů, jednalo se o 15 schodů. 

Výsledek terapie: Dnešní  terapeutická jednotka proběhla dle návrhu. Do prvků SMS 

jsem přidala i nácvik korigovaného sedu. Do aktivního cvičení s LDK jsem zařadila 

využití therabandů. Dnes jsme také poprvé zkusili chůzi po schodech a ze schodů. 

Pacientka využila 2 francouzské hole a kolenní ortézu, pro lepší stabilitu kolenního 

kloubu. Pacientka šla bez pomoci. Iniciátorem pohybu byla levá dolní končetina. Při 

tomto stereotypu byl patrný oslabený laterální korzet pánve. Chůze pacientku velmi 

vysílila. 
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11. terapeutická jednotka - provedena dne 4.2.2014 

Status praesens: 

Subjektivní: Pacientka se cítí dobře, neuvádí žádné obtíže. 

Objektivní: Pacientka je orientována, spolupracující, aktivní,. 

Cíl dnešní fyzioterapeutické jednotky: 

Zvýšit svalový tonus dolních končetin 

Posílit svalstvo dolních končetin především PDK 

Zvýšit aktivní hybnost PDK 

Zlepšení stereotypu chůze po schodech 

Návrh terapie: 

Exteroreceptivní facilitační stimulace PDK  

PNF 

Metoda sestry Kenny 

Aktivní cvičení  

Pasivní analytické cvičení 

Cvičení v představě 

Asistované cvičení 

Nácvik chůze po schodech 

Senzomotorická stimulace 
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Provedení: 

Exteroreceptivní facilitační stimulace celé PDK s akcentací na akrální části pomocí 

kartáče a „pichlavého ježka“ 

Metoda sestry Kenny na akrum PDK 

PNF na PDK asistovaně- I. flekční d., I extenční d., II flekční d., II extenční d. 

Asistované analytické cvičení svalů - flexory, extenzory kolenního kloubu, flexory, 

extenzory, abduktory a adduktory kyčelního kloubu 

Pasivní cvičení svalů- nevykazujících žádnou svalovou sílu, zaměřeno na akrum PDK 

Cvičení v představě - akrum PDK 

Aktivní cvičení- LDK a HKK s využitím therabandu,  

SMS - nácvik malé nohy (LDK aktivně, PDK v představě) , korigovaný sed 

Nácvik chůze po schodech 

Výsledek terapie: Pacientka byla dnes velmi ,,natěšená´´ na terapii a velmi se snažila.  

Terapeutická jednotka proběhla dle návrhu. Stabilita chůze po schodech se zlepšila.  

12. terapeutická jednotka - provedena dne 5.2.2014 

Status praesens: 

Subjektivní: Pacientka se cítí dobře, neuvádí žádné obtíže. 

Objektivní: Po dohodě s lékařem, supervizorkou a pacientkou se rozhodlo, že pravý 

kolenní kloub je při chůzi natolik stabilní, že již pacientka nemusí nosit při chůzi 

kolenního ortézu.  

Cíl dnešní fyzioterapeutické jednotky: 

Zvýšit svalový tonus dolních končetin 

Posílit svalstvo dolních končetin především PDK 

Zvýšit aktivní hybnost PDK 
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Zlepšení stereotypu chůze po schodech 

Návrh terapie: 

Exteroreceptivní facilitační stimulace PDK  

PNF 

Metoda sestry Kenny 

Aktivní cvičení  

Pasivní analytické cvičení 

Cvičení v představě 

Asistované cvičení 

Nácvik chůze po schodech 

Senzomotorická stimulace 

 

Provedení: 

Exteroreceptivní facilitační stimulace celé PDK s akcentací na akrální části pomocí 

kartáče a „pichlavého ježka“ 

Metoda sestry Kenny na akrum PDK 

PNF na PDK asistovaně- I. flekční d., I extenční d., II flekční d., II extenční d. 

Asistované analytické cvičení svalů - flexory, extenzory kolenního kloubu, flexory, 

extenzory, abduktory a adduktory kyčelního kloubu 

Pasivní cvičení svalů- nevykazujících žádnou svalovou sílu, zaměřeno na akrum PDK 

Cvičení v představě - akrum PDK 

Aktivní cvičení- LDK a HKK s využitím therabandu,  

SMS - nácvik malé nohy (LDK aktivně, PDK v představě) , korigovaný sed 
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Nácvik chůze po schodech 

Výsledek terapie: Dnešní fyzioterapeutická jednotka proběhla dle návrhu terapie. Dnes 

poprvé od začátku nynějšího onemocnění pacientka chodila bez kolenní ortézy. Nadále 

však s peroneální páskou. 

