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Abstrakt  

Bakalářská práce se zabývá problematikou spinálních pacientů se zaměřením na 

jejich zdravotní komplikace a možnostmi hydrokinezioterapie (HKT), které se v rámci 

řešení těchto komplikací dají zapojit do programu ucelené léčebné rehabilitace. Obecná 

část shrnuje klasifikaci spinálních pacientů, vlastnosti vodního prostředí a fyziologické 

reakce organismu ve vodním prostředí. Zaměřuje se rovněž na problematiku sedu 

paraplegiků a součásné metody hodnocení v klinické praxi. Obsahem speciální části je 

kazuistika pacienta s traumatickým poškozením páteře v úrovni Th8-Th10 a 

neurologickou míšní lézí Th 8. Součástí kazistiky je příklad terapeutické jednotky v 

bazénu a výsledky dvou funkčních testů zaměřené na hodnocení sedu pacienta po 

dvoutýdenní rehabilitační intervenci v Centru Paraple.  

Klíčová slova  

rehabilitace, míšní léze, paraplegie, hydrokinezioterapie, rovnováha, postura, stabilita 

sedu, sed bez opory, T-shirt test 
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Abstract  

The thesis deals with patients after spinal cord injury (SCI) focused on their health 

problems and possibilities of using aquatic therapy, that can participate in the program 

of comprehensive rehabilitation. General section summarizes the classification of 

patients after SCI, the properties of the aquatic environment and the physiological 

reactions of the organism in the aquatic environment. It also focuses on the issue of 

sitting of paraplegics and current methods of assessment in clinical practice. The special 

part contains a case of a patient after SCI at the level of Th8-Th10, an example of a 
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results of two functional tests that assess sitting of the patient before and after a two-
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Úvod 
Stavy po poškození míchy patří k nejvíce tělesně i psychicky devastujícím situacím, 

které mohou člověka potkat. Vzniklá disabilita vyřazuje člověka z dosavadního běžného 

života. Hlavními cíli multidisciplinárního procesu rehabilitace u pacienta po poranění 

míchy je maximální možná samostatnost, soběstačnost, funkční rozvoj, prevence 

sekundárních zdravotních komplikací, sociální integrace a psychická pohoda.  

Zhruba polovina jedinců se v důsledku míšní léze stává trvalými uživateli vozíku. 

V důsledku porušení míšních struktur, ale také sedavého způsobu života jsou vozíčkáři 

ohroženi řadou závažných zdravotních komplikací, přičemž velká část těchto 

komplikací má úzkou souvislost se špatnou posturou sedu. Je třeba si uvědomit, že 

každodenní užívání vozíku má na zdravotní stav člověka výrazný vliv a důslednou péčí 

o tuto oblast je možné rizika vzniku zdravotních komplikací snížit na minimum. 

Zásadní postavení v rehabilitační péči o spinální pacienty má fyzioterapie. 

V dnešní době existuje stále více metod a technologií, které pacientovi umožňují žít 

velice kvalitní život. Hydrokinezioterapie (HKT) není na poli fyzioterapie novinkou, 

zejména v posledních letech je stále častěji součástí rehabilitační péče v mnoha 

nemocnicích, rehabilitačních centrech a klinikách po celém světě, přičemž cílové 

skupiny pacientů jsou velmi variabilní.  

V České republice jsem se s touto metodou seznámila díky Mgr. Ivaně Sulkové, 

která metody HKT studovala u předních odborníků ve Spojených státech. Krátce 

pracovala v RÚ Kladruby a Centru Paraple, kde se metody HKT aktivně využívají.  

Postupně přibývá studií, které by se zabývaly efektem pohybové léčby ve vodním 

prostředí v různých odvětvích medicíny. Klíčové studie byly předneseny na 

mezinárodních konferencích. První evropská konference HKT - European Conference 

on Evidence Based Aquatic Therapy (ECEBAT) se uskutečnila v roce 2013 v Turecku. 

Na druhé ECEBAT v roce 2015 v belgickém Leuven se účastnil i zástupce z České 

republiky - Mgr. Jan Nevrkla, který zde představil metodickou řadu plavání KONEV.  

Nicméně dostupných studií, které by se přímo zabývaly HKT u spinálních pacientů 

je zatím stále ještě málo. Proto bych svojí prací ráda přispěla k tématu využití těchto 

metod v rehabilitaci pacientů s míšním poškozením. Z pohledu fyzioterapie spinálních 

pacientů považuji za velmi důležité věnovat určitou pozornost kvalitě sedu na vozíku. 
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Proto bych část bakalářské práce chtěla zaměřit právě na problematiku sedu a současné 

postupy při jeho hodnocení. Své poznatky pak spracuji a na jedné případové studii 

předložím návrh HKT jednotky zaměřenou na zlepšení kvality sedu.  
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Cíle 

Hlavní cíle práce:  

Cílem bakalářské práce je shromáždit poznatky o problematice spinálních pacientů a 

zdravotních komplikacích, které následkem míšního traumatu vznikají, a poukázat na 

možnosti hydrokinezioterapie (HKT) v řešení těchto komplikací.  

Dílčí cíle práce:  

Dílčími cíli je shromáždit poznatky o problematice sedu paraplegiků a metodách jeho 

hodnocení v klinické praxi. Na základě kazuistiky pacienta předložit návrh terapeutické 

jednotky a pomocí funkčních testů zhodnotit efekt terapie na kvalitu sedu po 

dvoutýdenní rehabilitační intervenci v Centru Paraple. 
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1. Problematika spinálních pacientů 

1.1. Incidence a etiologie poškození míchy 

Česká spondylochirurgická společnost uvádí, že v České republice ročně přibývá 

přibližně 300 nových případů poškození míchy. Z toho zhruba 70% vzniká jako 

následek traumat, 30% tvoří netraumatická poškození míchy (nejčastěji vaskulárním a 

vertebrogenním onemocněním, dále tumory, záněty, infekčním onemocněním či 

vývojovým nebo degenerativním onemocněním).  

Traumatické příčiny tvoří jasně převažující skupinu poškození míchy. Proto se 

následující text bude týkat především traumatické etiologie míšní léze. Následkem 

traumatu dochází zpravidla k typu transverzální míšní léze (TLM; Spinal cord injury, 

SCI), která je charakteristická omezením rozsahu na jeden míšní segment, ve kterém 

postihuje určitou oblast horizontálního průřezu míchy. Podle speciálních vyšetření se 

rozlišuje kompletní a nekompletní míšní léze. 

Podle statistik americké NSCISC jsou nejčastější traumatické příčiny SCI od roku 

2010 dopravní nehody (36,5 %), na druhém místě jsou pády (28,5 %), další v pořadí 

jsou následky násilí – nejčastěji střelné úrazy (14,3 %). Sportovní úrazy tvoří zhruba 9,2 

% případů (ve 2/3 skoky do vody), 11,4 % případů SCI je z jiných traumatických příčin.  

Stejný zdroj NSCISC rovněž uvádí, že úroveň přerušeného míšního segmentu je v 

44–53 % cervikální, ve 25–30 % thorakální, v 16–20 % lumbální a v méně než 6 % 

sakrální. Více jak v 80 % je výše SCI na nebo nad úrovní 12. hrudního obratle. Od roku 

2010 je nejčastější neurologickou kategorií inkompletní tetraplegie (40,6 %), 

následovaná inkompletní paraplegií (18,7 %), kompletní paraplegií (18,0 %) a 

kompletní tetraplegií (11,6 %). Za posledních 20 let se zvýšil počet inkompletních 

kvadruplegií, zatímco případů kompletní kvadruplegie a paraplegie ubylo. (NSCISC, 

2013) 

1.2. Klasifikace míšních lézí 

Nástrojem k hodnocení stavu konkrétního pacienta po míšním poranění je kromě 

běžného neurologického vyšetření také speciální klasifikace míšní léze. Pro klasifikaci 

míšního poranění se používají mezinárodní standardy International Standards for 

Neurological Classification of Spinal Cord Injury; ISNCSCI. Pro vyšetření se 

používá formulář ISNCSCI, původně označovaný jako ASIA protokol. Formulář 
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obsahuje klinické vyšetření hodnocení neurologické úrovně léze (Neurological Level of 

Injury - NLI) a rozsahu míšní léze (ASIA Impairment Scale - AIS) na základě vyšetření 

motorických a senzitivních funkcí (Kříž et al., 2014; American Spinal Cord Injury 

Association, 2015).  

Nejnovější verze formuláře je uvedena v příloze č. 2.  

1.3. Prognóza  

Bezprostředně po poranění míchy nastupuje fáze míšního šoku charakterizovaná 

vymizením reflexní aktivity, svalovou atonií, případně anestezií, která trvá nejčastěji 

kolem šesti týdnů. Po odeznění míšního šoku může dojít k nástupu nebo zlepšení 

motorických či senzitivních funkcí pod úrovní míšní léze. Kříž a Hyšperská ve své práci 

(2014) tvrdí, že pokud se do 2 - 3 měsíců po úraze neobjeví motorická nebo senzitivní 

aktivita pod úrovní míšní léze, poškození míchy lze považovat jako definitivní. Avšak 

i u těchto pacientů dochází v průběhu prvního roku po úraze k významnému funkčnímu 

zlepšení, přesto že neurologický nález zůstává nezměněn. K významným změnám 

v neurologickém obrazu dochází v průběhu rehabilitace obzvlášť u nekompletních 

míšních lézí. Tento výrok potvrzuje studie provedená na spinální jednotce FN Motol v 

letech 2006-2012. U sledovaného souboru 113 hospitalizovaných pacientů došlo v 

průběhu jednoho roku od poranění ke zlepšení neurologické úrovně léze nejméně o 

jeden segment ve 48,72%. Posun z úrovně AIS A na AIS B-D (změna kompletní léze na 

nekompletní) byl přítomen ve 29,73%, z AIS B na AIS C/D ve 37,5% a z AIS C na AIS 

D v 92,31%. Změny ve funkčních schopnostech byly ještě výraznější (Kříž & 

Hyšperská, 2014). 

1.4. Stadia míšního poranění 

Podle metodického opatření MZ ČR z 18. června 2002 bylo období poškození míchy 

rozděleno na : 

 Stádium IA - akutní fáze (0-2 týdnů). Objevuje se míšní šok, je nutná 

anesteziologicko - resuscitační péče. Pacient je hospitalizován ARU, JIP.  

 Stádium IB - subakutní fáze (2-12 týdnů). Celkový stav je stabilizovaný, 

míšní šok odeznívá. Pacient je přložen na spinální jednotku. 

 Stádium II – období intenzivní léčebné rehabilitace. Pacient je plně 

stabilizován a plně schopen rehabilitace. Po spinální jednotce bývá zpravidla 
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přesunut do rehabilitačního ústavu, kde je hospitalizován až na 5 měsíců s cílem 

cvičení všech reziduálních schopností a funkčního tréninku k dosažení nejvyšší 

možné nezávislosti. 

 Stádium III – období dispenzariace, chronické pozdní stádium. Pacient 

je v domácím prostředí, dochází k adaptaci na bio – psycho – sociální podmínky 

jeho života. Následnou rehabilitaci nabízí pacientům spinální rehabilitační 

jednotky, rehabilitační ústavy či neziskové organizace formou rehabilitačně 

rekondičních pobytů. 

1.5. Klinický obraz míšní léze 

Z hlediska funkce jednotlivých anatomických struktur (jader či drah) dochází po SCI 

k poruše jednotlivých funkcí – motorických, senzitivních, autonomních. Z toho 

vyplývají poruchy motoriky, senzitivity, vazomotoriky, sudomotoriky, pilomotoriky, 

vyprazdňování močového měchýře a rekta, sexuálních funkcí a trofické změny kůže. 

V případě kompletní TLM je úplná ztráta všech výše jmenovaných funkcí.  

Vzhledem k zaměření práce je v následujícím textu popsaná problematika plynoucí 

z míšní léze od úrovně Th2. Od tohoto segmentu kaudálně může z hlediska klinického 

obrazu dojít ke dvěma situacím: při poškození segmentu Th2-L2 je léze 

v kortikospinálním traktu, klinicky se jedná o tzv. syndrom horního motoneuronu, který 

má obraz centrální spastické parézy či plegie. Míšní léze pod úrovní obratlů L1-L2 je 

v léze v úrovni míšních kořenů, má za následek zpravidla syndrom dolního 

motoneuronu, čili klinický obraz má charakter periferního poškození (Seidl, 2015).  

2.5.1. Paraplegie/Paraparéza 

Umphred a kol. (2013) popisují inkompletní/kompletní paraplegii jako 

poškození/ztrátu motorické a senzorické funkce trupu, pánevních orgánů a dolních 

končetin jako následek míšní léze v segmentech hrudní, bederní a sakrální páteře. Seidl 

(2015) doplňuje, že z hlediska klinického obrazu je následkem poškození hrudních 

segmentů spastická paraplegie/paraparéza, léze v úrovni bederních segemntů smíšená či 

chabá paraplegie/paraparéza (Umphred a kol., 2013; Seidl, 2015). 

Z funkčního hlediska bývají pacienti soběstační a potřebují jen minimální asistenci. 

Ve víe jak polovině případů jsou trvalými uživateli mechanického vozíku. Někteří 
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jedinci jsou schopni využít spastické reakce DKK pro chůzi, ale většinou jen na krátké 

vzdálenosti a pouze s pomůckou (ortézy, chodítko, bradla, francouzské hole).  

V případě paraplegie/paraparézy se autoři (Faltýnková, 2012; Umphred a kol., 2013) 

shodují na rozlišení tzv. vysoké a nízké paraplegie/paraparézy. Jako vysoká 

paraplegie/paraparéza se označuje stav po SCI v úrovni obratlů Th1 – Th6, jako nízká 

pak v úrovni Th7 -  L1. Výška léze se odráží zejména v zachovalé funkci trupového 

svalstva, která je klíčová zejména pro udržení stability vzpřímeného sedu, ale také pro 

množství aktivit všedního dne (sebeobsluha, přesuny, sport). Trupové svalstvo je také 

nedílnou složkou respirace a významně se podílí na dechovém stereotypu pacienta. 

Zachovalost trupového svalstva však není otázkou pouze výšky léze, ale také její 

kompetnosti (Faltýnková, 2012; Umphred a kol., 2013). 

U pacientů s míšní lézí pod úrovní obratle L2 je neurologický obraz velmi rozdílný. 

Podle úrovně léze se klinicky rozlišují syndrom míšního epikonu (ve výši obratle L1, 

míšní segmenty L4 – S2), syndrom konu (mezi obratli L1 a L2, segment S3 – S5) a 

syndrom kaudy (pod úrovní obratle L2, segment S3-S5). Všechny syndromy mají 

charakter periferního poškození. Týká se hlavně sfinkterů, motorické a senzitivní 

dysfunkce jsou pouze v poškozených dermatomech a myotomech. Pacienti mohou 

chodit s využitím pomůcek (ortézy, berle) nebo i bez nich. Svaly trupu jsou v těchto 

případech intaktní (Hrabálek, 2011; Seidl, 2015). 

1.6. Zdravotní důsledky a komplikace 

Zdravotní důsledky plynoucí z poškození míšních struktur je třeba důkladně znát a 

na základě individuálních komplikací přizpůsobit terapii na míru každého pacienta, 

popřípadě minimalizovat vznik komplikací v průběhu terapie.  

1.6.1. Autonomní nervový systém 

Při porušení míchy dochází také k anatomickému porušení autonomního nervového 

systému. Ten lze anatomicky rozdělit na oddíl parasympatický a sympatický (pars 

sympathica1 a pars para sympathica2). Z funkčního hlediska se v těle nachází ještě 

enterický nervový systém, v němž jsou propojeny oba anatomické oddíly.  

                                                        
1  Pars sympathica se v těle šíří podél cév téměř do všech orgánů a tkání. Pregangliové neurony 

sympatiku leží v ncl. intermediolateralis v postranních provazcích míšních v segmentech od C8 po L3. 

Z nich vycházejí vlákna do paravertebrálních ganglií, následně jsou navzájem propojena a vytvářejí 

provazec – truncus sympatikus. Z něho vystupují axony do cílových oblastí (Čihák, 2016). 
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V důsledku přerušení nastává nepoměr mezi vlivem sympatiku a parasympatiku. Čím 

výše se míšní léze nachází, tím je tato dysfunkce větší. Pacienti mají nedostatečnou 

supraspinální kontrolu z mozkového kmene pod výškou léze (Hyšperská & Kříž, 2009). 

K autonomnímu nervovému systému též patří funkce nadledvin. U jedinců s SCI osa 

hypothalamo-hypofyzálně-adrenální funguje disharmonicky. Rovněž je přítomná 

hypersenzitivita receptorů na katecholaminy, což se projeví například vznikem 

automnomní dysreflexie (viz. oddíl 1.6.2. Kardiovaskulární systém).  

1.6.2. Kardiovaskulární systém 

Dysfunkce autonomního nervového systému klinicky ovlivňuje kardiovaskulární 

systém a mění cévní tonus. Při změně polohy, zejména přechodu do vertikálních pozic, 

se často rozvíjí ortostatická hypotenze, která se obvykle zmírňuje kompresními 

punčochami, případně vasotoniky. Snížení vazomotorického tonu spolu s absencí 

svalové pumpy rovněž zvyšuje riziko TEN, které je nejmarkantnější v prvních týdnech 

po úraze. V chronickém stadiu pak při dlouhotrvající imobilizaci či zlomenině 

(Faltýnková & Kříž, 2012).  

 Jeden z nejzávažnějších akutních stavů, které se mohou u pacientů s míšní lézí 

rozvinout je autonomní dysreflexie. Patofyziologie vychází opět ze 

sympatoparasympatické kontroly. Jak uvádí Kříž a Reichtr (2014), příčinnou je infekce 

močových cest, distenze močového měchýře nebo střeva a sex. Podráždění pod úrovní 

léze vyvolá masivní vasokonstrikci ve splanchnické oblasti. Dochází k záchvatové 

hypertenzi, provázené pulzujícími bolestmi hlavy, zarudnutím a pocením nad místem 

léze, bledostí a suchostí kůže pod místem poškození. Přesná příčina musí být co 

nejdříve odstraněna, jinak je pacient ohrožen na životě (Kříž & Reichtr, 2014).   

PRŮBĚH ZÁTĚŽE A TERMOREGULACE 

Reakce na zátěž u spinálních pacientů je opět otázkou výšky a kompletnosti léze. 

Theisen ve své práci (2012) popisuje kardiovaskulární komplikace u sportujících 

paraplegiků. Kardiovaskulární komplikace podle něj doprovázejí všechny sportující 

pacienty s kompletní lézí nad Th 1. Kříž, Faltýnková (2012) a Stráníková (2010) se 

shodují v tvrzení, že jedinci s míšní lézí nad úrovní Th 6 mají snížený vliv sympatiku na 

                                                                                                                                                                   
2 Pars para sympathica má pregangliové neurony v jádrech hlavových nervů (III.,VII., IX. a X.) a v 

segmentech S2-S4 v postranních míšních rozích. Axony parasympatiku procházejí do periferie 

dohromady s vlákny hlavových a sakrálních nervů směrem do vnitřních orgánů (Čihák, 2016). 
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práci srdce. Sympatikus inervuje srdce ze segmentů Th1-5. Srdeční frekvence během 

intenzivní fyzické záteže dosahuje maximálních hodnot mezi 110-130 tepy za minutu. 

S tím je spojen horší výkon a menší energetický výdej při zátěži. Pacienti s míšní lézí 

pod touto úrovní reagují na fyzickou zátěž více ve fyziologických mezích. Tuto 

hypotézu potvrdila Stráníková (2010), která měřila hodnoty krevního tlaku a frekvence 

u spinálních pacientů při téninku na Lokomatu. Odpověď na fyzickou zátěž byla 

nejblíže mezím normy zdravého člověka u nekompletní míšní léze pod Th5 (Stráníková, 

2010). 

Dále autoři upozorňují na problematiku redistribuce krve, která je způsobená 

snížným venózním návratem pod úrovní léze a sníženým tepovým objemem v průběhu 

zátěže. Tyto faktoroy mohou mít vliv na nedostatečnou termoregulaci v půběhu zátěže 

(Theisen, 2012; Kříž & Fatýnková, 2012). 