13. terapeutická jednotka - provedena dne 6.2.2014 

Status praesens: 

Subjektivní: Pacientka se cítí dobře, neuvádí žádné bolesti. 

Objektivní: Pacientka orientována, spolupracující, aktivní.  

Cíl dnešní fyzioterapeutické jednotky: 

Zvýšit svalový tonus dolních končetin 

Posílit svalstvo dolních končetin především PDK 

Zvýšit aktivní hybnost PDK 

Zlepšení stereotypu chůze po schodech 

Návrh terapie: 

Exteroreceptivní facilitační stimulace PDK  

PNF 

Metoda sestry Kenny 

Aktivní cvičení  

Pasivní analytické cvičení 

Cvičení v představě 

Asistované cvičení 

Nácvik chůze po schodech 

Senzomotorická stimulace 
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Provedení: 

Exteroreceptivní facilitační stimulace celé PDK s akcentací na akrální části pomocí 

kartáče a „pichlavého ježka“ 

Metoda sestry Kenny na akrum PDK 

PNF na PDK asistovaně- I. flekční d., I extenční d., II flekční d., II extenční d. 

Asistované analytické cvičení svalů - flexory, extenzory kolenního kloubu, flexory, 

extenzory, abduktory a adduktory kyčelního kloubu 

Pasivní cvičení svalů- nevykazujících žádnou svalovou sílu, zaměřeno na akrum PDK 

Cvičení v představě - akrum PDK 

Aktivní cvičení- LDK a HKK s využitím therabandu,  

SMS - nácvik malé nohy (LDK aktivně, PDK v představě) , korigovaný sed 

Nácvik chůze po schodech 

Výsledek terapie: Dnešní fyzioterapeutická jednotka proběhla dle návrhu terapie. Dle 

slov pacientky se cítila po terapii ,,skvěle´´ a cítí, jak se její stav pomalu zlepšuje.  

3.7 Výstupní kineziologické vyšetření 

 

Datum vyšetření: 7.2.2014 

Status praesens:  

Subjektivní: Pacientka se cítí dobře, nemá žádné bolesti.  

Objektivní: Pacientka je orientována v čase a v prostoru, spolupracující. 

 

Výška: 160 cm 

Váha: 54 kg 

BMI: 21,09 (norma) 

Dechová frekvence: 14/ min 
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Tepová frekvence: 63/ min 

 

Vyšetření stoje: Pacientka zvládne stoj bez kompenzační pomůcky. Stoj o střední bazi. 

pohled zezadu:  

postavení pat nesymetrické velké zatížení levé DK z důvodu odlehčení pravé DK, 

Achillovy šlachy symetrické, 

lýtkové svalstvo v hypotonu výrazněji vpravo, 

kolenní klouby symetrické, 

stehenní svalstvo nesymetrické, vpravo hypotrofie a hypotonie, 

subgluteálnírýhy symetrické, 

gluteální svalstvo nesymetrické, vpravo v hypotonu, 

thorakobrachiální trojúhelník více výrazný vpravo, 

patrná dextrokonvexní skolióza v Th-L páteři, 

dolní úhly lopatek ve stejné výšce, levá mírně odstává, 

ramenní klouby ve stejné výšce 

 

pohled zpředu: 

nohy v symetrickém postavení, 

klenby nožní symetrické, fyziologické, 

velké zatížení celé levé pravé dolní končetiny, 

pravá dolní končetina v hypotonu, 

pupek v ose těla, 

klíční kosti symetrické, velmi výrazné, 

 

pohled zboku: 

kolenní klouby symetrické, 

pánev v anteflexi, 

zvýšená bederní lordóza, 

zvýšená hrudní kyfóza, 

patrná protrakce ramen, 

hlava v mírné protrakci. 
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Rhombergův stoj: vyšetřováno bez kompenzačních pomůcek, s přenesením váhy 

na  LDK 

I- fyziologický nález 

II- fyziologický nález 

III- fyziologický nález 

 

Vyšetření dýchání (vleže na zádech): 

Typ dýchání – převládá střední hrudní dýchání 

Dechová vlna – probíhá distoproximálním směrem, fyziologická  

Dynamické zkoušky páteře: Z důvodu parézy PDK vyšetřováno vsedě. 