Nedostatečná termoregulace není otázkou pouze zátěže, ale se týká jedinců s lézí nad 

úrovní Th8 neustále. V závislosti na okolní teplotě mají riziko hypotermie či 

hypertermie (Kříž & Fatýnková, 2012). 

1.6.3. Respirační systém 

Bránice je u lézí v hrudní a bederní oblasti z hlediska inervace intaktní, porucha se 

týká pomocných dechových svalů, které se podílejí na dechovém stereotypu. Klidové 

dýchání bývá pro pacienta bez obtíží. Insuficience mezižeberních svalů, svalů břišní 

stěny a svalů pánevního dna se projeví při zvýšených nárocích ve smyslu expektorace, 

kýchání či fyzické zátěže. Následkem insuficience těchto svalů a zároveň zachovalé 

kontrakční schopnosti bránice se často objevuje tzv. paradoxní dechový vzor3. Pacienti 

po SCI v hrudní oblasti mohou v nádechových parametrech dosahovat stejných hodnot 

jako normální populace, ale paralýza břišní stěny omezuje výdechové úsilí, dochází 

k ovlivnění dechových parametrů a hygieny dáchacích cest. Objektivizovat lze snížení 

vitální kapacity plic, celkové plicní kapacity, maximálních expiračních a inspiračních 

tlaků, expiračních průtoků, expiračního rezervního objemu a zvýšení reziduální kapacity 

plic. Klinicky může být přítomné snížení ventilačních parametrů ve smyslu saturační 

nestability, snížení compliance hrudní stěny, paradoxní dýchání a hypersekrece 

                                                        
3 Paradoxní dechový vzor – v důsledku insuficience svalů pod úrovní léze a zárověň zachovalé kontrakční 

schopnosti bránice se punctum fixum bránice stává centrum tendineum a naopak punctum mobile se 

přesouvá na spodní žebra (fyziologicky je tomu naopak). Při inspiriu bránice neklesá a nedochází 

k rozšíření dolní hrudní apertury, naopak dochází ke vtažení spodních žeber či břišní stěny. Při expiriu se 

žebra či břišní stěna vrací do původní polohy (Burianová et al., 2006). 
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bronchů. Komplikace navazující zejména na neefektivní expektoraci jsou obstrukční 

poruchy typu bronchopneumonií, restrikční poruchy typu atelektáz. Tyto komplikace 

vedou k respirační insuficienci (Vázquez et al., 2013; Hlinková & Kříž, 2014; Slámová, 

2015). 

Nedílnou součástí léčby respiračních komplikací je fyzioterapie. Používají se 

techniky hygieny dýchacích cest, korekce motorických vzorů dechového stereotypu a 

relaxační průprava. Cílem je maximální facilitace volní motoriky v oslovitelných 

segmentech a její následné využití pro postupné zvýšení dechových objemů, k zajištění 

dostatečné saturace tkání, a pro zesílení výdechu a výdechové rychlosti k reedukaci 

aktivní expektorace (Máček & Smolíková, 2011). 

1.6.4. Urogenitální systém 

Porucha vyprazdňování močového měchýře je způsbena ztrátou přenosu 

informace o jeho nápni do mozku. Ihned po vzniku míšního poškození je 

zaveden permanentní močový katétr (PMK), který z dlouhodobého hlediska 

představuje zvýšené riziko otlaků a následných striktur, proto je vhodné přejít co 

nejdříve na intermitentní katetrizaci. Pokud je tato metoda z nějakého důvodu 

odložena, zavádí se suprapubická epicystostomie (EPI). Intermitentní katetrizace 

(IK) se v současné době považuje za nejbezpečnější způsob dlouhodobé derivace 

moči u neurogenního močového měchýře. IK se pacient naučí provádět sám 

v pravidelných intervalech. Velmi častou urologickou komplikací jsou 

uroinfekce. Ty mohou propuknout velmi rychle a přejít až do těžkého, život 

ohrožujícího septického stavu (Kříž & Faltýnková, 2012). 

Uroinfekce bývají jednou z hlavních kontraindikací k hydrokinezioterapii a to 

zejména v zimních měsících, kdy je jeich výskyt u pacientů nejčastější. Proto by 

v tomto období měla být věnována větší pozornost prevenci. Náhle vzniklá 

uroinfekce znemožňuje pokračovat ve vytyčeném rehabilitačním plánu, což pro 

fyzioterapeuta i pacienta znamená velkou komplikaci a ztrátu získaného pokroku.  

Sexuální funkce u mužů jsou postiženy ve smyslu poruchy erekce a ejakulace. 

Postupem času lze vysvětlit možnost náhradního sexuálního styku, prožití je 

kvalitativně jiné než před úrazem. I tak je tato komplikace častou příčinou 
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rozpadu partnerských vztahů. Mužům se do jednoho roku po úrazu doporučuje 

odběr spermií a zamražení ve spermatobance. Ženám se brzy po úrazu vrací 

menstruační cyklus. Možnost otěhotnění je stejná jako před úrazem, využívá se 

metoda asistované reprodukce (Kříž & Faltýnková, 2012). 

1.6.5. Gastrointestinální systém a obezita 

Ztráta nervové kontroly v oblast střev způsobí prodloužený čas pasáže 

střevem, obstipaci, inkontinenci, nekoordinovanou evakuaci stolice a ztrátu 

pocitu nutkání na stolici. Komplexně se tento stav označuje jako střevní 

dysfunkce či neurogenní střevo. Při postižení horního motoneuronu je zevní 

anální svěrač hypertonický. K vyprázdnění se používají rektální stimulancia po 

2-3 dnech (Kříž & Faltýnková, 2012).  

Pro podpoření střevní peristaltiky je účinná pravidelná vertikalizace, masáže a 

pohyb. Velmi důležitý je pravidelný a dostatečný pitný režim, který pacienti 

často nedodržují, kvůli následné nutnosti časté autokatetrizace.  

Obezita je dalším z významných potíží, která se u jedinců po SCI vyskytuje. 

Podle Kříže et al. (2014) je příčinou kromě snížení energetického výdeje vlivem 

omezení pohybových aktivit také změna tělesného složení ve smyslu úbytku 

objemu aktivní svalové hmoty a zvýšení objemu tukové tkáně. Úbytek aktivní 

svalové hmoty s sebou nese řadu dalších změn. Dochází k významnému snížení 

bazálního metabolismu, je porušena utilizace glukózy a tuků. V postižených 

svalech je snížená citlivost na inzulin, která může vyústit až k inzulinové 

rezstenci a rozvoje diabetu II. typu. Lipidový profil se pohybuje směrem k vyšší 

hladině LDL cholesterolu a triacylglyceridů, a nižší hlandině HDL cholesterolu. 

Snížená hladina testosteronu také k převaze estrogenního vlivu na tukovou tkáň. 

Z výše uvedeného vyplývá, že pacienti po TLM jsou rizikovými pacienti 

z hlediska rozvoje civilizačních chorob,  jako jsou kardiovaskulární onemocnění, 

metabolický syndrom, diabetes mellitus II. typu a další. Nedílnou součástí péče o 

tyto pacienty je prevence, snaha o pravidelný pohybový režim a trvalá dietní 

opatření (Kříž et al., 2014).  
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Pro pacienta má velký význam seznámení s množstvím možností sporotovních 

aktivit, které se pro danou skupinu postižení v poslední době rozvíjejí stále více.  

1.6.6. Muskuloskeletální systém 

SPASTICITA 

Je definována jako zvýšení tonického napínacího reflexu v závislosti na rychlosti a 

délce pasivního protažení („velocity-dependent“ a „length-dependent“), a v důsledku 

abnormálního intraspinálního zpracování aferentních vstupů. Objevuje se po odeznění 

míšního šoku u centrálního poškození (Štětkářová, 2013; Hyšperská & Kříž, 2012). 

Spasticita je jedním ze symptomů syndromu horního motoneuronu. Náleží do 

skupiny pozitivních symptomů vedle hyperreflexie, klonů, flekčních či extenčních 

spasmů a asociativních motorických poruch. Negativní symptomy jsou svalová slabost, 

porucha koordinace, ztráta obratnosti, pomalá iniciace pohybu (Kříž, 2015). 

Při hodnocení spasticity se rozlišují 2 hlavní složky – míra svalového tonu a míra 

svalového dráždění (excitability). Míra svalového tonu se hodnotí dle modifikované 

Aschworthovy škály a Tardieuovy škály svalového hyperonu. Pro hodnocení svalové 

dráždivosti byla vytvořena škála MES. Spasticita je velmi často generalizvaná – 

převážně na dolních končetinách, s iradiací do trupu (popřípadě do horních končetin u 

vyšších lézí). Je zpravidla výraznější u nekompletních lézí (Kříž, 2015). 

Flexorové a extenzorové svalové spasmy mají rozdílnou patofyziologii. Flexorové 

svalové spazmy, vznikají relfexně po doteku nebo určitém nociceptivním dráždění, je to 

tedy abnormální odpověď na taktilní podnět. Extenzorové spasmy vznikájí nejčastěji 

jako abnormální odpověď na podnět proprioceptivní. Mohou se objevit také v klidu a 

v některých případech rušit spánek (Kříž, 2015). 

Míra spasticity se řeší farmakologicky a rehabilitací. Lokálně se používá aplikace 

botulotoxinu, u těžších flekčních kontraktur na dolních končetinách se zvažují ablativní 

techniky. U těžké spasticity zejména u nekompletních lézí se aplikuje baclofenová 

pumpa. Efekt rehabilitace bývá v mnoha případech pouze dočasný v rozsahu několika 

hodin po terapii. (Faltýnková & Kříž, 2012; Štětkářová, 2013). 

 „Negativními efekty“ spasticity mohou být snížení soběstačnosti a mobility, 

dodržování hygieny, omezení pohybové aktivity, svalové kontraktury, chronická bolest 
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a zvýšené riziko pádů. V rámci nácviku různých pohybových činností spasticita 

narušuje diferenciaci pohybu, koordinaci cílených pohybů a jemné motoriky, negativně 

zasahuje do senzomotorických vztahů (poruchy taxe, timingu, anticipace). Spasticita 

může mít ale i „pozitivní efekt“, který pacient nějakým způsobem využívá. Jedná se 

např. o úmyslně vyvolané svalové spasmy usnadňující přesuny, vertikalizaci, popřípadě 

chůzi. Z hlediska vzniku dekubitu jsou rizikovější oblasti nad atrofickými svaly, kde 

kůže prakticky přímo naléhá na kost, než nad svaly spastickými – spasticita udržuje 

určitý svalový tonu. Podporuje svalovou pumpu na dolních končetinách v rámci 

prevence TEN. Z hlediska trupové stability je rovněž výhodnější určitá míra spasticity. 

(Fousová & Kříž, 2007; Kříž, 2015) 

Při terapeutickém ovlivňování spasticity se musí vždy zvážit, zda nedojde ke snížení 

pacientovy soběstačnosti a omezení v jeho každodenních činnostech.  

OSTEOPORÓZA 

Příčin vzniku osteoporózy u pacientů s TLM je hned několik. Největší vliv má 

snížení až absence mechanického zatížení kosti a inaktivita. Dále dochází ke změnám 

na úrovní neurální, vaskulární, nutriční i hormonální. U žen dochází zpravidla 

k vyššímu poklesu kostní denzity.  Nevhodná dieta je významným faktorem 

v přítomnosti snížené hladiny systémového kalcia. Redukce slunění vede 

k hypovitaminose D. Jistý vliv má i stárnutí organismu, které se týká každého člověka a 

ke kterému úbytek kostní hmoty patří. K diagnostice osteoporózy slouží speciální 

vyšetřovací metody, nejčastěji DEXA (dvoufotonová RTG absorbční fotometrie) a QTC 

(kvantitativní výpočetní tomografie). Hodnotícím ukazatelem je v tomto případě 

množství minerálů kostní hmoty (BMD, bone mineral density).  

Je prokázáno, že již několik dní po SCI dochází ke zvýšení exkrece kalcia močí. 

Tento nárůst je navíc 2-4 krát větší než u dlouhodobě ležících pacientů bez spinálního 

traumatu. (Bauman & Spungen, 2001).  

Úbytkem kostní hmoty u spinálních pacientů se zabývalo několik studií. V závislosti 

na sledované skupině pacientů (rozdíly ve věku, pohlaví, kompletnosti léze) se pokles 

kostní hmoty u paraplegiků pohyboval od 15% do 50% (Singh et al., 2014; Biering-

Sorensen et al, 1988; Bauman et al, 1995) během prvního roku po úrazu. V tomto 

období je kostní resorbce nejmarkantnější. U paraplegiků se nejvíce kostní resorbce 

objeví v oblasti pánve a dlouhých kostech dolních končetin. V těchto kostech také 
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nejčastěji dochází k frakturám, a to nejen při zvýšené fyzické zátěži, ale i při běžných 

denních činnostech (přesuny, oblékání).   

Ovlivnění osteoporózy rehabilitačními metodami je oblast zatím neuspokojivě 

prostudovaná. Prokazatelné výsledky přineslo použití funkční elektrické stimulace 

v kombinaci s cyklickou ergometrií. Nicméně ke zvýšení kostní density v tomto případě 

došlo pouze pod stimulovaným svalem. Efekt vertikalizace, stoje či chůze v Lokomatu 

má neuspokojivé výsledky. Farmakologická léčba je v tomto směru úspěšnější, 

využívají se různé typy bisfosfonátů  (Biering-Sørensen et al., 2009; Hyšperská, 2013; 

Dolbow et al., 2011, 2014).  

HETEROTOPICKÁ OSIFIKACE 

U paraplegiků se rozvíjejí vždy pod úrvní léze nejčastěji v oblasti kyčelních kloubů. 

Příčiny jsou multifaktoriální.  Paraartikulární osifikace můe vzniknout následkem 

mikrotraumatizace měkkých tkání, po které dochází v rámci hojení k vazivově-kostní 

přeměně. Klinicky je nalezeno omezení rozsahu pohybů, někdy otok a zarudnutí. 

Pacient nemusí cítit bolest, cítí ale omezení rozsahu v koubu, které zaznamenává ve 

snížení soběstačnosti či změně postury sedu.V léčbě se využívají bisfosfonáty v 

kombinaci s radioterapií. V případě extrémního nárůstu osifikací s významným 

omezením pohybu v kloubu, je zvažována resekce (Kříž & Faltýnková, 2012). 

BOLEST 

Společnost IASP (International Association of the Study of Pain) navrhla pro 

spinální pacienty Siddallovu klasifikaci bolesti, která bolest rozděluje na nociceptivní 

(muskuloskeletární a viscerální) a neuropatickou (nad, v, a pod úrovní poranění) 

(Siddall et al., 2002).  

V akutní fázi po míšním poranění se jedná nejčastěji o belest nociceptivní, která má 

spojitost s pooperačními ránami, přetěžováním určitých svalových skupin při nácviku 

sebeobsluhy. Bývá ohraničená a reaguje na změnu polohy segmentu. V chronické fázi 

se častěji jedná o bolest neuropatickou, způsobenou primární dysfunkcí nervového 

systému. Objevuje se v oblasti s částečným nebo úplným senzitivním deficitem. Není 

dobře ohraničená a bývá pálivá, palčivá, vystřelující, často i minimální stimulace vyvolá 

allodynii. Neuropatické bolesti doprovází zejména inkompletní léze (Hyšperská, Kříž, 

2009, 2014). 
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K léčbě, respektive k útlumu, chronické bolesti u spinálních pacientů se používájí 

farmakologické i nefarmakolické metody. Farmakologická léčba má podle Bolda et al. 

(2014) úskalí ve vedlejších efektech léčiv, na druhé straně evidence 

nefarmakologických přístupů je nedostatečně vědecky podložená (Bold et al., 2014). 

SVALOVÉ DYSBALANCE, CHRONICKÉ PŘETĚŽOVÁNÍ 

Ve většině případů výška léze asymetrická, což způsobuje nesymetrické rozložení 

svalové síly a to nejen pod úrovní léze, ale kompenzačně na celém zbytku těla. 

Paraplegik tráví většinu dne vsedě, přičemž pro všechny činnosti používá hlavně svaly 

horních končetin, některé funkční svaly trupu a zad a svaly v oblasti krku a krční páteře.  

Některé svaly jsou přetěžované a jiné naopak oslabené, některé více či méně spastické. 

Důsledkem všech faktorů nerovnováhy jsou svalové dysbalance, deformity páteře ve 

všech rovinách, decentrované postavení v kloubech končetin, dekubity, bolestivé stavy 

a další komplikace vedoucí ke zhoršení soběstačnosti a psychického stavu. Chronické 

přetěžování segmentů těla je ještě markantnjší při používání nevhodného vozíku. (viz. 

3. Problemitika sedu paraplegiků) 

Jednou z nejvíce typických komplikací všech pacientů po míšním poranění je 

chronické přetěžování ramenních kloubů s předčasným rozvojem degenerativních změn.  

Chen v publikaci Physical Therapy Perspectives in the 21st Century – Challenges 

and Possibilities (2014) uvádí výskyt chronických bolestí ramenních kloubů u 30% až 

69% pacientů po SCI (Chen, 2014).  

S tímto tvrzením se shoduje Sulková (2011), která se ve své práci věnuje fyzioterapii 

ramenního pletence ve vodním prostředí právě u pacientů po SCI. Častý výskyt 

chronických bolestí ramenního pletence vysvětluje zvýšenými nároky, které jsou u 

vozíčkářů na tuto oblast kladeny spolu s poruchou skapulohumerálního rytmu. 

V klinické praxi se setkává s typickým obrazem postavení lopatky, jako je výrazné 

odstávání mediálního okraje lopatky od hrudní stěny a její posunutí do protrakce a 

elevace. Změna postavení lopatky přímo ovlivňuje postavení a dynamiku ramenního 

kloubu. Porucha skapulothorakálního rytmu je způsobena nejen oslabením jednotlivých 

svalů, ale především jejich špatným zapojením v průběhu pohybu horní končetiny 

(Sulková, 2011). 
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Další komplikací plynoucí z oslabení trupového svalstva je nefyziologické postavení 

pánve, která má v sedu většinou tendenci k retroverzi. Toto postavení vede ke 

zvýraznění thorakolumbální kyfózy. Tendence k retroverznímu postavení pánve mají 

zpravdila pacienti s vyšší lézí (Gangnon et al., 2009; Faltýnková, 2014).  

Postavení páteře má pak přímý vliv na výše zmíněnou problematiku ramenních 

koubů.  

 Přetěžovanou oblastí je rovněž loketní kloub, zejména záněty úponů flexorových i 

extenzorových svalových skupin u aktivnějších vozíčkářů, které tuto oblast abnormálně 

zatěžují během sportu (Kříž, Faltýnková, 2012). 

1.6.7. Dekubity 

Vazomotorické změny tkání a ztráta senzitivní aferentace pod místem léze jsou 

hlavními důvody vzniku dekubitů. Ty vznikají jednak v akutní fázi při nedostatečné 

ošetřovatelské péči, ale i v chronických fázích, kdy je na vině bohužel většinou sám 

pacient zanedbáním preventivních opatření. Mezi další rizikové faktory pro vznik 

dekubitu patří například kachexie, která zpomaluje hojivé procesy těla, a 

nekontrolovatelná inkontinence, která je zdrojem vlhkého prostředí macerujícího a 

dráždícího kůži. Dekubit se nejčastěji objevuje v gluteální a sakrální oblasti, také na 

kotnících a patách. Faltýnková rozděluje stadia dekubit na 4 stupně.:  

I. stupeň - zarudnutí - bez poškození pokožky, které nebledne, místo je oteklé a teplé 

II. stupeň - puchýř - s částečným poškozením pokožky a kůže 

III. stupeň - nekróza - s odumřením tkání mezi kostí a pokožkou, tvoří se vřed 

IV. stupeň - vřed - se záněty kostních výběžků pod dekubitem 

(Faltýnková, 2011). 

Na lůžku i na vozíku je nutné polohu těla často měnit, ať samostatně nebo s pomocí 

asistenta. Toto nezbytné opatření se označuje jako 24 hodinový posturální management. 

Dále je nezbytná každodenní kontrola kvality kůže, sledování vzniku drobných oděrek. 

Součástí prevence je použití antidekubitních pomůcek (Faltýnková, 2011). 
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1.7. Rehabilitace 

Rehabilitace je součástí péče o pacienta od samého počátku pobytu v nemocnici a je 

jeho doživotní součástí. Je výsledkem mezioborové spolupráce týmu specialistů. Kromě 

léčebné rehabilitace obsahuje rovněž rehabilitaci sociální, psychologickou, pracovní či 

pedagogickou. Součástí péče je speciální vybavení a kompenzační pomůcky. Nedílnou 

součástí je v procesu rehabilitace podpora rodiny či blízkých.  

Harvey (2016) a Bjerkefors (2006) vymezují v péči o paraplegického pacienta (trvale 

na vozíku, bez schopnosti chůze) 3 hlavní fyzioterapeutické cíle: 

 zvýšení síly svalů trupu a horních končetin 

 správné nastavení postury pro sed, posturální stabilita (kontrola) sedu a  

       schopnost ovládání vozíku  

 zvýšení aerobní vyrtvalosti a kondice  

(Harvey, 2016; Bjerkefors, 2006).  

Spinální program v ČR zajišťuje kvalitní komplexní péči o spinální pacienty. 

Na spinálních jednotkách se již v raném stádiu pacienti učí mobilitě a prvním úkonům 

sebeobsluhy na vozíku, nacvičují stabilitu vsedě a přesuny na lůžko. Zdravotně 

stabilizovaní a fyzicky připraveni jsou překládáni na několikaměsíční (3-5 měsíců) 

léčbu do rehabilitačních ústavů k intenzivní rehabilitaci a především k funkčnímu 

tréninku pro dosažení maximální míry soběstačnosti. Většinu spinálních pacientů je 

třeba vybavit nezbytnými kompenzačními pomůckami, mezi které patří primárně 

mechanický či elektrický ortopedický vozík. Vozík musí splňovat všechny potřeby 

svého uživatele – zdravý sed, stabilitu, komfort, funkční rozvoj, snadnou 

a ekonomickou jízdu, soběstačnost a možnost manipulace i v domácím prostředím. Obě 

pomůcky je potřeba během života vozíčkáře měnit nejen z důvodu opotřebování, ale 

postupem času vznikají i nové potřeby úprav sedu, nastavení těžiště, vznik zdravotních 

komplikací (Faltýnková, 2015). 

Jedním z hlavních úkolů fyzioterapeuta je naučit pacienta, který je trvalým 

uživatelem vozíku, znovu získat kontrolu nad svým tělem a maximálně využívat nových 

schopností kompenzačních mechanismů v aktivitách každodenního dne i sportu, a 

současně důrazně dbát na prevenci sekundárních komplikací.  
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1.8. Problematika sedu paraplegiků 

Po traumatické poškození míchy, ať už částečném nebo kompletním, se zhruba 

polovina pacientů stává trvalými uživateli vozíku. Sed je pro ně polohou pracovní, 

odpočinkovou, relaxační i sportovní zároveň. Vsedě je rovněž vykonávána většina 

každodenních aktivit. Správné nastavení postury v sedu a kvalita jeho kontroly se odráží 

jednak ve funkčních schopnostech pacienta a jednak v ovlivnění zdravotních 

komplikací. Podle Faltýnkové (2015) má převážná většina zdravotích komplikací úzkou 

souvislost se špatnou posturou sedu (Faltýnková, 2015). 

Faktory ovlivňující sed paraplegika se mohou rozdělit na faktory vnitřní a vnější, 

primární a sekundární. Jako vnitřní faktory se označují spasticita a flexorové či 

extenzorové spasmy, bolest, svalové dysbalanci svalů trupu a končetin, poruchy 

senzitivity a psychické ladění.  Mezi zevní faktory se zahrnují především špatně 

vybraný a nastavený vozík a neekonomický stereotyp propulze. Za faktory primární lze 

označit zdravotní kompikace jako je spasticita, heterotopické osifikace, ortostatické 

potíže a jiné, objevující se do jednoho až dvou let od vzniku míšní léze. Sekundárně  

může dojít zejména ke zvýšení spasticity, bolestem a strukturálním změnám na 

pohybovém aparátu (Faltýnková, 2015). 

1.8.1. Terminologie 

Postura je definována jako aktivní držení segmentů těla proti působení zevních sil. 

V běžném životě je nejvýznamnější vliv síly gravitační. Aktivita vyvíjená proti gravitaci 

je výsledkem působení sil vnitřních, zejména svalových, které jsou řízeny CNS. Postura 

je součástí jakékoliv polohy a každého pohybu, jak popisuje slavný výrok: „posture 

follows movement like a shadow“ (Kolář et al., 2009). 

Posturální stabilita je schopnost reagovat na změny vnějších a vnitřích sil tak, aby 

nedošlo k neřízenému pádu. Základní podmínkou stability těla v klidu je, že se musí 

těžiště (Centre of Mass; COM), přesněji vektor tíhové síly (Centre of Gravity; COG), v 

každém okamžiku promítat do opěrné báze (nemusí se však promítat do opěrné plochy). 

Opěrná plocha je část podložky, která je s tělem v přímém kontaktu. Opěrná báze (Base 

of Support; BOS) je plocha ohraničená nejvzdálenějšími hranicemi oporné plochy. 

Během lokomoce nemusí COG směřovat přímo do opěrné báze, musí tam ale směřovat 

výslednice zevních sil, kterými jsou mimo gravitační sílu například setrvačnost, třecí 

síla, reakční síla apod. Rovnováhou (balancí) se označuje velice komplexní soubor 
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statických a dynamických strategií, které zajišťují posturální stabilitu. (Kolář et al., 

2009; Vařeka & Vařeková, 2009).  

Žádná aktivně držená poloha není nikdy dokonale nehybná. Neustále dochází k 

vzájemným pohybům segmentů, které mohou být i zcela minimální. Rovnováha je 

narušována i vnitřními vlivy, např. dechovými pohyby nebo údery srdce. Tato neustálá 

aktivita se odráží ve  změně polohy COM, COG i působiště vektoru reakční síly 

podložky (Centre of Pressure; COP). Změny polohy COP v klidné poloze jsou 

považovány za důkaz neustálé řídící činnosti CNS (Vařeka & Vařeková, 2009). 

Posturální stabilizace je podle Šafářové a Koláře (2011) opakující se program řídící 

nastavování úponové stabilizace všech svalů provádějících pohyb. Kineziologický 

obsah tohoto prgramu je uložen v mozku jako posturální vzor, který jednak řídí 

posturální ontogenezi = vývoj aktivního držení segmentů těla proti působení zevních sil 

(zejména síly gravitační), ale rovněž je integrován do všech pohybů (Šafářová, Kolář, 

2011). 

V souvislosti s posturální stabilizací autoři uvádějí, že podmínkou jakéhokoliv 

pohybu je správné nastavení a stabilizace trupu. U zdravého člověka je součástí 

vzpřimovacích mechanismů trupu koaktivace svalových skupin známá jako nitrobřišní 

tlak. Tento systém tvoří shora brániční klenba, ze stran svaly břišní stěny s významnou 

úlohou m. transversus abdominis a zespodu nálevkovitě uspořádané svaly a vazy 

pánevního dna. Eventuelně se dají mezi tyto svaly zařadit i m. serratus posterior 

inferior, m. serratus anterior a m. quadratus lumborum. V oblasti páteře musí být ideální 

napřímení a souhra mezi hlubokými flexory a extenzory páteře. Jmenované svaly mezi 

sebou v ideálním případě tvoří velmi jemnou a hbitou souhru, která odpovídá aktuálním 

stabilizačním nárokům během jakéhokoliv pohybu. Podle Koláře a Lewita (2009) jsou 

tyto svaly aktivovány v jakémkoliv statickém zatížení, tedy i v sedu, a to automaticky 

nezávisla na vědomí. S touto souhrou velmi úzce souvisí dechový vzor, který je případě 

správného nastavení jednotlivých segmentů a svalové koaktivace spojený se vzestupem 

bránice a rozšířením dolní hrudní apertury v průběhu inspiria, a poklesem bránice a 

zúžením dolní hrudní apertury během expiria (Kolář & Lewit, 2009). 

Vařeka (2009) uvádí, že systém vzpřímeného držení těla je výsledkem 

spolupráce tří hlavních složek, které považuje za rozhodující pro zajištění segmentální 

stabilizace. Jedná se o složku senzorickou, řídící a výkonnou. Senzorickou složku (nebo 
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také kontrolní) představují propriocepce, exterocepce, zrak a vestibulární systém. Řídící 

složkou se označuje CNS – mozek a mícha. Výkonnou složku pak tvoří pohybový 

systém, který je definovaný anatomicky i funkčně (Vařeka, 2009). 

Panjabi (1992) rovněž vymezuje tři složky spolupracující na  vzpřímeném držení 

těla, ale poněkud odlišně. Jsou jimy kontrola, pasivní struktury a aktivní struktury. 

Kontrolou označuje činnost řízení a regulace pohybu CNS. Pod pojem pasivní struktury 

zahrnuje kostěný skelet a vazy, které mají však i úlohu informační o poloze kloubu a 

jednotlivých segmentů vůči sobě. Aktivní struktury tvoří svalová složka (Panjabi, 

1992).  

S funkčním zařazením svalové složky se oba autoři neshodují s Jandou (1982), 

podle kterého: „Kosterní svaly leží na křižovatce mezi složkou řídící a výkonnou, a díky 

propriocepci je jejich úlohou také tvorba senzorické informace“ (Janda, 1982). 

Z výše uvedených tvrzení lze závěrem říci, že na vzpřímeném držení těla a jeho 

adekvátní posturální stabilizaci se podílí více složek, které musí harmonicky 

spolupracovat. Pokud je jen jedna složka narušená, znamená to pro tělo mnohem vyšší 

nároky na udržení stabilní pozice a zvýšené riziko pádu. 

1.8.2. Kompenzační strategie paraplegiků 

Pacienti s poškozením míchy mají jednak motorický deficit a jednak poruchu 

somatosenzorického vnímání pod úrovní léze. Nemají schopnost ani aktivního 

vzpřímeného nastavení těla ve všech segmentech ani koaktivace všech svalů 

zajišťujících stabilizaci páteře a trupu. Dechový vzor bývá velmi často nefyziologický. 

Ve většině případů je navíc léze asymetrická, což způsobuje vznik stranových 

svalových dysbalancí (Seleen et al., 2001, Field – Fote, 2010; Boswell-Ruys et al., 

2010; Faltýnková, 2014; Harvey et al., 2016).  

Field-Fote popisuje termín dynamická posturální kontrola jako schopnost udržení 

rovnováhy (balance) během pohybu jak na vozíku, tak na jakékoliv podložce např. 

v průběhu přesunu. Hlavními mechanismy posturální kontroly jsou zpětná vazba 

detekující instabilitu (feedback) a předvídání (feedforward). Obojí je pak doplněno 

odpovídajícími motorickými programy koordinujícími svalovou činnost ve vztahu k 

ostatním působícím silám. Každý jedinec má určité hranice dynamické posturální 

kontroly, ke kterým může dosáhnout a stále rovnováhu udržovat. Tato hranice vymezuje 
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„pracovní prostor“ pro výkon činnosti bez použití horních končetin. Čím je tento prostor 

větší, tím jsou funkční schopnosti pacienta širší a variabilnější (Field - Fote et al., 2010). 

Posturální kontrola je výsledek určitého motorického učení. Využívá se plasticita 

CNS. Má tedy možnost určitého zlepšování a zvyššování efektivity. Pacienti po 

poškození míchy mají omezenou zpětnou proprioceptivní vazbu o poloze těla. Přesto 

jsou do určité míry schopni naučit se kompenzační mechanismy, které nahradí 

nedostatečnou aktivitu svalstva trupu a dolních končetin. Substitucí za chybějící 

proprioceptivní informaci pod úrovní léze je jednak informace z vyšších segmentů nad 

úrovní léze (pacient se učí „odečítat“ polohu těla prostřednictvím polohy jiných 

segmentů) a jednak výrazná zraková kontrola, kterou lze ověřit při jejím vyřazení 

(provedení pohybu se zavřenýma očima) (Seleen et al., 2001, Field – Fote, 2010; 

Boswell-Ruys et al., 2010; Field - Fote et al., 2010). 

Mezi pohybové kompenzační strategie může patřit udržování vzpřímeného sedu 

pomocí opory o horní končetiny, které trup stabilizují. Mnohem zajímavější je ovšem 

podle Seleen et al. (1997, 1998) kompenzační změna funkce primárně fázických svalů 

na svaly posturální, svaly zajišťující stabilitu trupu. Jedna se o svaly m. latissimus dorsi, 

mm. pectorales a m. serratus anterior a m. trapezius pars anscendens. Tyto svaly mohou 

kompenzovat funkční nedostatečnost paravertebrálních svalů. Seleen et al. v roce 1998 

zkoumali úlohu těchto svalů v průběhu rehabilitace paraplegiků pomocí 

elektromyografie. Výsledky prokazují postupnou aktivaci specifických svalových 

vzorců, a tím mírné zvýšení rozsahu pohybu COP, tedy rozšíření výše popsaného 

„pracovního prostoru“ (Seleen  et al.,1997, 1998). 

Seleen et al. (1998, 2001) dále studovali možnosti paraplegiků s vysoko a nízkou 

hrudní lézí rozvíjet nové posturální strategie, které vyžadují úpravu programování 

motorických procesů. Prokázali určitou rozdílnost ve volbě kompenzačních strategií 

v průběhu motorického učení. Pacienti s nízkou hrudní lézí mají k dispozici více 

zbylých senzomotorických funkcí, jsou schopni naučit se složitější strategie, ale jejich 

„naprogramování“ trvá podstatně delší dobu. Pacienti s vysokou hrudní lézí se spoléhají 

na jednodušší strategie, přičemž mnohem více využívají pasivní podporu (Seleen et al., 

1998, 2001). 
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1.8.3. Hodnocení stability sedu 

Správný sed popisuje Faltýnková následovně: „Pro správný sed je důležitá 

střední/neutrální poloha pánve, kdy spina iliaca anterior superior (SIAS) je 

v horizontále se (SIPS) – spina iliaca posterior superior. Ta společně s polohou 

kyčelních kloubů přímo ovlivňuje zakřivení páteře. Výškový rozdíl mezi hrbolem sedací 

kosti a femurem je u dospělého 3,5 - 4 cm. V sedu svírá trup a stehna 90°, kyčle se 

ohýbají více jak 60° a kolem 30° se oplošťuje bederní páteř (v oblasti L3 - 5) oproti 

pozici ve stoji. Stehna jsou ve střední čáře, ani v addukci či v abdukci, kolenní 

a hlezenní klouby jsou ohnuty v 90°. Hlava balancuje na úrovni spojnice kyčelních 

kloubů. Správné a stabilitu podporující je tedy takové držení těla, kdy pánev je 

ve středním postavení nebo v mírné anteverzi, čímž se dosáhne normální lordózy 

v bederní části páteře.“ (Faltýnková, 2015) 

Hodnocení správného nastavení trupu a stability sedu ve vozíku i bez opory na 

podložce by mělo být součástí každého iniciálního a závěrečného vyšetření pacienta po 

SCI a to jak během rehabilitačního či rekondičního programu v rehabilitačních ústavech 

či individuálních terapií v ambulantních zařízení.   

Vyšetření se provádí jednak prostou aspekcí – dá se využít i fotodokumentace či 

videozáznam propulze jízdy na vozíku před začátkem pobytu a na jeho konci. 

Spolehlivým ukazatelem je také integrita a vzhled kůže – místa otlaků a oděrek. Velice 

důležitá je důkladná anamnéza, ze které se dá vyčíst mnoho o primárních či 

sekundárních komplikacích, které mají na sed přímý vliv. Nezbytné je subjektivní 

hodnocení vlastního sedu pacientem, kterého lze dosáhnout kvalitním rozhovorem a 

cílenými otázkami (Faltýnková, 2014, 2015). 

Hodnocení sedu v rehabilitaci je zatím oblast vcelku problematická. Aby bylo 

vyšetření komplexní, je nutné zhodnotit kromě statické stability sedu bez opory také 

stabilitu dynamickou a reaktivní, která je součástí běžných denních aktivit (Jorgensen et 

al. 2011). 

Ve světě i u nás se používají funkční vyšetření, která jsou nejčastěji součástí 

komplexního vyšetření aktivit všedního dne a hodnocení soběstačnosti. Jedná se o 

standardizované testy jako je SCIM (Spinal Cord Independence Measure), 

modifikovaný Functional Reach Test (mFRT) – původně vytvořený pro pacienty po 

CMP. Nicméně, mFRT se omezuje pouze na měření schopnost člověka dosáhnout 
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dopředu, takže nic nevypovídá o schopnosti člověka sedět bez opory a přesunout jeho 

těžiště v různých rovinách (Harvey et al., 2011).  

Další zajímavé testy k hodnocení sedu bez opory popsali ve své studii Boswell – 

Ruys et al. v roce 2009. Cílem jejich práce bylo vybrat několik jednoduchých, 

nenákladných, přenosných testů, které by byly zároveň reliabilní a validní. Bylo 

vybráno celkem 6 testů, které zahrnují zachování COG nad opěrnou bází, vykonávání 

pomalu řízených pohybů, rychle se střídajících pohybů a funkčních úkolů. Dohromady 

tvoří komplexní nástroj k ohodnocení sedu bez opory s velmi dobrou validitou i 

reliabilitou (Boswell – Ruys et al., 2009). Jedním z těchto testo je T-shirt test (test 

trika), který bude popsán dále. 

S rozvojem moderních metod ve fyzioterapii se v poslední době stále více využívají 

speciální podložky a přístroje snímající aktuální tlakové rozložení a pohyb COP, a 

sledují jejich výchylky v čase. Tyto hodnoty jsou poté graficky zaznamenány do 

počítače. Jednou z těchto metod je dynamická plantografie, u které se pomocí tlakové 

plošiny původně měřilo rozložení tlaku pod ploskou, obvykle při chůzi či různých 

modifikacích stoje. Postupně se začala používat i v jiných klinických aplikacích, mimo 

jiné také k hodnocení trajektorie COP během sedu.  

Ve spolupráci FTVS UK v Praze, FEL ČVUT v Praze a Rehabilitační kliniky FNKV 

v Praze vznikl roku 2009 Platograf V09. Jedná se o typ přenosné tlakové desky, jež 

snímá rozložení tlaku hýždí na maticově uspořádaných snímačích tlaku. Hodnoty 

zaznamenává graficky do počítače. Osa Y snímá antero - posteriorní pohyb a osa X 

pohyb ve směru latero - laterálním. Hodnoty  X a Y vytváří dohromady záznam pohybu 

průvodiče, který definuje pohyb COP v čase. Pohyb průvodiče je přitom dán vztahem 

X² +Y² (Novák, Volf, 2012). 

Tento přístroj použila ve své studii Melicharová (2014). Během svého experimentu 

sledovala vliv čtrnácti denní rehabilitační intervence na stabilitu sedu deseti pacientů 

s míšní lézí od úrovně Th2. K vyšetření kromě měření tlakového zatížení na Platografu 

V09 použila také T-shirt test. Přístroj byl nastaven na snímání 50 snímků/ s. Měření se 

skládalo ze dvou částí zahrnující udržení vzpřímeného sedu po dobu 30 s a dynamické 

hodnocení sedu při vychýlení COP, kdy proband předpaží a upaží s 2 kg činkou. 

Výsledky studie potvrdily spolehlivost obou použitých měření – pomocí Plantgrafu V09 

i pomocí T-shirt testu. Potvrdila jistou korelaci mezi výsledky T-shirt testu a měření na 
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Obrázek 2: : Grafické zobrazení výsledků naměřených hodnot výchylek v 8 směrech. 

U zdravých jedinců (A), jedinců po SCI (B), jedinců po SCI s funkčním trupovým 

svalstvem (C) a bez funkce trupového svalstva (D) (Gauthier et al., 2013). 

Plantografu V09. Zkonstatatovala však, že konkrétně pro tento typ vyšetření by bylo 

vhodné nastavit větší citlivost přístroje pro jemnější detekci sledovaných výchylek 

(Mlicharová, 2014). 