 

Retroflexe: omezený rozsah pohybu, rozvíjení páteře především v hrudní páteři. 

Pacientce je tato poloha nepříjemná 

Lateroflexe: rozsah na obě strany symetrický, rozvíjení především v hrudní oblasti 

páteře  

 

Anteflexe: Plný rozsah, paravertebrální valy symetrické, malé rozvíjení bederní části 

zad, kompenzováno rozvíjením hrudní oblasti páteře. 

 

 

Distance na páteři: Z důvodu parézy PDK vyšetřováno vsedě. 

Schoberova vzdálenost: 3 cm 

Stiborova vzdálenost: 7 cm 

Ottova inklinační vzdálenost: 3,5 cm 

Ottova reklinační vzdálenost: 2 cm 

Index sagitální pohyblivosti hrudníku: 5,5 cm 

 

 

Vyšetření chůze: Pacientka využívá k chůzi 2 francouzské berle a peroneální pásku. 

Vyšetřováno pouze se dvěma francouzskými holemi. Pacientka chodí třídobou chůzí 

s  přísunem. Stereotyp chůze je fyziologický. Délka kroku nesymetrická, tempo středně 
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rychlé.  Při chůzi je patrné zatěžování LDK. U pravé DK chybí odvíjení chodidla 

od  podložky. Kontakt nohy s podložkou je na celé chodidlo. Pohyb PDK začíná elevací 

pánve. Pacientka k přesunům již nepoužívá jiné adjuvatické pomůcky než francouzské 

berle. Chůze po schodech je možná, pacientka využívá čtyřdobou chůzi.  

 

Neurologické vyšetření: 

 

hlavové nervy: fyziologický nález 

HK: povrchové čití - fyziologický nález 

        hluboké čití - fyziologický nález 

        ŠOR -  fyziologický nález 

        pyramidové jevy zánikové - fyziologická nález 

        pyramidové jevy iritační - fyziologický nález 

DK: povrchové čití - fyziologický nález 

        hluboké čití - fyziologický nález 

       

  ŠOR:                                                 LDK                                             PDK 

 Medioplantární   normoreflexie   hyporeflexie 

            r. Achilovy šlachy                  normoreflexie   hyporeflexie 

            patelární                                 normoreflexie   normoreflexie 

 

        pyramidové jevy zánikové – z důvodu paretické PDK nevyšetřováno. 

        pyramidové jevy iritační - fyziologický nález 
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Svalový test dle Jandy: Z důvodu parézy PDK, jsem se zaměřila na vyšetření dolních 

končetin. Horní končetiny vyšetřeny orientačně bez patologického nálezu. 

 

 LDK PDK 

Flexory kyčelního kloubu 5 2 

Extenzory kyčelního kloubu 5 1 

Abduktory kyčelního kloubu 5 2 

Adduktory kyčelního kloubu 5 2 

Zevní rotátory kyč. kloubu 5 1 

Vnitřní rotátory kyč. kloubu 5 1 

Flexory kolenního kloubu 5 2 

Extenzory kolenního kloubu 4 3 

Plantární flexory hlezna 5 1 

Supinátory -dorzální flexe 5 0 

Supinátory - plantární flexe 4 0 

Flexory MTP kloubů prstů 5 1 

Extenzory MTP kloubů 

prstů 

5 1 

Adduktory MTP kloubů 

prstů 

5 1 

Abduktory MTP kloubů 

prstů 

5 1 

m. QuadratusLumborum 5 5 

Tab. č. 7 – výstupní testy hodnotící svalovou sílu na dolních končetinách dle Jandy [15]. 

 

 

 

  



54 
 

Antropometrie: Z důvodu parézy na pravé dolní končetině měřeny dolní končetiny 

 

 LDK PDK 

Funkční délka DK (SIAS – 

malleolusmedialis) 

87 cm 87 cm 

Anatomická délka DK 80 cm 80 cm 

Obvod stehna 40 cm 37 cm 

Obvod kolenního kloubu 34 cm 34 cm 

Obvod lýtka 32 cm 32 cm 

Tab. č. 8 - výstupní délkové a obvodové míry dolních končetin (cm) 

  

 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy:  

 

 L P 

m. Pectoralis major 1 0 

m. Pecoralis minor 0 0 

m. Trapezius 0 1 

m. Levator scapulae 0 0 

m. Triceps surae 0 0 

Flexory kyčelního kloubu 0 0 

Extenzory kolenního kloubu 0 1 

Flexory kolenního kloubu 0 0 

Adduktory 0 0 

Tab. č. 9 - výstupní vyšetření zkrácených svalů dle Jandy [15]. 

 

 

 

Vyšetření reflexních změn dle Lewita: 

 

Oblast zad: 

Kůže: bez patologického nálezu 

Fascie: Thorakodorsální fascie směrem kraniálním i kaudálním fyziologická bariéra 

vlevo, vpravo patologická bariéra kaudálním směrem. 

Kibblerova řasa: bez patologického nálezu, symetrická protažitelnost. 

Svaly: V oblasti bederních vzpřimovačů trupu normotonus, m.quadratusnormotonus. 
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Oblast dolních končetin: Palpačně je pravá noha studená oproti levé noze, která má 

normální teplotu. 

Kůže: bez patologického nálezu 

Fascie: bez patologického nálezu 

Svaly: PDK v hypotonu 

 

Závěr výstupního hodnocení 

 Výstupní kineziologický rozbor byl proveden v pátek 7.2.2014 v poslední den 

souvislé odborné praxe. Došlo k zaznamenání zlepšení stavu pacientky podložené 

objektivními vyšetřeními. Na první pohled došlo ke zlepšení již při chůzi při vstupu 

do  ordinace. 

 V aspekčním hodnocení stoje již pacientka více zatěžuje pravou DK, což je 

objektivně prokazatelné zatížením pat. Stále však přetrvává větší zatížení na levé DK. 

Nohy jsou však již v symetrickém postavení. Dále došlo k symetrii kolenních kloubů. 

Na pravé DK přetrvává výrazná hypotonie, avšak levá DK je aspekčně již v normotonu. 

Ve stoji přetrvává mírná protrakce ramenních kloubů (viz. str. 48). 

 Při vyšetření dechového stereotypu stále převládá střední hrudní dýchání, 

už  však není tak výrazná a pacientka dýchá z části i do břišní krajiny. V chůzi pacientka 

využívá již jen 2 francouzské hole a peroneální pásku. Stereotyp chůze je nyní optimální 

bez nadměrného zatěžování LDK. Zrychlilo se tempo chůze a důležité je, že pacientka 

je schopná chodit po schodech, jelikož má v domě schody (viz. str.50). 

  Při neurologickém vyšetření došlo ke zvýraznění patelárního reflexu na pravé 

dolní končetině, což jsem ohodnotila jako normoreflexii. Největší zlepšení došlo 

ke  zvýšení svalové síly na dolních končetinách bilaterálně (viz str. 54-55). Dále došlo 

k  velmi mírnému zvětšení obvodu pravého stehna a to pouze o 0,5 cm. Podařilo se mi 

protáhnout zkrácené svaly, které až na výjimky vykazují stupně 0  (viz. str. 55). 
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3.8 Zhodnocení efektu terapie 

 S pacientkou jsem pracovala 3 týdny, proběhlo celkem 13 terapií, kde jsme se 

společně snažily o co možná největší zlepšení.  Zlepšení je na první pohled patrné a 

to  již při stoji a chůzi. Paní A.H. již více zatěžuje pravou DK což je zjevné ze zatížení 

pat a celkovému postavení těla. Došlo ke zlepšení držení a napřímení těla hlavně tím, 

že  se zmenšila protrakce ramen uvolněním zkrácených prsních svalů. Ve stoji je taktéž 

patrná plná extenze pravého kolenního kloubu, která při vstupním vyšetření nebyla 

možná.  

 Při aspekčním i palpačním vyšetření se prokázalo zvýšení svalového tonu a to 

na  obou končetinách, kde levá DK vykazuje známky normotonu, pravá stále známky 

hypotonu. Neurologické vyšetření ukázalo zlepšení v podobě zvýšení patelárního 

reflexu ohodnoceným jako normoreflexie.  