Grafická zobrazení měření na Platografu V09 jsou součástí přílohy č. 8. 

Gauthier et al. v roce 2013 publikovali studii ve které porovnávali posturální stabilitu 

sedu u skupiny zdravých jedinců a skupiny pacentů po SCI. Vyšetření se skládalo 

nejprve z určení COP pomocí tlakové desky a BOS, ke kterému použili systém 

synchronizovaných fotoaparátů a LED diod vytvářející 3D kinematickou analýzu 

pohybu. Následně určili specifické indexy stability v osmi směrech vychýlení trupu a 

celkový index stability. Dále ve skupině po SCI hodnotili vliv schopnosti ovládat svaly 

trupu na toto vyšetření. Výsledek studie odhalil, že specifické indexy stability 

dosahovaly vyšší hodnoty u zdravých pacientů až na hodnoty pro směr dopředu a 

dozadu. Dále potvrdili hypotézu, že pacienti s funkčním trupovým svalstvem měli 

srovnateln výsledky se zdravými jedinci (Gauthier at al., 2013). 

 

 

 

Obrázek 1: Výchozí pozice 

pacienta při měření 

výchylek v 8 směrech 

(Gauthier et al., 2013). 



33 

 

1.8.4. Rehabilitace a ovlivnění stability sedu 

Bylo prokázáno že posturální stabilita je ovlivnitelná tréninkem (Bjerkefors et al., 

2007; Boswell – Ruys, 2010;, Harvey et al., 2011, 2016; Melicharová, 2014).  

Dle Harvey et al. (2011) nemá však tento trénink výrazný efekt v brzkém období po 

úrazu (do 6 měsíců). Při studování jednotlivých terapeutických technik docházelo ke 

zlepšení posturální kontroly až u pacientů s delším časovým odstupem od úrazu 

(Boswell – Ruys et al., 2010;, Harvey et al., 2011, 2016; Melicharová, 2014).  

Pro trénink rovnovážných mechanismů nejen v sedu, ale i v jiných polohách se ve 

fyzioterapii používá celá řada metodik - Bobath koncept, PNF, DNS, Vojtova reflexní 

lokomoce, bazální programy  a podprogramy, a další. Používá se množství pomůcek 

jako je overball, gymball, válec, RedCord systém, labilní plochy, flexibar, podložka 

FLOWIN a další (Kříž & Chvostková, 2009). 

Nezbytnou součást tréninku tvoří učení uvědomění si postavení těla, změny polohy 

končetin a těla v gravitačním poli.  Pacient se musí naučit zacházet se svým tělem. Na 

to lze navázat tréninkem nových pohybových stereotypů, hledáním vhodných 

kompenzačních mechanismů při aktivitách všedního denního života.  

Boswell – Ruys et al. (2010) prokázali zlepšení stability sedu po šestitýdenní 

rehabilitační intervenci. Sestavili baterii 84 cviků, přičemž na každé terapii prováděl 

pacient 12 cviků. Pacienti docházeli třikrát týdně po dobu 6 týdnů na hodinovou terapii. 

Autoři vysvětlují zlepšení jako výsedek naučených kompenzačních strategií těla, díky 

které mají větší kontrolu COP. Poukazují na možné zlepšení senzomotorických drah a 

vnímání vlastního těla (Boswell - Ruys 2010). 

Bjerkefors et al. (2007) k tréninku použili kajakářský ergometr. S pacienty takto 

pracoval 10 týdnů, přičemž výsledky byli výraznější u pacientů klasifikovaných dle 

ASIA jako třída A (kompletní léze) než u pacientů třídy B. Což vysvětlují tím, že 

v případě kompletního přerušení míchy mají pacienti větší možnost vytvořit a rozvíjet 

nové kompenzační strategie v posturální kontrole sedu (Bjerkefors et al., 2007).  

Melicharová (2014) sledovala efekt dvoutýdenní rehabilitační intervence v Centru 

Paraple. Každý pacient má během pobytu v Centru Paraple přesně vytvořený program, 

který má u všech pacientů velmi podobnou strukturu (viz oddíl 3.1.5. Rehabilitační 

program pacienta). Z výsledků je zřejmý rozdíl již po dvoutýdenní rehabilitační 
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intervenci. Nabízí se zde mnoho otázek, např. jakou měrou se na výsledcích podílely 

jednotlivé aktivity, jaké by byly výsledky po delší době pravidelné rehabilitační péče a 

jak se liší výsledky u více pacientů se stejnou úrovní léze (Melicharová, 2014). 

Harvey et al. (2011a) rovněž poukazuje na jeden z nejvýznamnějších faktorů určující 

efekt jakékoli formy rehabilitace. Jsou to emoce pacienta – pocit strachu z pádu, důvěra 

v terapeuta, motivace k učení. Pokud nebude pacient v určité psychické pohodě, 

motorické funkce mohou být na velmi dobré úrovni, ale efekt terapie bude mizivý 

(Harvey et al., 2011a). 
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2. Specifické vlastnosti vodního prostředí  

Vodní prostředí má určité specifické vlastnosti, které se dají ve fyzioterapii výborně 

využít. Stejně tak ale mohou být pro pacienta příčinou vzniku nebo zhoršení jeho 

komplikací, tím pádem absolutní kontraindikací k hydrokinezioterapii.  

2.1. Fyzikální vlastnosti vodního prostředí 

V této kapitole bude představeno několik hlavních fyzikálních vlastností vody a 

jejich účinky na lidské tělo, které je třeba dobře znát a brát v úvahu při rozhodování, zda 

je pacient vhodným kandidátem pro hydrokinezioterapii.  

Z hlediska HKT jsou nejdůležitější fyzikální vlastnosti vody, které mají přímý vliv 

na fyziologickou reakci organismu po ponoření do vody. Mezi ně patří hydrostatický 

tlak, hydrostatický vztak, relativní hustota a termické účinky vody. Pokud se bude 

pacient ve vodě pohybovat, hrají roli i další fyzikální vlastnosti, zejména viskozita a 

odpor prostředí.  

Hydrostatická tlaková síla a hydrostatický tlak 

V gravitačním poli Země působí na všechny částice kapaliny gravitační síla. 

Výsledkem tohoto působení je hydrostatická tlaková síla Fh, kterou kapalina působí na 

dno a na stěny nádoby, ale také na všechny objekty do kapaliny ponořené. Síla působí 

do všech směrů, protože se rovnoměrně rozkládá mezi částice kapaliny.  

Tlak v kapalině vyvolaný hydrostatickou tlakovou silou se nazývá hydrostatický tlak 

ph. Je dán vztahem 

ph = ρ∙h∙g, 

kde ρ je hustota kapaliny, h hloubka místa pod volným povrchem a g gravitační 

zrychlení (Svoboda, 2014).  

Brody a Geigle ve své publikaci popisují účinky hydrostatického tlaku na ponořené 

lidské tělo. Hydrostatický tlak je zde přímo úměrný hloubce ponoření a odpovídá 

velikosti 22,4 mm Hg na každých 30 cm hloubky vody. Pokud se člověk ve svislé 

poloze ponoří do vody do hloubky 120 cm, u jeho kotníků bude působit hydrostatický 

tlak o velikosti 88,9 mm Hg (to je čtyřnásobek tlaku, který bude působit těsně pod 

hladinou). Pro srovnání tlak, který vyvolá kompresní punčocha IV. kompresní třídy je 

60 mm Hg. Důvodem, proč hydrostatický tlak působí silněji, než tlak atmosferický, je 
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rozdílná hustota obou prostředí – voda má přibližně 1000x větší hustotu než vzduch 

(Brody & Geigle, 2012). 

Hydrostatická vztlaková síla 

Každé těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno. Archimedův zákon říká: 

„Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou rovnající se tíze tekutiny stejného 

objemu, jako je objem ponořené části tělesa.“ Síla, která nadlehčení způsobuje, se 

nazývá vztlaková síla Fvz.  

Fvz = ρ∙V∙g 

Velikost vztlakové síly je přímo úměrná hustotě ρ kapaliny a objemu V ponořeného 

tělesa. Síla působí v geometrickém středu ponořeného tělesa proti směru působení 

gravitace (Svoboda, 2014). 

Při ponoření pacienta do vody bude jeho tělo nadlehčováno podle velikosti ponořené 

části těla. 

 tělo ponořené po C7 je nadlehčováno z 92 % 

 tělo ponořené po proc. xiphoideus je nadlehčováno z 65 - 72 % 

 tělo ponořené po SIAS je nadlehčováno ze 46 - 53 %  

(Faltýnková, 2012; Sulková, 2011). 

Hodnoty se mírně liší u žen a mužů. Tento rozdíl je dán odlišným umístěním těžiště 

(Centre of Mass; COM). Těžiště se v klidu nachází ve středu hmotnosti těla, v 

základním anatomickém postavení to je v malé pánvi ve výšce druhého nebo třetího 

křížového obratle. Muži mají těžiště výš než ženy.  

V hydrokinezioterapii se účinky hydrostatické vztlakové síly využívají pro cvičení s 

dopomocí, cvičení v odlehčení, nebo cvičení proti odporu.  

1) Cvičení s dopomocí - pohyb je prováděn ve směru hydrostatické vztlakové síly, 

tedy směrem vzhůru k hladině. Tato cvičení jsou obvykle využívána ke zvýšení rozsahu 

pohybů v kloubech.  

2) Cvičení v odlehčení - pohyby jsou kolmé na směr vztlakové síly a rovnoběžné s 

hladinou. Gravitační síla má na jednotlivé končetiny ve vodě minimální účinek. Proto je 

možné provádět cviky v horizontální poloze, které by na suchu, například kvůli snížené 

svalové síle, nebyly možné.  
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3) Cvičení proti odporu - zahrnuje pohyby prováděné proti směru vztlakové síly, tedy 

směrem ke dnu bazénu. Cviky je možné použít jako druh posilování.  

Efekt hydrostatické vztlakové síly se rovněž využívá u různých nadlehčovacích 

pomůcek (viz 2.3.5. Pomůcky). 

Relativní hustota 

Relativní hustota (RH) látky je poměr hustoty měřené látky a hustoty standartní 

látky. Je udána bezrozměrným číslem. V tomto případě je standardní látkou voda při 

teplotě 4°C a atmosférickém tlaku 1 kPa jejíž hustota je 1,0 kg/m3. RH vody je 1 

(Becker, 2014; Sulková, 2011; Irion, 2012). 

Z určení hodnoty RH ponořovaného objektu lze předpokládat chování tohoto objektu 

ve vodě. V zásadě mohou nastat tři situace: 

 1. Objekt ponořený do vody má RH < 1, bude plovat na hladině v závislosti  

  na hodnotě RH (ta bude určovat procento objemu objektu nad hladinou).  

 2. Objekt ponořený do vody má RH = 1, bude se vznášet v takové výšce, do  

  které byl ponořen.  

 3. Objekt ponořený do vody má RH > 1, bude klesat ke dnu.  

Irion (2012) uvádí, že RH lidského těla se pohybuje v rozmezí 0,950 – 0,970 

v závislosti na pohlaví a složení těla. Je však důležité podotknout, že se tato hodnota 

mění během nádechu a výdechu. Jako příklad hodnoty RH těla u zdravého muže (výška 

177 cm, hmotnost 80 kg s procentuálním zastoupením tuku 15%). Při klidovém nádechu 

je RH = 0,975. Proto bude jeho tělo během nádechu plavat tak, že 2,5 % objemu těla 

bude nad hladinou. Po intenzivním výdechu je RH = 1,080, jeho tělo bude proto při 

vydechnutí klesat ke dnu (Irion, 2012). 

Protože specifická hmotnost různých tkání těla není stejná, bude síla F působit na 

různé části těla rozdílně. Na základě těchto tvrzení se dá předpokládat určitá rozdílnost 

v chování těla paraplegického pacienta daná výškou léze, a tedy klinickým obrazem. U 

pacientů s výškou léze v hrudní páteři převládá spastický typ paraplegie, naopak u lézí 

v bederní úrovni, je více přítomen obraz pseudochabé paraplegie. Plegické končetiny 

s vyšším zastoupením tukové tkáně a minimem svalové hmoty mají nižší RH, jsou ve 
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vodě více nadlehčovány. Spastické končetiny mají vyšší podíl svalové hmoty a ve vodě 

mají tendenci klesat ke dnu  (Irion, 2012). 

Rodílnost ve složení těla se u spináních pacientů projevuje také posunem těžiště těla 

a změnou hydrodynamiky. Tato komplikace je paradoxně větší u pacientů s lézí 

v hrudní a bederní oblasti než u lézí krčních. Důvodem je pravděpodobně atrofie 

velkých svalových skupin a úbytek aktivní tělesné hmoty na spodní části těla, a 

mohutnější rozvoj aktivní tělesné hmoty na nepostižené části těla. U tetraplegika může 

být tato dysbalance částečně kompenzováno atrofií i na horní polovině těla, paradoxně 

je tak zvýhodněn oproti nižším lézím rovnovážnější polohou těla ve vodě.  

Těžiště těla však mohou být rozdílná i u dvou různých jedinců se stejnou výškou 

míšní léze. Příčinou je opět různé složení těla nejen v poměru svalové a tukové tkáně, 

ale i kostní hmoty.  

Viskozita 

Viskozita je definována jako veličina, která charakterizuje vnitřní tření kapaliny a 

závisí především na přitažlivých silách mezi částicemi. Kapaliny s větší přitažlivou 

silou mezi částicemi mají větší viskozitu, větší viskozita zpomaluje pohyb kapaliny 

nebo těles v kapalině (Wikiskripta, 2015). 

Pokud je kapalinou prováděn pohyb, projeví se viskozita kapaliny jako odpor 

kladený tomuto pohybu způsobený přilnavostí molekul k povrchu tělesa. Protože je 

viskozita vody vyšší než viskozita vzduchu, je většina pohybů ve vodě prováděna proti 

odporu (Svoboda, 2014). 

Odpor prostředí 

V důsledku vnitřního tření vznikají odporové síly, které působí proti směru pohybu 

tělesa. Tyto síly se nazývají hydrodynamické odporové síly a fyzikální jev jejich vzniku 

nazýváme odpor prostředí. Odpor prostředí, který je kladen pohybu tělesa, se skládá z 

několika složek, třecího odporu, tlakového odporu a indukčního odporu (Svoboda, 

2014). 

Třecí odpor vzniká na základě vnitřního tření částic kapaliny v mezní vrstvě 

obtékaného tělesa.  

Tlakový odpor je způsoben vznikem turbulencí (víru) za plujícím tělesem. Při 

malých rychlostech proudění jsou proudnice (trajektorie pohybu jednotlivých částic 
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tekutiny) rovnoběžné a proudění nazýváme laminární. Odpor prostředí je poměrně malý 

a je přímo úměrný rychlosti pohybu. Při větších rychlostech pohybu se zvětšuje rozdíl 

tlaků před a za tělesem. Tlak před tělesem stoupá a za ním klesá, tato změna tlaku 

způsobí, že voda proudí z místa vyššího tlaku do místa nižšího tlaku a vytvoří za 

tělesem malé turbulence, tyto malé víry brání plutí tím, že vytvářejí brzdnou sílu 

(Svoboda, 2014; Becker & Cole, 2011; Brody & Geigle, 2012). 

Základním klíčem k vytvoření správného cvičebního programu je požadovaný typ 

kontrakce. Cvičení proti odporu vody téměř vždy vyvolá koncentrickou kontrakci. 

Excentrické kontrakce můžeme nejjednodušeji dosáhnout při použití velké nadlehčovací 

pomůcky, při rychle se střídajících recipročních pohybech, kdy jsou svaly nuceny brzdit 

pohyb končetiny při změně směru pohybu (Brody & Geigle, 2012; Sulková 2011). 

Termické vlastnosti vodního prostředí 

Tepelná vodivost vody je asi 25 krát vyšší než na vzduchu a kumuluje teplo tisíckrát víc 

než stejný objem vzduchu. Lidské tělo se ve vodě podle její teploty ochlazuje nebo 

ohřívá velice rychle. Vhodná teplota vody pro hydrokinezioterapii je určena v rozmezí 

32 – 34°C, což je teplota indiferentní.  

Zdravý jedinec dokáže na změny teploty vnějšího prostředí reagovat pomocí 

termoregulačních funkcí. U pacientů s kompletní TLM je situace komplikovaná. 

Dochází k porušení komunikce mezi aferentními termoreceptory pod úrovní léze 

a hypotalamem. Významnou roli zde hraje míra zachovalé funkce autonomního 

nervového systému závisla na výšce léze (viz 1.6.1. a 2.2.1. Autonomní nervový 

systém).  

V chladném prostředí se porucha termoregulace projevuje brzkým pocitem zimy, 

svalovým třesem a zvýšenou spasticitu, a to zejména v počátečních pasivnějších částech 

terapie. Tato komplikace je způsobena také omezenou kapacitou svalové práce (atrofií 

velkých svalových skupin).  

2.2. Fyziologické reakce organismu na ponoření do vody 

2.2.1. Autonomní nervový systém 

Ponoření do vody o termopozitivní teplotě (39°C) bylo z hlediska vlivu na 

sympatovagální rovnováhu zkoumáno v několika pracích (Becker et al., 2009, 2011, 

2014; Nishimura & Onodera, 2000, 2001). Efekt teplé vody se vyznačuje poklesem 
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aktivity sympatiku a současném vzestupu aktivity parasympatiku. Tento efekt byl 

prokázán nejen při vertikální imerzi těla, ale i v supinační poloze. Subjektivně pacienti 

popisují shodný pocit relaxace a snížení bolesti (Becker et al., 2009, 2011, 2014). 

Změna sympatovagální balance by měla být brána v úvahu u pacientů s TLM nad 

úrovní Th6, u kterých je přítomná dominance vagové aktivity. (viz oddíl 1.6.1. 

Autonomní nervový systém). U těchto pacientů se doporučuje teplota vody maximálně 

do 37°C. Vyšší teplota představuje nejen riziko hypertermie, ale i jiná rizika spojená 

s dalším zvyšováním aktivity parasympatiku. Jedním z nich může být výrazná 

ortostatická hypotenze z důvodu nedostatečně rychlé reakce ANS na změnu polohy. 

Fyzioterapeut by měl změnu polohy pacienta vést dostatečně plynule v delším časovém 

úseku.  

2.2.2. Kardiovaskulární systém 

Na kardiovaskulární systém má významný vliv hydrostatický tlak a teplota vody. Při 

imerzi těla po krk dojde k redistribuci krve v cévním řečišti, která je způsobena hlavně 

kompresí povrchových žil. Tím dojde k redistribuci krve z periferie směrem k centru. 

Autoři se shodují na tm, že tento objem krve činí 430 ml až 700 ml (Gulick, 2010; 

Becker et al., 2009,2011; Cider et al., 2006, 2015). 

Tento přesun směrem k hrudní dutině zvýší diastolický objem srdce až o 30%, čímž 

se zvýší napětí myokardu. Podle Frankova – Starlingova mechanismu dojde u pasivně 

roztaženého myokardu k silnější kontrakci, jeho práce je efektivnější. Systolický objem 

se zvýší až o 20%, kompenzačně klesá tepová frekvence v průměru o 10 tepů za minutu. 

To potvrzují Cider et al., kteří prokázali pozitivní efekt terapie ve vodním prostředí u 

pacientů s chronickým srdečním selháním, u kterých již v průběhu terapie zaznamenali 

zvýšení end-diastolického objemu, ejekční frakce a tepového objemu, zatímco periferní 

odpor a srdeční frekvence se snížila (Gulick, 2010; Cider et al., 2006, 2015). 

Stále je však na místě doporučení, že všichni pacienti s vážnějšími 

kardiovaskulárními komplikacemi by měli být řádně vyšetřeni svým ošetřujícím 

lékařem a měla by u nich být pečlivě posouzena vhodnost hydrokienzioterapeutických 

postupů (Becker et al., 2009, 2015; Cider et al.,2006, 2015; Brody & Geigle, 2012). 