 Největší rozdíl mezi vstupním a výstupním vyšetření ukázal svalový test, kde 

došlo k posílení téměř všech svalových skupin na dolních končetinách. Pro přehlednost 

efektu jsou konkrétní údaje vloženy do tabulky. 
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 LDK- vstup LDK výstup PDK- 

vstup 

PDK- 

výstup 

Flexory kyčelního kloubu 4 5 1 2 

Extenzory kyčelního kloubu 4 5 1 1 

Abduktory kyčelního 

kloubu 

4 5 1 2 

Adduktory kyčelního 

kloubu 

4 5 1 2 

Zevní rotátory kyč. kloubu 5 5 1 1 

Vnitřní rotátory kyč. kloubu 5 5 1 1 

Flexory kolenního kloubu 4 5 1+ 2 

Extenzory kolenního kloubu 4 4 2 3 

Plantární flexory hlezna 4 5 1 1 

Supinátory -dorzální flexe 4 5 0 0 

Supinátory - plantární flexe 4 4 0 0 

Flexory MTP kloubů prstů 5 5 1 1 

Extenzory MTP kloubů 

prstů 

5 5 1 1 

Adduktory MTP kloubů 

prstů 

5 5 1 1 

Abduktory MTP kloubů 

prstů 

5 5 1 1 

m. QuadratusLumborum 5 5 5 5 

Tab. č. 10 zhodnocení efektu terapie v testování svalové síly na DK 

 Další výrazná změna se týkala zkrácených svalů, které před terapiemi 

vykazovaly známky zkrácení průměrně stupně 1. Pro přehlednost efektu jsou výsledky 

vloženy do tabulky. 
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 L- vstup L- výstup P- vstup P- výstup 

m. Pectoralis major 1 1 1 0 

m. Pecoralis minor 1 0 1 0 

m. Trapezius 1 0 1 1 

m. Levator scapulae 1 0 1 0 

m. Triceps surae 1 0 0 0 

Flexory kyčelního kloubu 1 0 1 0 

Extenzory kolenního kloubu 1 0 2 1 

Flexory kolenního kloubu 0 0 0 0 

Adduktory 0 0 0 0 

Tab. č. 11 zhodnocení efektu terapie ve vyšetření zkrácených svalů 

 Dále je při palpačním vyšetření patrné zlepšení v protažitelnosti fascií a také 

došlo v úpravě svalového napětí v krajině zad. 
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4 ZÁVĚR 

 V první části jsem shrnula teoretické poznatky o daném onemocnění a ve druhé 

části jsem zpracovala kazuistiku pacientky s diagnózou St.p.meningoencefalitis.  

 V obecné části jsem se zabývala podstatou, definicí, epidemiologií, 

etiopatogenezí, výskytem onemocnění a následně prevencí a léčbou. Léčba tohoto 

onemocnění zahrnuje léčbu z lékařského hlediska, tak z hlediska fyzioterapie, která 

je  nezbytná hlavně při vzniku paréz, což je častý následek tohoto onemocnění. 

Fyzioterapeutická léčba je v textu rozsáhlejší a zahrnuje popis těch nejvýznamnějších 

metod a technik používaných při této diagnóze.  

 Ve speciální části jsem popisovala kazuistiku pacientky. Zpracování kazuistiky 

proběhlo dle metodiky práce a využila jsem zde zkušenosti a dovednosti získané během 

studia fyzioterapie. V kazuistice nechybí přesný postup vyšetření a terapie s následným 

zhodnocením efektu terapie, kde největší zlepšení bylo zvýšení svalové síly (viz. 

kapitola 3.8) a zlepšení stereotypu chůze (viz. kapitola 3.7 str. 57). 

 Zpracování této bakalářské práce mi pomohlo blíže se seznámit s problematikou 

zánětlivého onemocnění mozku- meningoencefalitidou. Což je onemocnění, se kterým 

jsem se v praxi ještě nikdy nesetkala, tudíž mi přišlo velmi zajímavé. 

 Myslím si, že zadané cíle jsem splnila a mnou napsaná práce bude vodítkem 

pro  další studenty, které bude tato problematika zajímat. 

 S pacientkou se mi velmi dobře spolupracovalo. Velmi pozitivně hodnotím její 

přístup a spolupráci. Paní A. H. je velmi milá paní, která má velkou motivaci návratu 

do  svého života před onemocněním a to „jít si zaběhat". Pevně věřím, že se jí to podaří. 