Změny srdeční frekvence (SF) jsou výrazně ovlivněny teplotou vody. Touto 

problematikou se zabývali Becker et al. Zjistili, že při cvičení ve vodě chladnější než 

indiferentní teplota (konkrétně 31,1°C), je SF průměrně  4.735 tepů za minutu  nižší než 
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ve vodě o indiferentní teplotě, zatímco ve vodě  o teplotě 39°C je zvýšená průměrně o 

21,573 tepů za minutu ( Becker et al., 2009, 2014).  

Při vertikálním ponoření těla se snižuje působení gravitační síly na venózní krev 

DKK. Současně působí hydrostatický tlak i na lymfatické cévy, což napomáhá návratu 

lymfy a resorpci extracelulární tekutiny. Účinek vody je při odstraňování otoků DKK 

efektivnější než kompresní punčochy (Becker et al., 2009, 2014; Sulková, 2011; Brody 

& Geigle, 2012). 

2.2.3. Respirační systém 

Při vertikáním ponoření těla po krk se vitální kapacita plic snižuje průměrně o 10 %. 

Přičina je podle Beckera (2009, 2014) z 50-60 % následkem redistribucí krevního 

oběhu, při ktéré dojde ke zvýšení objemu krve v oblasti hrudníku a plicním řečišti. Ze 

40-50 % je změna způsobena hydrostatickým tlakem působícím na hrudní stěnu. Tyto 

změny vedou rovněž ke zvýšení nároků na práci respiračních svalů. Na tyto poznatky 

navazuje Lisová (2015), která na základě experimentu prokázala, že ve vodním 

prostředí v horizontální poloze dochází ke ztrátě punctum fixum pro respirační svaly. 

Tato změna se významně projevila na hodnotách maximálních respiračních tlaků 

(Lisová, 2015). 

Jedincům s určitými typy muskuloskeletálních, neurologických či chronických 

respiračních onemocnění mohou tyto zvýšené nároky na činnost respiračních svalů činit 

potíže a zvyšovat dyskomfort v průběhu terapie (Irion, 2012; Becker et al., 2009, 2011).  

Působení hydrostatického tlaku vody na druhé straně snižuje reziduální kapacitu plic, 

dochází k využívání většího prostoru plic pro ventilaci. Tlak usnadňuje výdech, tím 

podporuje kompletní výměnu plynů stagnujících v plicích (Irion, 2012). 

V roce 2014 uveřejnil časopis Journal of Physical Therapy studii, ve které Jung et al. 

sledovali efekt zvýšených nároků vodního prostředí na respirační svaly v terapii 

pacientů po SCI. Studii absolvovaly dvě skupiny pacientů po SCI v oblasti od C8 do L5, 

dle ASIA stupně B, C a D. Obě skupiny měly stejný cvičební program. Po 8 týdnech se 

provedlo srovnávací vyšetření dynamických plicních parametrů. Výsledky dokazují, že 

ke zlepšení dynamických plicních parametrů došlo v obou případech, nicméně cvičební 

program ve vodním prostředí byl účinnější (Jung et al., 2014). 
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Obrázek 3: Porovnání plicních funkcí mezi skupinami (Jung et al, 2014). 

2.2.4. Muskuloskeletální systém 

Specifické vlastnosti vodního prostředí umožňují pacientům pohyby, které jsou na 

suchu velmi obtížné a vyžadují asistenci další osoby nebo jsou úplně nereálné. Nácvik 

chůze pacientů po SCI ve vodním prostředí bylo předmětem prací již několika autorů 

(Stevens, Morgan, 2010; Dielise et al., 2013; Geigle et al., 2015). Využívá se hlavně 

efektu hydrostatického vztlaku a minimalizace účinku gravitační síly. Pro spinální 

pacienty je díky tomu voda typem bezbariérového prostředí. 

Sulková (2011) si při své práci všimla, že ve vodním prostředí dochází k několika 

změnám pohybových stereotypů u spinálních pacientů. Jednak je pro ně ve vodě 

jednodušší udržení vzpřímeného sedu a to i pro pacienty s vysokou míšní lézí. Správné 

nastavení trupu poskytuje potřebnou kvalitní bázi pro pohyb lopatky a ramenního 

pletence. Dále vypozorovala odlišný pohybový stereotyp lopatky než tomu bylo během 

cvičení na suchu. Svaly stabilizující lopatku se při cvičení ve vodě zapojují v celém 

průběhu pohybu. Současně také dochází k přitlačení lopatky k hrudní stěně, k její 

retrakci a depresi, což svědčí pro koaktivaci svalů které ji stabilizují. Svoji hypotézu 

potvrdila měřením EMG aktivity během cvičení s různými pomůckami (Sulková, 2011). 

Kromě zvyšování rozsahů v kloubech a zvyšování svalové síly jednotlivých 

svalových skupin se HKT může zaměřit na další zajímavé cíle:  

TRÉNINK POSTURÁLNÍ KONTROLY 

Rozdílnost polohy centra vztlaku, těžiště a snížený proprioceptivní input snižují 

stabilitu, vodní prostředí klade vyšší nároky na udržení rovnováhy. Pokud se tělo 
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najednou pohybuje ve vodě, pohybové programy na tuto situaci nejsou adaptovány. 

Dochází neustále k volbě nestabilních pozic. Velmi důležitá je v tuto chvíli zraková 

kontrola pohybu, a koncentrace na provedení pohybu a udržení rovnováhy. 

Fyzioterapeut v tomto procesu poskytuje pacientovi zevní oporu a slovní i manuální 

vedení. Samozřejmě je nutné počítat se ztrátou citlivosti pod místem léze a přizpůsobit 

výběr místa kontaktu na těle pacienta. Díky plasticitě CNS se postupně dokáže 

odpovídající program vytvořit. Tento princip se dá velmi dobře využít u spinálních 

pacientů v rámci tréninku posturálních mechanismů. Tělo se naučí udržovat rovnováhu 

v jiném posturálním zatížení, v jiném prostředí (Sulková, 2010).  

SPASTICITA  

Změny cirkulace ovlivňují krevní zásobení svalů a kůže. Termopozitivní teplota 

vody má relaxační efekt na měkké tkáně, tento efekt je umocněn sníženou aktivitou 

sympatiku. Pacienti při pobytu v teplejší vodě popisují shodný pocit celkové relaxace, 

která má na svalový tonus nepochybný vliv (Becker, 2014). 

Autoři se dále shodují na tom, že dochází ke snížení aktivity aferentních gamma 

vláken, snížení množství impulsů ze svalových vřetének což vede k inhibici impulsů 

k alfa motoneuronům svalových vláken. To má za následek sníženní svalového tonu 

(Smania et al., 2010; Sulkové, 2011). 

 Při nefarmakologickém ovlivnění spasticity se kombinace pozitivní termoterapie, 

hydroterapie ukazuje jako velmi zajímavé řešení.  Efekt terapie může být však v mnoha 

případech pouze dočasný steně jako u jiných forem fyzioterapie.  

MOBILIZACE 

Podle Sulkové dochází při vertikální poloze těla v hluboké vodě vlivem vztlakové 

síly (minimálnímu působení gravitační síly) k jemné trakci páteře, která je udržována 

během celé terapeutické jednotky. V tom se shoduje s názory autorů Kurutze a Bendra, 

kteří popsali metodu Weightbath hydrotraction therapy (WHT). Prostřednictvím 

podvodního ultrazvukového vyšetření měřili účinky jemné trakce páteře ve vodním 

prostředí u probandů mladších 40ti let. Zjistili, že dochází k prodloužení bederní páteře 

(úsek L3 – S1) při zavěšení v horizontální poloze bez použití přidané zátěže o 2,8 mm a 

při použití zátěže (20 – 20 N, připevněná na kotníky) o 4,45 mm. Vodní prastředí pro 

trakci páteře doporučují z toho důvodu, že dochází k současnému ovlivnění (relaxaci) 
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paravertebrálních svalů, ke kterému v běžném prostředí nedochází (Kurutz, Bendr, 

2010).  

Jedincům trávící většinu dne vsedě na vozíku přináší tato trakce úlevu.  

2.2.5. Kůže 

Zvýšená cirkulace krve vede k lepšímu prokrvení částí těla vozíčkáře, které jsou 

v některých činnostech všedního dne či sportovních aktivitách ischemizované, a ve 

kterých zde hrozí riziko vzniku dekubitu. Hydrokinezioterpie je dobrým nástrojem k 

prevencí nebezpečného městnání krve a vzniku dekubitů. Voda je také využívaným 

prostředkem pro masáž pokožky. Dá se využít v případě raných stádií dekubitu, kdy je 

kůže teprve začervenalá a její integrita ještě není poškozená. Ke vzniku dekubitu pak 

nedojde (Chester et al, 2011). 

2.3. Hydrokinzioterapie (HKT) 

Ve světové literatuře se termín HKT příliš nevyskytuje. Častěji se používá pojem 

aquatic therapy, který je do češtiny některými autory překládáno jako aquaterapie 

(Faltýnková, 2014; Sulková, 2011).  

Metody HKT se dají rozdělit na metody pasivní a metody aktivní, přičemž některé 

koncepty v sobě spojují oba prvky. Mezi čistě pasivní metody se řadí především metoda 

Watsu a od ní odvozené metody, jakou je například WaterDance (Wassertanzen) a 

Jahara. Dále do této skupiny patří všechny metody zaměřené na práci s měkkými 

tkáněmi, jako jsou podvodní masáže a mobilizační techniky. Zástupci aktivních metod 

jsou různá analytická cvičení s využitím pomůcek i bez nich, spinální stabilizace, Ai 

Chi a Halliwic Metod. Bad Ragaz Ring metod obsahující jak cvičení pasivní tak aktivní 

(Brody & Geigle, 2012; Becker  &  Cole, 2011) 

Ve všech metodách je striktní pravidlo jednoho terapeuta na jednoho pacienta. 

Všechny výše jmenované terapie se dají navzájem kombinovat a zaměřit se tak na 

určitý terapeutický cíl. HKT v Centru Paraple v sobě kombinuje prvky hlavně z metod 

Watsu, The Halliwic concept, Bad Ragaz Ring Method a prvky metodické řady 

KONEV, jejíž autory jsou Mgr. Jan Nevrkla a Mgr. Martin Kovář, Ph.D. z Kontaktu 

BB. 
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2.3.1. Watsu 

Metoda Watsu byla vytvořena v osmdesátých letech Heroldem  Dullem v Kalifornii 

na základě znalostí Zen Shiatsu a vlastních zkušeností z terapie klientů v termálních 

bazénech. Watsu v sobě kombinuje principy Zen Shiatsu a pomalé plynulé pasivní 

pohyby. Využívá se tlaků v místě akupresurních bodů a relaxační působení teplé vody. 

Jedná se o čistě pasivní metodu, která vyžaduje naprostou relaxaci pacienta. Ve 

fyzioterapii se metoda používá především k relaxaci, protažení, snížení svalového 

napětí a spasticity (Dull & Shoedinger, 2011). 

2.3.2. The Halliwick Concept 

James McMillan při tvorbě této metody využil prvky z různých vědních oborů, 

jakými jsou biomechaniky kapalin, neurofyziologie, psychologie, pedagogiky i 

sociologie. Na základě svých poznatků, spolupráce s britskými a švýcarskými 

zdravotnickými pracovníky a pod vlivem Bobath konceptu vznikl v roce 1949 The 

Haliwick Concept.  

Koncept obsahuje desetibodový program, jehož posledním bodem je  výuka 

základních plaveckých stylů.  

Na rozdíl od ostatních metod se nepoužívají žádné pomůcky a cvičení probíhá ve 

vodě o teplotě 24-26°C (běžný plavecký bazén).  

Rehabilitačním cílem je re-integrace pacientů s postižením do běžného žvota, 

redukce bolesti a spasticity, ovlivnění měkkých tkání a rozsahů v kloubech, nácvik 

rovnovážných mechanismů a stabilizace trupu. V neposlední řadě je také cílem 

pacientům umožnit samostatný pohyb ve vodním prostředí bez pomůcek nebo další 

osoby. Během cvičení je důraz kladen na schopnost, ne na hendikep (Lambeck &  

Gamper, 2011). 

2.3.3. Bad Ragaz Ring Method 

Během 60tých let začala Bridget Davis na podkladě prací Margaret Knott a Dorothy 

Voss aplikovat principy PNF ve vodě. Ve spolupráci s dalšími terapeuty (Beatrice 

Egger a James McMillan) vznikla Bad Ragaz Ring Method (BRRM), která byla 

oficiálně registrována v roce 1967.  



46 

 

BRRM je metoda, která facilituje re-edukaci pohybů trupu a končetin, včetně 

správného časového průběhu (timing) a koaktivace svalů. Využívá fyzikálních 

vlastností vody a principy PNF k dosažení maximálního terapeutického účinku. 

Výchozí polohou pro cvičení je horizontální supinační poloha. V průběhu terapie se 

využívají nadlehčovací pomůcky kruhového tvaru a límec, které musí být rozmístěny 

tak, aby zajistily nastavení páteře a trupu v neutrálním postavení.  Horizontální poloha 

pacienta umožňuje volný pohyb ve všech rovinách. Koncept stejně jako metodika PNF 

obsahuje postup od cvičení pasivního, cvičení s dopomocí až po cvičení aktivní a proti 

odporu.  

Ve fyzioterapii lze koncept využít pro snížení svalového tonu a spasmů, protažení, 

trakci páteře a zvyšování rozsahu pohybů v kloubech. Aktivní cvičení se zaměřuje na 

svalovou re-edukaci a posilování, zlepšení stability trupu a přípravu na zatížení dolních 

končetin (Lambeck & Gamper, 2011). 

2.3.4. Metodická řada plavání KONEV 

  V České republice vznikla na základě spolupráce zakladatelů sdružení KONTAKT 

bB Mgr. Martina Kováře, Ph.D. a Mgr. Jana Nevrkly metodická řada plavání tělesně 

postižených KONEV (Kovář-Nevrkla). Výuka plavání pomocí toho konceptu je vedena 

od roku 2005 v sídlech Kontaktu Bb. Program je k dispozici pro všechny věkové 

kategorie a pro všechny typy zdravotního postižení. Sdružení Kontakt bB usiluje o 

odstranění bariér mezi zdravotně postiženou a nepostiženou populací. Jedním z jeho 

cílů je motivovat zdravotně postižené k aktivnímu, plnohodnotnému způsobu života a 

inspirovat osoby bez postižení k trvalé spolupráci (Kolektiv zaměstnanců KONTAKTU 

bB, 2011; Nevrkla, 2015). 

Metodická řada má určitou strukturu a posloupnost, jednotlivá cvičení a postupné 

kroky jsou však vždy přizpůsobené diagnóze klienta, jeho věku a úrovni plavání. 

Obsahuje několik hlavních principů, které je nutné důsledně a striktně vyžadovat ve 

všech typech cvičení a od všech klientů. Výuka je stejně jako jiné 

hydrokinezioterapeutické metody založena na individuálním přístupu, principu jeden 

terapeut na jednoho klienta (Kolektiv zaměstnanců KONTAKTU bB, 2011; Kovář & 

Nevrkla, 2015). 
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2.3.5. Pomůcky 

V terapeutické jednotce slouží pomůcky jednak k nastavení a fixaci jednotlivých 

segmentů těla pacienta a jednak ke specifickým cílům jakými jsou například posilování, 

stabilizace či trénink rovnovážných mechanismů (Moschetti, 2011). 

Nadlehčovací (vztlakové) pomůcky 

Tyto pomůcky jsou vyrobené z materiálu o malé relativní hmotnosti nebo jsou duté 

naplněné vzduchem. Při pohybu s pomůckou směrem ke dnu je nutné překonávat 

určitou vztlakovou sílu navíc, zatímco při pohybu směrem k hladině vztlaková síla 

pohyb usnadňuje, je třeba ho brzdit (Moschetti, 2011; Sulková, 2011). 

Nadlehčovací pomůcky jsou praktickým řešením u výrazně spastických pacientů, 

jejichž dolní končetiny při splývavé poloze mají tendenci klesat ke dnu. 

Fyzioterapeutovi tím ulehčí manipulaci s pacientem. 

Velmi zajímavou nadlehčovací pomůckou je deska Wonder Board. Používá se 

k tréninku balance v sedu (Grosse, 2010). 

Odporové pomůcky 

Odporové pomůcky jsou vyrobené tak, aby zaujímaly co největší plochu, přičemž při 

cvičení s nimi je využíváno hydrodynamickýho odporu. Obtížnost cvičení je možné 

regulovat změnou rychlosti pohybu nebo změnou tvaru tělesa (jeho nastavením 

v průbehu pohybu). Existují i speciální prostorové pomůcky, které zatím nejsou v České 

Republice příliš známé. Jedním ze zástupců těchto pomůcek je Aqua Bell, navržený 

přímo pro použití PNF principů ve vodním prostředí. V bazénu je rovněž možné použít 

posilovací gumy Thera-band (Moschetti, 2011; Sulková, 2011). 

2.3.6. Technické vybavení bazénu 

Velikost bazénu je v Centru Paraple 2m x 4m a hloubka bazénu je 140 cm. Tyto 

parametry jsou pro potřeby rehabilitace dostačující. Přesun do bazénu je pro pacienta i 

personál značně usnadněný, protože okraj je přibližně ve stejné výsce jako výška 

vozíku. Po celé délce jedné strany bazénu je hrazda, která se dá nastavit do několika 

různých výšek (nad, pod a v úrovni hladiny). Hrazda se dá využít například při nácviku 

chůze. V bazénu je možné při nácviku plavání použít protiproud. Teplota vody se 

udržuje mezi 31 °C a 34 °C. 
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Běžný plavecký bazén se dá rovněž využít. Komplikací by mohla být nižší teplota 

vody, v tomto případě se čas terapeutické jednotky řídí dle aktuálního stavu 

termoregulace pacienta (většinou musí být jednotka zkrácena na 30 minut). Zvýšenný 

okraj bazénu není nevýhodou – dá se v terapii využít. Pro přesun se rovněž používá 

měkká podložka.  

2.3.7. Kontraindikace 

Absolutní kontraindikace:  

 porušení integrity kůže většího rozsahu, není možné vodotěsně překrýt 

 zánětlivá či hnisavá onemocnění kůže 

 alergie na chlor a jiné dezinfekční prostředky 

 bronchiální astma (v chlorem desinfikovaném bazénu)  

 infekční a febrilní stavy, celková akutní zánětlivá onemocnění 

 kardiální a respirační insuficience závažného stupně 

 tracheostomie 

 nekontrolovaná inkontinence 

 nezvládnutelná hydrofobie 

Relativní kontraindikace: 

 perforovaný bubínek – ve vodě je potřeba používat ušní ucpávky 

 inkontinence – ve vodě lze použít speciální plavecké plenky  

 epilepsie  

 (Brody & Geigle, 2012; Cole & Becker, 2011). 

2.3.8. Popis terapeutické jednotky 

Následující text obsahuje obecnou strukturu terapeutické jednotky tak, jak se provádí 

v Centru Paraple s pacientem s míšní lézí pod úrovní Th2, tedy pacienta, který má plně 

funkční horní končetiny. Popis terapeutova vedení je součástí oficiálních dokumentů 

jednotlivých konceptů. Některé body (zejména ze 3. Hlavní části) se zařazují pouze u 

začátečníků, které nemají s pohybem ve vodě žádnou zkušenost. Jakmile se stanou ve 

vodním prstředí zdatnější, může se přejít rovnou k dalším bodům. Během terapeutické 

jednotky jsou z časových důvodů vždy vybrány jen některé body, které jsou zaměřeny 

na určitý cíl jak pacienta, tak terapeuta.  
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1. Úvodní část, příprava a přesun 

Před vstupem do bazénu se pacient sám nebo za pomoci asistence vyprázdní. Poté se 

bez plavek vysprchuje a umyje mýdlem. Pro přesun k bazénu se používají speciální 

typy vozíků, je rovněž možné použít i běžný vozík. Přesun do vody zvládne soběstačný 

pacient sám, popřípadě využije pomoc asistenta. Terapeut je v tu chvíli v bazénu a 

poskytuje asistenci z vody. Nutné je dbát na bezpečnost pacienta, šetrnost přesunu a 

zabránit odření kůže. Vhodné je pro přesun použít měkkou podložku a chodidla proti 

odření o dno bazénu chránit neoprenovými návleky. Sučástí terapeutické jednotky může 

být nácvik samostatných přesunů do bazénu a zpět na okraj bazénu a do vozíku, které 

pacient dále využije v ADL (Faltýnková, 2012). 