 Celá souvislá bakalářská praxe na Rehabilitační klinice Malvazinky byla pro mě 

přínosem. Byla jsem obohacena novými zkušenostmi, které můžu využít v praxi, stejně 

tak jako cenné rady od kolektivu fyzioterapeutů, kteří byli vždy vstřícní a ochotní. 
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Příloha č.2 -  Vzor informovaného souhlasu pacienta 

INFORMOVANÝ  SOUHLAS 

  Žádám Vás o souhlas k vyšetření a následné terapii v rámci zpracování 

bakalářské práce na UK FTVS. Dále Vás žádám o souhlas k nahlížení do Vaší 

dokumentace osobou získávající způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v rámci 

praktické výuky a s uveřejněním výsledků terapie v rámci již zmíněné závěrečné práci.  

  Cílem práce bude sledování efektu terapie. Časová náročnost bude 1x denně po 

dobu 30 min, 5x týdně. Nebudou použity žádné invazivní techniky. Při sledování budou 

použity relaxační a facilitační techniky dle potřeb pacientky. Terapie bude prováděna bez 

rizika na zdravotní stav pacientky. Při vyšetření i terapii budou respektovány subjektivní 

pocity pacienta. Osobní data v této studii nebudou uvedena. Pacient nemá nárok na 

odměnu. 

  Dnešního dne jsem byla odborným pracovníkem poučena o plánovaném 

vyšetření a následné terapii. Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem 

potvrzuji, že odborný pracovník, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je 

obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu, a měla jsem možnost klást mu 

otázky, na které mi řádně odpověděl. 

  Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměla a výslovně 

souhlasím s provedením vyšetření a následnou terapií. 

Souhlasím s nahlížením níže jmenované osoby do mé dokumentace a s uveřejněním 

výsledků terapie v rámci studie. 

Datum:……………………………………………………………... 

Autor bak. práce, terapeut, který povede terapii:................................. 

Podpis autora bak. práce, terapeuta:.................................................. 

Osoba, která provedla poučení:…………………………………….. 

Podpis osoby, která provedla poučení:……………………………… 

Vlastnoruční podpis pacienta:….. ……………………………………  



 

 
 

Příloha č. 3 - Seznam zkratek 

BMI  Body mass index 

EEG  Elektroencefalograf 

ELISA  Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay 

EMG   Elekromyograf 

FTVS  Fakulta tělovýchovy a sportu 

CMP  Cévní mozková příhoda 

CNS  Centrální nervová soustava 

ČR  Česká republika 

d.  Diagonála 

DK  Dolní končetina 

IgG  Imunoglobulin G 

IgM  Imunoglubulin M 

KME  Klíšťová meningoencefalitida 

LDK  Levá dolní končetina 

LTV  Léčebná tělesná výchova 

m.  Musculus 

MTP  Metatatarsophalangeální 

PDK  Pravá dolní končetina 

PIR  Postizometrická relaxace 

PNF  Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

r.  reflex 



 

 
 

RNA  Ribonukleová kyselina 

Sf  Středněfrekvenční  

SIAS  Spina iliaca anterior superior 

SMS  Senzomotorická stimulace 

SZÚ  Státní zdravotní ústav 

ST  Svalový test 

St.p.  Status post 

ŠOR  Šlachookosticové reflexy 

Tab.  tabulka 

Th-L  Thorakolumbální 

TMT  Techniky měkkých tkání 

TrP.  Trigerpoint 

UK  Univerzita Karlova 

 

 

 

 

  



 

 
 

Příloha č.4 - Seznam tabulek 

Tab. č. 1 - Incidence onemocnění klíšťovou encefalitidou v ČR  

Tab. č  2 - Výskyt onemocnění v ČR dle místa pravděpodobné nákazy  

Tab. č. 3 -  Diferenciální diagnostika paréz po virovém onemocnění 

Tab. č. 4 - Testy hodnotící svalovou sílu na dolních končetinách dle Jandy 

Tab. č. 5 - Délkové a obvodové míry dolních končetin 

Tab. č. 6 - Vyšetření zkrácených svalů 

Tab. č. 7 - Výstupní testy hodnotící svalovou sílu na dolních končetinách dle Jandy 

Tab. č. 8 - Výstupní  délkové a obvodové míry dolních končetin 

Tab. č. 9 - Výstupní vyšetření zkrácených svalů 

Tab. č. 10 -  Zhodnocení efektu terapie v testování svalové síly na DK 

tab. č. 11 -  Zhodnocení efektu terapie ve vyšetření zkrácených svalů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Příloha č. 5 - Seznam obrázků 

Obr. č. 1 Cyklus vývoje viru klíšťové encefalitidy 

Obr. č. 2 Vývojová stadia klíštěte lxodes ricinus v různých vývojových stádiích 

 

 

 