2. Průpravná část  

Zejména na prvních terapiích je důležité neustálé verbální a manuální vedení vedení 

a poskytnutí fyzické a psychické podpory. Větší pozornost je třeba věnovat pacientům, 

kteří se na základě minulých zkušeností pohybu ve vodě obávají.   

Ihned po vstupu a ponoření do vody (někdy již při samotném přesunu a prvním 

kontaktu s vodou) se u některých pacientů objeví spastická reakce. Průpravná část se 

zaměřuje na redukci spasticity a adaptaci pacienta na nové prostředí. Pacientovi je 

z těchto důvodů potřeba na začátku jednotky poskytnout několik minut. Následně se 

pokračuje celkovým uvolněním, zařazují se pasivní techniky, techniky měkkých tkání a 

protažení. Je možné využít některých nadlehčovacích pomůcek. Při některých cvicích, 

kdy je pacient pasivně veden terapeutem, je možné dosáhnout poměrně velké okamžité 

rychlosti a příjemného proudění vody kolem těla, které přispívá k uvolnění (Shoedinger, 

2011). 

V případové studii průpravná část obsahuje cviky 1.-5. ( Příloha č. 10) 

3. Hlavní část  

Nácvik změny polohy a splývání 

Nejprve se pacient musí ve vodním prostředí naučit ovládat své tělo v průběhu 

základních poloh a pohybů. Po úvodním uvolnění přichází nácvik změny polohy 

z vertikály do horizontály a zpět. Změnu polohy musí pacient postupně zvládnout sám. 

Provedení je následovné: ve vertikální poloze pacient nejprve zakloní hlavu a pomocí 
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pohybů paží ve tvaru osmiček postupně zvedá trup a dolní končetiny do horizontální 

polohy. Terapeut stojí na jedné straně pacienta a může jednou paží nadlehčovat hlavu a 

druhou paží dolní končetiny. Zpět do vertikály se dostane obdobným způsobem. 

Nejprve přitiskne bradu k hrudníku (čímž se těžiště trupu posune níže a spodní část těla 

klesne pod hladinu) a zbytek pohybu vede opět pomocí „osmičkových“ pohybů paží. 

Terapeut stojí za hlavou pacienta a může dopomoci mírným tlakem na pánevní oblast 

směrem k sobě a šikmo dolů. Tento manévr terapeut rovněž použije v případě, kdy 

pacient nedopatřením vdechl vodu nebo má jiné komplikace s dýcháním. (Lambeck & 

Gamper, 2011) 

Po nácviku horizontální polohy následuje nácvik splývání. Pacient se musí naučit 

splývat naprosto samostatně bez pomůcek či opory terapeuta.  

Změny polohy splývání ze supinační do pronační a zpět se docílí rotací kolem 

podélné osy pacienta následujícím způsobem:  Pacient leží v supinační poloze, HKK ve 

vzpažení, jedna HK zabírá pod vodou směrem k tělu, zatímco se druhá HK švihem 

dostane přes trup ve směru rotace. Terapeut v začátcích pomáhá dotočit rotaci a jistí 

pacienta pod rameny. Pokud pacient samostatně rotaci nezvládá, je možné využit 

nadlehčovací válec, který se umístí do podpaží. Pacient provádí rotace s válcem bez 

ponoření hlavy. V nácviku rotací pacient začíná zapojovat trupové a zádové svaly ve 

směru šikmých břišních řetězců. Přes tahy fascií se aktivují i svaly, které jsou 

inervované pod úrovní léze (Lambeck & Gamper, 2011).  

V případové studii cvik 9. (Příloha č. 10) 

4. Trénink senzomotoriky a balance 

Pro tento typ tréninku mohou být použity cviky ve formě různých "protipohybů". 

Tyto cviky napomáhají uvědomění si nové polohy těžiště. V supinační poloze pacient 

provádí rovnoměrný plynulý pohyb HKK současně z připažení přes upažení do 

vzpažení proti odporu vody (dorzální stranou ruky ve směru vzpažení, palmární stranou 

ve směru připažení). Totéž pacient opakuje v provedení, kdy jdou HKK současně proti 

sobě, jedna ze vzpažení, druhá z připažení. Terapeut dbá na maximální možný rozsah 

pohybů  a  koriguje trajektorii pohybů. Stejné cvičení se provádí i v pronační poloze 

v kombinaci se splýváním. Každý pacient si musí najít svůj rytmus dýchání a počet 

opakování pohybu (některým vyhovuje 3x pohyb pažemi do připažení a zpět na 1 
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nádech). „Protipohyby“ HKK lze použít i v poloze vertikálního stoje či sedu a to 

v rovině frontální, ale také sagitální či horizontální. 

Pro trénink rovnováhy v sedu a posturání stability sedu lze využít zmiňovanou 

podložku Wonder Board či jinou nadlehčovací desku. V poloze sedu na podložce lze 

využít kombinací protipohybů, analytického cvičení HKK, nácvik diferencovaných 

pohybů horního a dolního trupu, vychylování trupu v různých směrech apod.  

V případové studii cviky 11.-13. (Příloha č. 10). 

Další využívanou polohou je pozice supinační, kdy jsou bérce pacienta opřeny na 

okraji bazénu a zbytek těla na hladině. V této pozici se trénuje zejména diferenciace 

pohybů horního a dolního trupu, aktivace trupového svalstva a svalů HKK. Terapeut 

stojí za hlavou pacienta nebo po jeho boku. Koriguje správné nastavení pánve, páteře a 

hlavy. Cílem je, aby se pacient udržel ve všech pozcích bez pomůcek, pokud je to 

nezbytně nutné, lze pužít nadlehčovací límec.  

V případové studii cviky 5. a 10. (Příloha č.10). 

5. Posilování 

Posilování může být zaměřeno na svalové skupiny celého těla individuálně podle 

potřeb pacienta. Vyžívá se různé rychlosti pohybu, pomůcek či odporu terapeuta. 

Využívá se všech poloh dle aktuálního cíle. K posilování se často využívá technik 

BRRM, a to na všechny končetiny i trup.  

V případové studii cviky 6.-10. (Příloha č.10). 

6. Reedukace chůze 

Reedukace chůze se provádí u pacientů s nižší nebo nekompletní míšní lézí. Hladina 

vody by měla dosahovat po krk. Dá se využít opory o zábradlí nebo o ruce terapeuta, 

který stojí před pacientem nebo po jeho boku. Pacient se učí vědomé a kontrolované 

přenášení váhy z jedné DK na druhou, udržet vzpřímený postoj, jednotlivé části 

krokového cyklu. Důraz je kaden na uvědomění si každého pohybu a pocitu, který mu 

nová poloha přináší. 

V případové studii cvik 14. (Příloha č.10). 
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7. Závěrečná část:   

Obsahuje zhodnocení lekce a stanovení dalších cílů v budoucích lekcích. (Brody & 

Geigle, 2013). 

 

Kondiční trénink aerobní vytrvalosti: 

Trénink kondice je speciální formou tréninku, který se většinou zařazuje jako 

samostatná cvičební jednotka. Řídí se pravidly aerobního tréninku. Přičemž všichni 

spinální pacienti by měli být před indikací zátěže vyšetření tělovýchovným lékařem. 

Délka trvání cvičební jednotky by měla být 30-60 minut při tepové frekvenci 60% 

tepového maxima, přičemž při pohybu ve vodním prostředí je tepová frekvence 

v průměru o 10 tepů nižší než při stejné zátěži na suchu.  Na místě je rovněž 

připomenutí, že u jedinců s míšní lézi na segmentem Th6 je tepová rezerva výrazně 

nižší než u zdravého jedince (viz oddíl 2. Zdravotní důsledky a komplikace a 6. 

Fyziologické reakce organismu na ponoření do vody). 

Trénink lze pojmout formou plavecké lekce, dynamického cvičení v pozici 

vertikáního sedu či stoje pomocí pomůcek či bez nich. Vhodná je monitorace tepové 

frekvence pomocí hrudního pásu.  

V Centru Paraple probíhá tento typ tréninku prostřednictvím plaveckých lekcí 

v plaveckém bazénu. Kondiční trénink aerobní vytrtvalosti není předmětem této práci a 

nebyl použit v terapii.  
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3. Metodika práce 
Tato bakalářská práce je zpracována formou rešerše. V průběhu absolvování 

dvoutýdenní klinické praxe v Centru Paraple byl na jedné případové studii sledován 

efekt rehabilitační intervence se zařazením HKT a plaveckých lekcí. K vyšetření 

pacienta byly použity standardizované testy ASIA skóre a SCIM skóre, dále soubor 

vyšetření, které se používá přímo v Centru Paraple - goniometrické vyšetření, 

kineziologický rozbor a hodnocení spasticity. Pro potřeby bakalářské práce se 

zaměřením na hodnocení sedu byla zvolena dvě doplňková vyšetření:  

1. T-shirt test (test trika) 

Test byl použit dle oficiálního postupu popsaného autory (Boswell – Ruys et al., 

2009). Pacient seděl na pevné desce bez opory s opřenýma DKK o podložku. Po 

instrukcích „připrav se“ a „teď“ jsme odstartovali čas pomocí stopek. Pacient současně 

začal svlékat triko, nejrychleji, jak mohl, aniž by přitom ztratil kontrolu nad svým tělem 

a vystavil se riziku pádu. Po svléknutí triko položil na stehna a okamžitě znovu oblékl. 

Měření času proběhlo vždy třikrát, přičemž se vždy započítával nejepší čas. Test si 

pacient před měřením vyzkoušel. K testu bylo použito volnější triko pacienta s krátkými 

rukávy. Po celou dobu testování byl v blízkosti pacienta přítomen asistent pro zajištění 

maximální bezpečnosti.  

Test podle autorů určí schopnost pacienta sedět bez opory (statickou stabilitu) a 

během toho vykonávat funkční úkol (dynamickou stabilitu), popřípadě svými 

rovnovážnými mechanismy reagovat na vzniklé posturální situace (reaktivní stabilita).  

2. Orientační vyšetření maximálních výchylek trupu v osmi směrech 

K tomuto vyšetření jsme použili papírovou podložku, židli bez opěradla, olovnici a 

krejčovský metr. Na papírovou podložku 1,5 m x 1,5 m jsme do středu umístili židli. Na 

papírové podložce byl nakreslen graf znázorňující 8 směrů, do kterých bude trup 

vychylován. Pacient se posadil na židli bez opěradla s opřenýma nohama o podložku. 

V jedné natažené HK držel olovnici a postupně se maximálně vychýlil do 4 

předepsaných směrů na straně HK s olovnicí. Poté olovnici chytil do druhé natažené 

HK a provedl totéž na druhé straně. Místo styku olovnice s papírovou podložkou v 

maximálního vzdálenosti od středu jsme označili fixem. Výsledné body jsme spojili do 

obrazce a vzdálenosti od středu změřili pomocí krejčovského metru. Pro druhé měření 
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jsme použili stejnou papírovou podložku a pro vytvoření bodů a obrazce použili 

odlišnou barvu. Po celou dobu vyšetřování byl rovněž přítomen asistent.  

Výsledek získaný z tohoto testu je nevypovídající z hlediska zhodnocení aktuálního 

stavu pacienta (nemůžeme nijak porovnat výsledky jiných pacientů se stejnou úrovní 

léze). Nicméně v grafické podobě můžeme sledovat aktuální velikost „pracovního 

prostoru pacienta“ a jeho změnu po dvou týdnech rehabilitační intervence. Toto 

vyšetření slouží čistě pro naše orientační grafické vyjádření změny kvality sedu 

pacienta.  

T-shirt test je sám o sobě rovněž nevypovídající o aktuálním stavu pacienta a je 

nutné ho porovnat s výsledky standardizovaných vyšetření jakými je např. ASIA, SCIM 

skóre nebo přístrojově naměřenými hodnotami. Proto výsledky testu našeho pacienta 

porovnáme s výsledky T-shirt testu jiných studií - Boswell – Ruys et al. (2009) a 

Melicharové (2014) (jejich metodika viz 1.8.3. Hodnocení stability sedu).  

Hypotéza: 

Pokud ve studii Melicharové (2014) najdu srovnatelné výsledky T-shirt testu 

podobných probandů, jako byl náš pacient, s odpovídajícími naměřenými hodnotami na 

Plantografu V09, budu moci výsledky T-shirt testu mého pacienta považovat za 

potvrzený důkaz zlepšení kvality a stability sedu. 
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3.1. Připadová studie 

3.1.1. Anamnéza 
 

I.K., 1992, muž  

Rok úrazu: 2013 

ASIA:  NLI Th8 

 AIS B 

 

RA: Vzhledem ke zdravotnímu stavu nevýznamná. 

OA: Pacient byl dne 12. 7. 2013 přijat na kliniku spondylochirurgie FN Motol pro 

trauma následkem pádu z výšky. Po příjmu při vědomí, zmatený, stěžoval si na bolest 

hrudníku a zad, necitlivost dolních končetin, obtížné a bolestivé dýchání. Mechanizmus 

úrazu popisuje jako pád při skoku salta z výšky při parkouru. Na MRI fraktury proc. 

transvers. obratlů Th8-Th10 s následnou dislokací do páteřního kanálu, fraktura 8.,9. a 

10. žebra vlevo. Fraktury v oblasti páteře následně operačně řešeny, v průběhu operace 

se vyskytly komplikace. Pooperačně subfebrilie, přechodně epicystostomie při 

opakovaných uroinfekcích. Na JIP hospitalizován 7 týdnů, následně přeložen na 

spinální jednotku téže nemocnice, kde byl hospitalizován do 30. 9. 2013. Poté přeložen 

na delší rehabilitační pobyt do RÚ Kladruby (do 2.3. 2014). Další pobyt (od 1.4. do 

21.4. 2014) byl zprostředkován Centrem Paraple, náplní pobytu byla intenzivní 

rehabilitační péče. Od té doby absolvuje individuální fyzioterapii 1-2x týdně.   

PA a SA: Pacient je student vysoké školy, žije s rodiči v Praze. 

Sportovní anamnéza: Od dětství se pravidelně věnoval sportovním aktivitám. Od 12 

let se závodně atletika, parkour. Po úrazu zatím žádná trvalá sportovní aktivita 

FA: Po úrazu antidepresiva, vysadil v prosinci 2015. Nyní neužívá žádné léky.  

Abúzus: Alkohol výjimečně. Kouření a drogy neguje 

 

Diagnóza: 

G821 - Spastická paraplegie jako následek fraktury proc. transvers. obratlů Th8-Th10 

s následnou dislokací do páteřního kanálu 

Stp. mnohočetných frakturách žeber (8. – 10. vlevo) 
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Současný stav: 

výška: 179 cm, váha: 74 kg, BMI: 23,1 

 

Od 15.2. 2016 do 6.3. 2016 absolvoval rekondiční pobyt v Centru Paraple. 

Z hlediska interních komplikací trpí občas otoky DKK, poslední uroinfekce v zimě 

2014, vyprazďování má pod kontrolou (IK a čípek jednou za 3 dny), jinak bez 

komplikací. Stěžuje si na bolestivost zad a občas ramen – více vpravo. Chtěl by upravit 

vozík a pozici sedu na vozíku, v sedu bez opory se cítí trupově nestabilní. Chtěl by se 

naučit samosatné přesuny z vozíku do auta a zpět, chtěl by si pořídit auto. Dále by chtěl 

zvýšit kondici a věnovat se pravidelně sportovní aktivitě. 

3.1.2. Rehabilitační vyšetření 

Celkové úvodní rehabilitační vyšetření proběhlo 15. 2. 2016 dle standartů Centra 

Paraple, zahrnovalo tato vyšetření:  

ASIA skóre (Příloha č. 2) 

NLI Th8   

AIS B 

Svalová funkce HKK stupeň 5 ve všech klíčových svalech. 

Svalová funkce DKK stupeň 0 ve všech klíčových svalech. 

Volní anální kontrakce není. Hluboký anální tlak cítí.  

Citlivost stranově nesymetrická viz Příloha č. 2. 

SCIM skóre (Příloha č. 3) 

Sebeobsluha – 18/20 bodů  

Dýchání a ovládání svěračů – 33/40 bodů  

Mobilita (místnost a toaleta) – 9/10 bodů  

Mobilita (v interiéru a exteriéru) – 6/30 bodů  

Celkové SCIM skóre: 66/100 bodů  

V domácím prostředí má koupelnu a toaletu vybavenou kompenzačními pomůckami 

(madla, sedák do sprchy). Přesun z vozíku na lehátko zvládne sám, ale necítí se jistý, 

trvá mu to delší dobu. Pro přesun do vozidla a zpět potřebuje plnou asistenci. Pro přesun 

ze země na vozík potřebuje rovněž asistenci. 
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Goniometrické vyšetření (Příloha č. 5) 

HK vpravo:  

Omezen rozsah ramenního kloub ve FL (akt. 160°, pas.165°), EXT (akt. 25°, pas.30°), 

ABD (akt. 160°, pas.165°), ZR (akt. 70°, pas.80°), VR (akt.70°, pas. 80°) 

- aktivní rozsah omezen pro bolest a zamezení synkineze 

- pasivní rozsah - pružný odpor měkkých tkání 

HK vlevo:  

Omezen rozsah ramenního kloub ve FL (akt. 170°, pas.170°), EXT (akt. 30°, pas.30°), 

ABD (akt. 170°, pas.170°), ZR (akt. 80°, pas.85°), VR (akt.75°, pas. 80°) 

- aktivní rozsah omezen pro zamezení synkineze 

- pasivní rozsah -  pružný odpor měkkých tkání 

V ostatních kloubech HKK rozsahy v normě. 

Aktivní pohyby v ramenních kloubech doprovázeny synkinezami horního trupu, 

porucha skapulohumrálního rytmu – vpravo a vlevo nesymetrický, omezení pasivních 

rozsahů v ramenních kloubech bilaterálně, více vpravo, pružný odpor měkkých tkání.  

DKK:  

Omezení v kyčelních kloubech ve všech směrech bilaterálně, stranově symetricky, 

pružný odpor měkkých tkání, bez heterotopických osifikací. Blíže v příloze č. 5.   

Kineziologický rozbor (Příloha č. 6. a příloha č. 7) 

Hlava a krční páteř: předsunuté držení hlavy, palpačně zvýšená potivost v oblasti krku a 

šíje více vpravo, hypertonus horních fixátorů lopatek a m. sternocleidomastoideus – 

přítomné TrPs, šikmé postavení clavicul. Pohyblivost: Čepojova vzdálenost (flexe) 2,5 

cm, extenze spojena s předsunutím hlavy, rotace a lateroflexe omezená více vpravo.   

Lopatky a ramenní pletence: omezené rozsahy v ramenních kloubech (viz Goniometrie), 

bolestivost při pohybech nad horizontálu vpravo, při FL a ABD porucha 

skapulohumerálního rytmu – časná aktivace lopatky. Zkrácené mm. pectorales a m. 

subscapularis – přítomné TrPs. Pasivní pohyb ve skapulothorakálním spojení je malého 

rozsahu – výrazné napětí měkkých struktur. Na břiše v opoře o předloktí patrné 

odstávání mediálních hran lopatek více vpravo, insuficience m. serratus anterior, mm. 

rhomboidei a dolních fixátorů lopatek.  



58 

 

Na boku: schopný opory o předloktí i akrum HKK, schopný korigovat postavení 

lopatky a ramenního pletenece, kvůli insuficienci trupového svalstva neudrží napřímené 

postavení páteře.  

Sed na vozíku: 

Zvýšená kyfóza hrudní páteře, oploštělá bederní lordóza, retroverzní postavení pánve, 

SIAS níže a více ventrálně vpravo,  trup a stehna svírají úhel 80°  (nevhodně vybraný 

podsedák), hypotonie břišních svalů a svalů DKK stranově symetricky, kůže mírně 

začervenalá kolem trnu obratle Th 10.  

Zhodnocení propulze na vozíku:  

Stereotyp držení těla v sedu zasahuje do propulze, omezené extenze v ramenních 

kloubech je kompenzována mírným předklonem v horní části trupu, přetěžování 

ramenních kloubů, které se projevuje bolestí zejména v pravo při delší jízdě nebo 

v terénu. Při přejezdu přes vyšší překážky (práh) a na nerovném povrchu je jízda nejistá.   

Hodnocení spasticity (Příloha č. 7) 

Modifikovaná stupnice dle Aschwortha: na DKK stupeň 2 – výraznější vzestup 

svalového tonu během pohybu, ale pohyb lze snadno provést. 

Svalové spasmy: flekční typ, frekvence za 8-15 spasmů/24 hodin, při silnějším 

proprioceptivním či taktilním stimulu, schopen rovněž volně vyvolat.  

Přítomen pseudoklonus na DKK. 

Spasticitu není schopen využít pro stoj, spasmy během dne využívá při přesunech na 

lůžku, nejsou bolestivé.  

Doplňkové vyšetření pro hodnocení sedu:  

T-shirt test (test trika)  

Modifikované vyšetření maximálních výchylek trupu v osmi směrech 

Oba testy jsou zhodnoceny v oddílu 3.2. Výsledky rehabilitačního vyšetření po dvou 

týdnech.  



59 

 

3.1.3. Krátkodobý rehabilitační plán 

Cíl pacienta v průbehu rekondičního pobytu: Zlepšení trupové stability a získání 

větší kontroly nad stabilitou trupu v průběhu sportovních aktivit. Nácvik přesunů 

z vozíku do vozidla a ze země na vozík.  

Korekce nastavení vozíku, zlepšení stereotypu dýchání, zlepšení trupové stability a 

mobility trupu, diferenciace pohybu v jednotlivých segmentech těla, nácvik 

rovnovážných mechanismů v průběhu různého posturálního zatížení, zvýšení rozsahu 

v ramenních koubech, prevence kontraktur na DKK, nácvik timingu svalů horního 

pletence v průběhu pohybu, zlepšení skapulohumerálního rytmu, zařazení metod HKT 

do programu ucelené rehabilitační péče. 

3.1.4. Dlouhodobý rehabilitační plán 

Zařazení pravidelné sportovní aktivity, účast na skupinových sportovních setkání, 

pravidelná péče fyzioterapeuta, zlepšení stereotypu propulze na vozíku, zvýšení aerobní 

vytrvalosti a kondice, dietická opatření a monitorace složení těla, získání řidičského 

průkazu a vlastního automobilu, odstěhování se od rodičů do vlastního bytu, další 

rekondiční pobyt v Centru Paraple – zajištění multidisciplinární péče. 

3.1.5. Rehabilitační program pacienta 

Pacient každý pracovní den absolvoval 50 min individuální fyzioterapie, 50 min 

individuální ergoterapie, 30 min na motomedu pro DKK, 30 min ve vertikalizačním 

stojanu a 30 min pneuven. Sportovní intervence zahrnovala třikrát týdně posilovnu 

v časovém úseku 50 min, jednou týdně skupinovou sportovní hru rovněž v délce 50 

min. Dvakrát týdně byla fyzioterapie formou HKT v bazénu přímo v Centru Paraple 

v délce 40 min. Jednou týdně absolvoval plaveckou lekci v běžném plaveckém bazénu 

v délce 40 min. Celkový čas terapie ve vodním prostředí činil za sledované období 240 

min.  

3.1.6. HKT – cvičební jednotka 

Cílem krátkodobého rehabilitačního plánu bylo zařazení HKT do celkového 

rehabilitačního programu a zvládnutí základních pohybových úkolů ve vodním 

prostředí. První terapie byla zaměřena na přivyknutí I. K. na vodní prostředí. Při 

úvodním kontaktu s vodou měl masivní spastickou reakci, která byla při ostatních 

terapiích již  výrazně niižší. Úvodní cviky byly zaměřeny na uvolnění spasticity, 
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protažení osového a pohybového aparátu a celkovou relaxaci. Dále se I. K. během 

manipulace ve vodě  učil vnímat tepelné a mechanické působení okolního prostředí a 

reagovat na změnu polohy těžiště vlastního těla s otevřenýma i zavřenýma očima. Zprvu 

jsme používali některé druhy fixačních pomůcek (nadlehčovací válce, kruhy, límce), 

které pomáhaly stabilizovat vybrané části těla, a napomáhaly udržet splývavou polohu 

na hladině. Součástí první a druhé terapie byl rovněž nácvik výdechu pod vodou ve 

vertikální i horizontální poloze s kontaktem terapeuta v oblasti hrudníku. Hlavním 

obsahem terapeutické jednotky byly cviky zaměřené na nácvik rovnováhy v sedu a 

aktivace trupového svalstva. Rovněž nacvičoval vstup a výstup z bazénu a přesun na 

vozík se zaměřením na správnou oporu HKK a svalovou koaktivaci. U cviků 

zaměřených na rovnováhu v sedu byly voleny nejtěžší varianty. Jednotlivé modelové 

cviky s fotodokumentací jsou uvedeny v příloze bakalářské práce (Příloha č. 10.).  

Předpokladem dlouhodobého rehabilitačního plánu z hlediska HKT je pokračování 

v pohybové terapii ve vodním prostředí ve smyslu individuálních terapií i plaveckých 

lekcí.  

3.2. Výsledky rehabilitačního vyšetření po dvou týdnech 
 

ASIA skóre 

Beze změny od vstupního vyšetření. 

SCIM skóre (Příloha č. 4.) 

Sebeobsluha – 18/20 bodů  

Dýchání a ovládání svěračů – 33/40 bodů  

Mobilita (místnost a toaleta) – 9/10 bodů  

Mobilita (v interiéru a exteriéru) – 8/30 bodů  

Celkové SCIM skóre: 68/100 bodů  

Pacient se za dva týdny naučil přesuny z vozíku do vozidla  pouze s částečnou asistencí 

a samostatné přesuny ze země na vozík. Tyto změny zvýšily SCIM skóre o 2 body. 

Goniometrické vyšetření  

HK vpravo:  

Omezen rozsah ramenního kloub ve FL (akt. 165°, pas.170°), EXT (akt. 35°, pas.35°), 

ABD (akt. 170°, pas.170°), ZR (akt. 80°, pas.85°), VR (akt. 80°, pas. 80°) 
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HK vlevo:  

Omezen rozsah ramenního kloub ve FL (akt. 170°, pas.170°), EXT (akt. 35°, pas. 35°), 

ABD (akt. 170°, pas.170°), ZR (akt. 80°, pas.85°), VR (akt.75°, pas. 80°) 

V ostatních kloubech HK rozsahy v normě. 

DKK: stejné výsledky jako při vstupním vyšetření. 

Došlo ke zvýšení aktivních i pasivních rozsahů v ramenních kloubech zejména vpravo, 

hlavními důvody jsou snížení bolestivosti a snížení synkinéz. 

Kineziologický rozbor  

Hlava a páteř: hypertonus horních fixátorů lopatek a m. sternocleidomastoideus – 

přítomné TrP. Pohyblivost: Čepojova vzdálenost (flexe) 3 cm, extenze bez předsunutí 

hlavy, rotace a lateroflexe symetrická. 

Lopatky a ramenní pletence: zvýšení rozsahů v ramenních kloubech (viz Goniometrie), 

bolestivost není, při FL a ABD porucha skapulohumerálního rytmu – časná aktivace 

lopatky, ale lepší stereotyp než při vstupním vyšetření. Pasivní pohyb ve 

skapulothorakálním spojení je volnější bez výrazného napětí měkých strktur. Na břiše 

v opoře o předloktí symetrická svalová koaktivace, ale stále mírná insuficience m. 

serratus anterior bilaterálně.    

Na boku: insuficience trupového svalstva neudrží napřímené postavení páteře po delší 

časový úsek (nad 10 s).  

Sed na vozíku: 

Korekce postavení pánve a páteře ve všech rovinách,  trup a stehna svírají úhel 90°, 

hypotonie břišních svalů a svalů DKK stranově symetricky, kůže bez defektů.  

Zhodnocení propulze na vozíku:  

Extenze v ramenních kloubech bez synkinezi v horní části trupu, bolestivost jen velmi 

mírná při dlouhé sportovní aktivitě (spíš svalová únava). Při přejezdu přes vyšší 

překážky (práh) a na nerovném povrchu je jízda jistější dle subjektivního hodnocení 

pacienta.    
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Obrázek 4: Orientační vyšetření maximálních výchylek trupu v osmi 

směrech. Červená barva – 1. měření, modrá barva – 2. měření. Čísla 

bodů označují směry maximálních výchylek trupu.  

T-shirt test (test trika) 

Tabulka 1: Výsledky T-shirt testu (testu trika) v prvním a druhém měření. 

Orientační vyšetření maximálních výchylek trupu v osmi směrech 

Délka paže pacienta: 79 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

číslo bodu 1. měření (15. 2. 2016) 2. měření (29. 2. 2016) 

1 83,5 cm 87,9 cm 

2 87,9 cm 90,3 cm 

3 85,2 cm 87,1 cm 

4 79,1 cm 83,2 cm 

5 78,5 cm 82,4 cm 

6 85 cm 86,9 cm 

7 85,3 cm 90,4 cm 

8 83,5 cm 87,9 cm 
 

Tabulka 2: Výsledky orientačního měření maximálních výchylek trupu v osmi směrech 

(vzdálenosti od středu k bodu styku olovnice s podložkou v cm) 

 15. 2. 2016 29. 2. 2016 Rozdíl 

Čas v sekundách (s) 21 s 18 s 3 s 
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3.2.1. Subjektivní hodnocení pacienta 

Subjektivně pacient cítil ve vodě větší jistotu, nácvik sedu bez opory byl pro něj 

snazší než na suchu, necítil nebezpečí pádu a „troufl si“ zajít do krajnějších pozic. Po 

dvou týdnech rehabilitační intervence cítil pacient výrazné snížení bolestí v zádech a 

rameni, zaznamenal větší kontrolu nad trupem zejména v průběhu sedu bez opory – 

v každodenních aktivitách a v průběhu přesunů. Větší jistotu připisuje posílení 

trupového svalstva, ale také snížení vlastního pocitu strachu.  

3.2.2. Závěr fyzioterapeuta 

Základním pilířem v úvodu rehabilitační intervence bylo správné nastavení vozíku 

(výběr nového podsedáku) a korekce propulze jízdy na vozíku. Následkem 

dlouhodobého špatného nastavení vozíku a špatně vybraného podsedáku docházelo 

k retroverznímu nastavení pánve a nestabilnímu postavení trupu s následným 

chronickému přetěžováním Th/L a C/Th přechodu, a ramenních kloubů, které se 

projevovalo bolestí v těchto oblastech a omezeným aktivním i pasivním rozsahem 

v ramenních kloubech. Po korekci došlo v těchto oblastech ke snížení až vymizení 

bolesti, po dvoutýdenní rehabilitační intervenci se zvýšil aktivní i pasivní rozsah 

v ramenních kloubech. Ve zkorigovaném postavení jsme dále pracovali na koaktivaci 

trupového svalstva a svalů HKK s cílem nácviku posturální stability a kontroly 

rovnováhy v sedu. Tento trénink pacient v praxi využil při nácviku přesunů ze země na 

vozík a z vozíku do vozidla. Objektivní výsledky zlepšení v těchto oblastech dokazují 

výsledky SCIM skóre a goniometrie. Dopňkové testy pro hodnocení sedu rovněž 

ukázaly zlepšení, v dizkuzi bakalářské práce budou výsledky podrobně zhodnoceny.  
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Diskuze 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo shromáždit poznatky o problematice spinálních 

pacientů a zdravotních komplikacích, které následkem míšního traumatu vznikají, a 

poukázat na možnosti hydrokinezioterapie (HKT) v řešení těchto komplikací. 

Prostřednictvím  rešerše jsem shromáždila a spracovala poznatky z dostupných českých 

i zahraničních prací. Zjistila jsem, že práce, které se zabývaly přímo aplikací metod  

v rehabilitaci pacientů po SCI, se zaměřují nejvíce na celkové fyziologické reakce 

organismu na ponoření do vody o různých teplotách (Becker, 2010, 2011; Irion, 2012; 

Jung et al., 2014) a na nácvik chůze (Stevens, Morgan, 2010; Dielise et al., 2013, Geigle 

et al., 2015).  

Poznatky o ovlivnění zdravotních komplikací spinálních pacientů prostřednictvím 

HKT byly popsány v oddílu 2.2. Fyziologické reakce organismu na ponoření do vody. 

Na základě těchto poznatků a vlastních zkušeností získaných na klinických praxích v 

Centru Paraple a RÚ Kladruby vidím z pohledu fyzioterapie benefity HKT 

v následujících oblastech. Minimalizace vlivu gravitační síly usnadňuje pacientovi 

udržet se ve vzpřímené poloze (vzpřímeném stoji, eventuelně sedu), a to i v případě 

vysoké míšní léze. Díky tomu se vodní prostředí využívá pro nácvik chůze a 

rovnovážných mechanismů u pacientů, pro které jsou tyto úkoly kvůli podmínkám 

v běžném prostředí příliš náročné. U pacientů na vozíku, kteří se potřebují naučit různé 

typy přesunů pouze za pomoci horních končetin, popřípadě některých svalů trupu, je 

nácvik ve vodním prostředí vhodným řešením zejména v začátcích nácviku. Pacient si 

nejprve s minimálním vlivem gravitace osvojí správnou techniku přesunů, teprve poté 

zvyšuje obtížnost postupným nácvikem na souši. Tímto způsobem se dá předejít 

špatným stereotypům, které následně přetěžují pohybový aparát. 

 Vzhledem k postižení pacienta je práce fyzioterapeuta fyzicky velmi náročná. Vodní 

prostředí svými vlastnostmi výrazně ulehčuje terapeutovi manipulaci s pacientem a šetří  

jeho vlastní pohybový aparát. V neposlední řadě považuji za výhodu HKT ovlivnění 

cirkulace krve ve tkáních, což výrazně snižuje riziko sekundárních komplikací, zejména 

TEN, otoků a dekubitů.  

  V případě ovlivnění spasticity se musíme vždy řídit otázkou, do jaké míry chceme 

spasticitu ovlivnit – do jaké míry ji pacient pro své potřeby využívá. Pokud chceme 
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spasticitu tlumit, nabízí vodní prostředí zajímavé podmínky (viz oddíl 2.2.4 

Muskuloskeletální systém). 

Nevýhody HKT vidím v množství kontraindikací, kvůli kterým pacient do vody 

nesmí. Jedná se o zdravotní komplikace, které bývají u těchto pacientů časté (dekubity, 

porušená integrita kůže, inkontinence, záněty močových cest atd.). Zejména v zimních 

měsících se proto v rehabilitačních zařízeních HKT používá výrazně méně. Mezi další 

nevýhody zahrnuji časovou i personální náročnost. Terapeutická jednotka ve vodě 

vyžaduje více příprav a bezpečnostních opatření. Nezbytné je proškolení fyzioterapeuta 

v metodách HKT a absolvování speciálních kurzů, které se v ČR bohužel zatím 

nepořádají. Samozřejmostí je mít k dispozici bazén o určité teplotě, zejména u vyšších 

míšních lézí je teplota vody velmi důležitá, a další vybavení – speciální pomůcky, 

popřípadě podložky pro přesun.  

Dílčími cíli mé bakalářské práce bylo shromáždit poznatky o problematice sedu 

paraplegiků a metodách jeho hodnocení v klinické praxi. Dále na základě všech 

získaných poznatků předložit návrh terapeutické jednotky a pomocí funkčních testů 

zhodnotit efekt terapie na kvalitu sedu po dvoutýdenní rehabilitační intervenci v Centru 

Paraple.  

V průběhu absolvování dvoutýdenní klinické praxe v Centru Paraple jsme spolu 

s mými vedoucími pro případovou studii vybrali pacienta po SCI (s NLI Th8, AIS B) a 

sledovali efekt dvoutýdenní rehabilitační intervence se zařazením HKT a plaveckých 

lekcí. Na základě komplexního vyšetření jsme vytvořili příklad HKT jednotky zaměřené 

na cíle pacienta. Konkrétní využití HKT při nácviku stability a rovnováhy v sedu či stoji 

bylo publikováno u jiných neurologických diagnóz, jakými jsou například stavy po 

CMP, sclerosis multiplex, Parkinsonova nemoc (Noh et al, 2008; Mehrlz et al, 2011). 

Skupina pacientů po SCI je v literatuře pod touto problematikou zmíněna, avšak žádné 

studie zatím publikovány nebyly. Proto jsme při sestovování terapeutické jednotky 

vycházeli z těchto prací a vlastních zkušeností z klinické praxe. 

Hodnocení sedu v rehabilitaci je zatím oblast vcelku problematická. Aby bylo 

vyšetření komplexní, je nutné zhodnotit kromě statické stability sedu bez opory také 

stabilitu dynamickou a reaktivní, která je součástí běžných denních aktivit (Jorgensen et 

al. 2011). Pro hodnocení sedu u spinálních pacientů byly navrženy různé formy 

funkčního vyšetření - modifikovaný Functional Reach Test (Lnch et al, 1998; Boswell – 
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Ruys et al., 2009) či nejnověji Sitting Balance Measure (Wadhwa, G & Aikat, R., 

2016). Tyto testy prokázali vysokou reliabilitu i validitu, nicméně k oficiálnímu přijetí 

je třeba provést další studie. V případě jejich použití v klinické praxi je nutné výsledky 

zhodnotit se standardizovanými testy, např. SCIM. Výsledky těchto testů by se daly 

objektivizovat pomocí přístrojového techniky, tak jak to provedli například Gauthier at 

al. (2013) nebo Melicharová (2014).  

V bakalářské práci jsem chtěla zhodnotit změnu kvality sedu po dvou týdnech 

rehabilitační intervence pomocí doplňkových vyšetření, která by nebyla časově ani 

finančně náročná a dala se použít bez přístrojové techniky. K tomuto účelu jsem zvolila 

dvě vyšetření. T-shirt test (test trika), jež se úkázal jako spolehlivý ukazatel v práci 

Boswell – Ruys et al. (2009) a Melicharové (2014), a druhé vyšetření - orientační 

vyšetření maximálních výchylek trupu v osmi směrech, které jsme spolu s mými 

vedoucími vytvořili kombinací modifikovaného Functional Reach Testu a testování dle 

Gauthier at al. (2013) (viz. 1.8.2. Hodnocení stability sedu). Výsledky T-shirt testu jsem 

porovnala s výsledky studie Boswell – Ruys et al. a rovněž Melicharové, která 

porovnávala výsledky tohoto testu s naměřenými hodnotami na Plantografu V09. Mojí 

hypotézou bylo, že pokud v její studii najdu srovnatelné výsledky T-shirt testu 

podobných probandů, jako byl náš pacient, s odpovídajícími naměřenými hodnotami na 

Plantografu V09, budu moci výsledky T-shirt testu mého pacienta považovat za 

potvrzený důkaz zlepšení stability sedu.   

T-shirt test ukázal, že náš pacient zlepšil svůj výsledek z 21 s na 18 s, tedy o 3s. 

Tento výsledek jsem porovnala nejprve se studií Boswell – Ruys et al. (2009). Probandi 

s lézí od Th2 do Th11 dosahovali v průměru na začátku intervence času 25,6 s a po šesti 

týdnech rehabilitace času 22,9 s. Z toho bych mohla vyvodit, že výsledky mého 

pacienta mají lehce nadprůměrný výsledek, nicméně nemám bližší informace o 

sledovaném vzorku probandů (věk, rok úrazu, přesná výška léze, aktivita).  

Poté jsem hodnoty porovnala se studií Melicharové. Proband se stejnou úrovní a 

rozsahem míšní léze měl tyto výsledky - ze 42 s na 22 s. Mezi pacienty však byla 

výrazná rozdílnost ve věku (24 let a 60 let), BMI (23,1 a 28) a pohybové aktivitě před 

zraněním, hodnoty se proto nedají porovnat. Pro porovnání jsem vybrala výsledky 

probandů s nejbližší úrovní léze, tedy léze Th6, a největší shodou vě věku, BMI a 

pohybovou aktivitou před úrazem. Výsledky těchto probandů (věk 33 a 47 let) dosáhli 
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téměř shodných hodnot, v prvním měření 22 s a 20 s a v druhém měření 20 s a 18 s, 

jako náš pacient.  Tyto výsledky porovnala Melicharová s naměřenými hodnotami na 

Plantografu V09. Počet výchylek průvodiče po dvou týdnech u obou jedinců klesl ze 13 

na 11. Z toho mohu hypoteticky odvodit, že můj pacient by dosáhl podobných výsledků 

na Plantografu V09. Dá se rovněž předpokládat, že rozhodujícími faktory ve výsledcích 

T-shirt testu jsou výška míšní léze a aktivita jedince, přičemž u aktivních jedinců není 

zlepšení testu tak výrazné, jako u jedinců bez sportovní aktivity. Hodnoty tohoto testu 

mají jistou korelaci s výsledky objektivního vyšetření na Plantografu V09.  

Pro orientační vyšetření maximálních výchylek trupu v osmi směrech jsme použili 

pouze dostupné a finančně nenákladné vybavení – papír, olovnici, fixy a metr. Výsledky 

z tohoto testu sloužili pouze pro naše orientační zhodnocení „pracovního prostoru“ 

pacienta a zhodnocení jeho změny po dvou týdnech rehabilitační intervence. Dobrou 

vlastností tohoto testu shledávám schopnost přesně odečíst směry, ve kterých pacientovi 

činí vychýlení větší obtíže a díky grafické podobě možnost sledovat posun po určité 

době terapie.  

Získané hodnoty z obou dopňkových vyšetření jsem navíc porovnala s výsledky 

standardizovaných vyšetření SCIM skóre a goniometrického vyšetření, a vlastního 

kineziologického rozboru pacienta (viz 3.2. Výsledky rehabilitačního vyšetření po dvou 

týdnech). Tento postup mi skutečně potvrdil hypotézu zmíněnou v metodice práce, že se 

kvalita a stabilita sedu pacienta skutečně zlepšila, což mohu dokázat jednak na skóre 

SCIM a výsledcích goniometrického vyšetření, ale rovněž na výsledcích T-shirt testu a 

orientačního vyšetření maximálních výchylek trupu v osmi směrech.  

Terapeutické jednotky byly součástí komplexní rehabilitační péče v Centru Paraple, 

hodnoty získané z jednotlivých vyšetření po dvou týdnech rehabilitační intervence jsou 

výsledky komplexní péče. Není možné přesně určit, jakou měrou se na výsledcích 

podílela hydrokineziotrapie. Nabízí se spracování diplomové práce, ve které bychom 

porovnali efekt HKT s jinou metodou fyzioterapie, se zaměřením na trénink stability a 

zlepšení kvality sedu. Zajímavé by bylo sledovat aktivitu jednotlivých svalů snímáním 

EMG aktivity v průběhu balančních strategií u vysoké a nízké paraplegie a porovnat 

výsledky se studiemi Seleena et al. (1997, 1998, 2001) (viz. oddíl 1.8.2. Kompenzační 

strategie paraplegiků).  
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Závěr 

Metody HKT jsou ve světě i v ČR stále více v oblibě. Tomu nasvědčují evropské 

konference HKT - European Conference on Evidence Based Aquatic Therapy 

(ECEBAT). Benefity HKT mohou nabídnout velmi atraktivní možnosti jak z pohledu 

pacienta, tak z pohledu fyzioterapeuta. Nemyslím si ale, že HKT sama o sobě dokáže 

poskytnout komplexní formu rehabilitace pro spinální pacienty. Jsem přesvědčená o 

důležitosti mezioborové spolupráce týmu specialistů v programu ucelené rehabilitační 

péče. 

Vytyčené cíle bakalářské práce považuji za splněné. Zvolené téma je velmi rozsáhlé 

a v rámci bakalářské práce nebylo možné zabývat se problematikou podrobněji. Práci 

však považuji za dobrý základ pro tvorbu diplomové práce či jiného budoucího 

výzkumu, kterému bych se dále chtěla věnovat.  
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Seznam použitých zkratek 

apod.   a podobně  

ARO   anesteziologicko - resuscitační oddělení  

ASIA   American Spinal Injury Association 

CNS  centrální nervový systém  

COP   center of pressure - centrum tlaku  

DKK   dolní končetiny  

ECEBAT  Europian Conference on Evidence Based Aquatic Therapy 

HKK   horní končetiny  

HKT  hydrokinzioterapie 

JIP   jednotka intenzivní péče  

mFRT  modifikovaný Functional Reach Test 

např.  například  

popř.   popřípadě  

PT   pozice terapeuta 

SCI   spinal cord injury 

SJ   spinální jednotka  

TLM   transverzální léze míšní 

TK   krevní tlak  

TrPs  Trigger points 

tzn.   to znamená    

VPP   výchozí pozice pacienta 
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Přílohy 

Příloha č. 1.:  

 

Obrázek 5: Klinický obraz míšní lézé vzhledem výšce poškozeného segmentu (Trojan, 2006). 
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Příloha č. 2.: ASIA score 

Neurologická úroveň léze - NLI 

NLI se určuje dle hodnocení senzitivní a motorické úrovně léze.  

Senzitivní úroveň se vyšetřuje lehkým dotykem, a rozlišením ostrého a tupého 

předmětu v klíčových bodech, které jsou určeny podle jednotlivých dermatomů, zvlášť 

na pravé i levé polovině těla. Klasifikuje se podle tří bodové škály 0 – 2, kde 0 znamená 

absenci citlivosti a 2 označuje normální citlivost. Označení NT znamená netestovatelný.  

Motorická úroveň se určuje vyšetřením svalové síly tzv. klíčových svalů, které 

reprezentují myotomy v úrovni C5 – Th1 a L2 – S1. V oblastech, kde pro testování 

nejsou určeny myotomy (oblast trupu) je předpokládána stejná motorická úroveň jako 

senzitivní (Kříž et al., 2014; American Spinal Cord Injury Association, 2015). 

Rozsah míšní léze 

Rozsah míšní léze se klasifikuje dle škály AIS (ASIA Impairment Scale). Rozsahem 

se v tomto případě míní odlišení kompletní a nekompletní léze, pro které se používá 

vyšetření senzitivity oblasti S4 - S5,volní anální kontrakce a hlubokého análního tlaku. 

 A – kompletní – není zachovaná senzitivní ani motorická funkce 

v segmentech S4 – 5. 

 B – senzitivně inkompletní – pod neurologickou úrovní léze včetně 

segmentů S4 – 5 je zachovaná senzitivní, nikoli motorická funkce, současně není 

přítomná 

motorická funkce ve více než 3 úrovních pod motorickou úrovní ani na jedné 

straně těla.  

 C – motoricky inkompletní – je přítomná motorická funkce pod 

neurologickou 

úrovní léze, avšak více než polovina klíčových svalů pod neurologickou úrovní 

má stupeň svalové síly 0 – 2. 

 D – motoricky inkompletní - je přítomná motorická funkce pod 

neurologickou 

úrovní léze, avšak více než polovina klíčových svalů pod neurologickou úrovní 

má stupeň svalové síly 3 – 5. Pacienti jsou schopni chůze s pomůckami. 

 E – normální hybnost a citlivost ve všech segmentech 
(ASIA, 2015; Kříž, 2014). 
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Obrázek 6: ASIA score. 
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Příloha č. 3.: SCIM 15. 2. 2016
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Obrázek 7: SCIM skóre 15. 2. 2016  
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Příloha č. 4.: SCIM skóre 29. 2. 2016  

(Pouze část „Mobilita v interiéru a exteriéru“, jejíž výsledky se liší od prvního vyšetření) 

 

Obrázek 8: SCIM skóre 29. 2. 2016 
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Příloha č. 5.: Goniometrické vyšetření pro HKK a DKK 

 

 

Obrázek 9: Goniometrické vyšetření na HKK a DKK. 
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Příloha č. 6.: Kineziologický rozbor vleže a vsedu 15.2. 2016 (formulář 

Centra Paraple) 

 

Obrázek 10: Kinezioogický rozbor vleže a v sedu 15. 2. 2016  (formulář Centra Paraple).  
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Příloha č. 7.: Kineziologický rozbor vleže a vsedu 29. 2. 2016 (formulář 

Centra Paraple) 

 

Obrázek 11: Kineziologický rozbor vleže a vsedu 29. 2. 2016 (formulář Centra Paraple) 
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Příloha č. 8.: Grafické zobrazení vyšetření na Platografu V09. 

  

Obrázek 12: Grafické zobrazení výsledků měření. Výsledný počet vychýlení sedu po 

rehabilitaci byl odečten od počtu výchylek před rehabilitací, jeli rozdíl ˂ 0, pak se stabilita 

sedu zvýšila  a proband se zlepšil. 



90 

 

Obrázek 16: Nadlehčovací pás. 
Obrázek 13:Nadlehčovací 

válec ("nudle"). 

Obrázek 14: Nadlhčovací deska 

Wonderboard. 
Obrázek 17: Odporové rukavice. 

Příloha č. 9.: Pomůcky pro hydrokinzioterapii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj obrázků: https://www.kiefer.com/  

 

Příloha 10.: Terapeutická jednotka hydrokinzioterapie 

Seznam zkratek: 

VPP (výchozí pozice pacienta) 

PT (pozice terapeuta) 

1. Poloha skrčence: 

VPP: supinační poloha, hlava opřená o rameno terapeuta, pokrčené DKK, relaxace 

PT: za zády pacienta, HKK fixují podhmatem v podpaží a podkolení. 

Cíl: uvolnění, snížení spasticity 

Obrázek 15: Nadlehčovací kruhy 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBooSHo-HLAhUEtBoKHUoKCeIQjRwIBw&url=https://www.cgtrader.com/3d-models/sport-hobby/equipment/inflatable-swim-ring-blue&bvm=bv.117868183,d.bGQ&psig=AFQjCNFK_Av2Zho89MCKKLypkExEyXKUhg&ust=1459182017837102
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvqcTOo-HLAhUGcBoKHRFaDUkQjRwIBw&url=http://www.ebay.co.uk/bhp/swimming-foam&bvm=bv.117868183,d.bGQ&psig=AFQjCNGZZYj-59sl3GHld6tjaA2T6p5Juw&ust=1459182204103233
https://www.kiefer.com/
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Terapeut uvádí pacienta do rotačního pohybu v horizontální úrovni ze strany na 

stranu. Pacient je naprosto uvolněný, jeho hlava je opřená o rameno terapeuta. Pokud 

jsou pacientovi spastické a mají tendenci klesat ke dnu, podloži se v podkolení 

nadlehčovacím válcem. 

 

         Obrázek 18: Pozice "skrčenec" s nadlehčovacím válcem. 

2. Rotační pohyby trupu: 

VPP: supinační poloha, jeden kruh pod hlavou a jeden kruh v podkolení, HKK volně 

podél těla, relaxace 

PT: z jedné strany po boku pacienta 

Cíl: uvolnění spasticity, pasivní diferencovaný pohyb pánve a trupu 

Terapeut uchopí každou rukou jeden kruh a pohybuje jimi ve směru protichůdných 

horizontálních  a vertikálních osmiček. 

 

 

       Obrázek 19: Rotační pohyby trubu s dvěma nadlehčovacími kruhy. 



92 

 

Obrázek 20: Pasivní protažení páteře. 

3. Pasivní protažení páteře: 

VPP: supinační poloha, hlava opřená o rameno terapeuta, v podkolení možno 

podložit nadlehčovací pomůckou 

PT: za pacientem, zajišťuje fixaci hlavy o své rameno, úchop oběma rukama ze stran 

hrudníku  

Cíl: protažení svalstva trupu do extenze, extenze v kyčelních kloubech, extenze 

páteře 

Terapeut provádí pasivní pohyb celého pacientova těla v horizontálním směru 

z jedné strany na druhou. To samé zopakuje s vertikálním naklopením pánve. Dochází 

k protažení trupových a zádových svalů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 21: Protažení hrudní páteře. 
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4. „Kolotoč“  

VPP: supinační poloha, hlava opřená o rameno terapeuta, jedna HK ve vzpažení, 

otevřená dlaň, druhá HK volně podél těla 

PT:  z jedné strany po boku pacienta, úchop levou rukou za pacientovu pravou HK, 

pravá ruka lehce fixuje pánev nad pravou crista iliaca (poté změna strany)  

Cíl: protažení svalstva trupu a horních končetin 

Pacient je naprosto uvolněný, nepřitahuje se ani nevyvíjí odpor proti pohybu. 

Terapeut vede pacienta do rotačního pohybu okolo sebe po směru kružnice, sám stojí na 

místě. Plynule vymění ruce a přejde do otáčení na druhou stranu. Nevzpažená HK je 

podél těla a maximálně uvolněná. 

 

 

Obrázek 22: Pozice "kolotoč" s nadlehčovacím válcem. 

5. Pasivní pohyby trupu s bérci na okraji bazénu. 

VPP: supinační poloha, bérce opřeny o okraj bazénu, hlava opřená o rameno 

terapeuta, horní končetiny překřížené na hrudníku 

PT: za zády pacienta, fixuje paže podhmatem na hrudníku pacienta  

Cíl: protažení svalstva trupu s jemnou trakcí na oblast bederní páteře  
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Obrázek 23: Pasivní rotace 

trupu s bérci na okraji bazénu. 

Terapeut provádí pasivní rotace trupu ve směru horizontálních osmiček. Následně 

provádí pasivní flexi a extenzi trupu. Je vhodé využít synchronizaci s dechem – do flexe 

výdech, do extenze nádech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Posilování trupového svalstva v leže na zádech. 

VPP: supinační poloha, nadlehčovací límec, v podkolení nadlehčovací válec 

PT:  z jedné strany po boku pacienta, uchop oběma HKK za horní část stehen 

pacienta 

Cíl: posilování trupového svalstva do lateroflexe s využitím protiproudu vodu a 

pohybu terapeuta 

Terapeut pohybuje pasivně pacientem na jednu stranu, úkolem pacienta je 

navrátit se zpět do původní pozice.  

Těžší varianta: Pacient v průběhu pasivního pohybu provede aktivní „dotažení“ 

pohybu v jeho směru  s následným aktivním návratem zpět proti odporu vody do 

původní pozice.  
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Obrázek 24: Posilování trupového svalstva v leže na zádech. 

 

7. „Prkno na vodě“ 

VPP: stejná jako předchozí, bez límce, HKK podepírají hlavu, aktivní stažení lopatek 

kaudálně, lokty pod hladinou 

PT: stojí za hlavou pacienta, úchop oběma rukama za lokty 

Cíl: nácvik zpevnění trupu, aktivace posturálníh svalů trupu a stabilizačních svalů 

lopatek 

Pacient dostává instrukce: „Zpevněte trup jako prkno.“ Terapeut následně 

pasivně pohybuje celým tělem v horizontálním směru, pacient je zpevněný v celé 

ose těla.  

 

 

Obrázek 25: Pozice "prkno na vodě".  
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8. Zpevnění trupu s upažením HK 

VPP: stejná jako předchozí, bez límce, HKK podél těla 

PT: stojí za hlavou pacienta, úchop jednou rukou pod hlavou pacienta, druhou rukou 

shora na rameni HK, která provádí upažení 

Cíl: nácvik zpevnění trupu, aktivace svalů trupu a šikmým břišních svalů 

Pacient upažuje jednu HK proti proudu vody a současně se snaží udržet trup na 

jednom místě. Totéž opakuje s druhou HK. 

 

Obrázek 26: Zpevnění trupu s upažením HK. 

9. Nácvik rotací 

VPP: supinační, nadlehčovací válec v podpažních jamkách, HKK fixují konce 

nadlehčovacího válce 

PT: před hlavou pacienta, HKK dopomáhají za okraje nadlehčovacího válce 

Cíl: příprava na samostatný pohyb v bazénu, aktivace svalstva trupu a nácvik 

stability trupu během pohybu 

Pacient aktivně přetáčí trup, pánev a následně pasivně DKK na jednu stranu až 

do pronační polohy a zpět přes druhou stranu do výchozí polohy. Terapeut 

dopomáhá v rotaci pouze za okraje nadlehčovacího válce.  
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Obrázek 27: Nácvik rotací s nadlčovacím 

válcem. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Posilování trupového svalstva s bérci na okraji bazénu 

VPP: supinační poloha, bérce opřeny o okraj bazénu, HKK podpírají hlavu, lokty 

téměř pod hladinou 

PT: za zády pacienta, obě ruce na loktech pacienta 

Cíl: posilování trupového svalstva, nácvik stability trupu 

Terapeut tlačí lokty pacienta do směru rotace střídavě na obě strany, Pacient 

zpevní trup a snaží se rotaci terapeuta zabránit. 

 

Obrázek 28: Posilování trupového svalstva s bérci na okraji bazénu. 
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Obrázek 29: Nácvik sedu s 

nadlečovacím válcem. 

11. Nácvik vzpřímeného sedu 

VPP: supinační poloha, nadlehčovací válec v podpažních jamkách 

PT: z jedné strany o boku pacienta, jednou rukou podpírá hlavu, druhou rukou fixuje 

obě DKK pod koleny 

Pacient se aktivně dostává do pozice sedu, terapeut pouze dopomáhá. Poté přejde 

terapeut před pacienta a fxuje kolena svými 

 

 

 

 

 

 

 

12. Nácvik vzpřímeného sedu a rovnováhy na desce 

VPP: vzpřímený sed na desce, nadlehčovací válec v podpažních jamkách, HKK 

opřeny o ramena terapeuta 

PT: čelem k pacientovy, HKK jistí desku s obou stran, při modifikacích cviku fixují 

pacienta pod lopatkami 

Cílem pacienta je zaujmout správný vzpřímený sed a udržet se v něm bez opory o 

ramena terapeuta a bez opory o nadlehčovací válec. Po zvládnutí tohoto úkolu se 

přechází k obtížnějším variantám cviku.  

a) Pacient ve vzpřímeném sedu rotuje trup z jedné strany na druhou proti 

odporu vody, HKK v upažení.   
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Obrázek 30: Nácvik vzpřímeného 

sedu na desce. 

b) Terapeut vychyluje desku do všech stran, pacient má za úkol udržet 

rovnováhu, popřípadě snažit se o navrácení desky do původní polohy.  

c) Pacient provádí upažení střídavě jednou HK a druhou HK. 

d) Pacient má HKK v upažení a „vytahuje se za pažemi“ do obou stran. 

 

 

 

 

Obrázek 31: Vzpřímený sed s rotací trupu.  
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Obrázek 32: Vzpřímený sed s oporou o 

nadlečovací válce. 

13. Vzpřímený sed s oporou 

VPP: vzpřímená, DKK pokrčeny a fixovány mezi koleny terapeuta, HKK v upažení, 

v obou rukách nadlehčovací válce 

PT: čelem k pacientovi, fixace jeho DKK mezi svými koleny, HKK fixují pánev 

ze stran 

Pacient se opírá o nadlehčovací válce a „protlačuje“ je pod hadinu. Následně 

pohybuje dopředu a dozadu. Po celou dobu se snaží udržet vzpřímený sed, má 

zpevněný trup, balancuje v sedu. Terapeut koriguje správné postavení ve všech 

segmentech, zejména ramen a lopatek.  

Obměnou cviku může být použití kruhů místo nadlehčovacích válců.   

 

 

 

                    Obrázek 33: Vzpřímený sed na nadlehčovacím kruhu s oporou. 
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Obrázek 34: Nácvik stoje, podepření kolen 

pacienta terapeutem. 

14. Postavování a stoj 

VPP: čelem k terapeutovi, HKK opřen o ramena terapeuta 

PT: čelem k pacientovi, fixace jeho DKK mezi svými koleny, HKK fixují pánev ze 

stran 

Pacient se přitažením za terapeutovi ramena napřímí v kyčelních kloubech. Terapeut 

fixuje kolena a stabilizuje pánev. Pacient se snaží udžet vzřímené držení. Následuje 

nácvik rovnováhy, kdy terapeut vychyluje pacienta za pánev z jedné strany na druhou, 

pacient má za úkol udržet se ve výchozí pozici.  

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie byly použity s laskavým svolením CZEPA a Centra Paraple.  
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