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Definice rehabilitace

• Definice WHO: „Kombinované a koordinované využití 
lékařských, sociálních, výchovných a pracovních prostředků 
pro výcvik a znovuzískání co nejvyššího stupně funkční 
schopnosti.“

• Jednoduše: RHB pomáhá adaptaci se na stav, který omezil 

nebo průběžně omezuje schopnosti pacienta

• CÍL: naučit pacienta fungovat v této situaci co nejlépe

• ÚKOL RHB: vidět za symptomy konkrétní obtíže v běžném 
denním a společenském životě
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Definice rehabilitace

• SPECIFIKUM RHB

̶ nesoustředí se na to co pacient nedokáže, ale na jeho 
potenciál a způsob, jak ho využít

̶ léčba zaměřená na symptomy/syndromy (nemoc spíše 
určuje prognózu a průběh léčby) 

• RHB je neoddělitelná součástí komplexní léčby v 
neurologii, proto je nutno problematiku znát i ke zkoušce



Postižení centrálního motoneuronu

• PŘÍČINY: získaná poškození mozku a poškození míchy (CMP, 
TBI, SCI, RS, Tu atd.)

Symptom/porucha Co to může způsobit / cíle terapie

Centrální paréza ̶ svalovou slabost, narušení 
manuálních činností, přesunů a chůze

̶ kontraktury a deformity
̶ posturální instabilitu a pády
̶ dekondici
̶ zvýšené energetické nároky na pohyb 

až malnutrici
̶ sociální stigmatizaci

Zkrácení 

Sv. hyperaktivita 
(spasticita, spastická 
dystonie, sp. ko-kontrakce, 
sp. synkinézy, spasmy)

Poruchy stability

Poruchy chůze



Postižení centrálního motoneuronu
Symptom/porucha Co to může způsobit / cíle terapie

Poruchy kortikálních funkcí ̶ potíže s komunikací a narušení 
sociální interakce

̶ narušení manuálních činností, 
přesunů, chůze, sebeobsluhy

̶ poruchy rozpoznávání vlastního těla, 
prostoru a předmětů v něm

̶ poruchy koncentrace, učení, 
vykonávání více činností najednou

̶ potíže s plánováním, rozhodováním 
a řešením konfliktů

̶ inaktivita, únava, sebevražda
̶ snížení adherence k terapii a 

nedodržování léčebného režimu

̶ afázie

̶ apraxie

̶ agnózie (např. neglect sy)

̶ kognitivní poruchy

Deprese, úzkost, poruchy 
spánku aj. 



Postižení centrálního motoneuronu

REHABILITACE V AKUTNÍ A SUBAKUTNÍ FÁZI

1. Hygiena dýchacích cest (prevence pneumonie)

2. Prevence senzorické deprivace

3. Prevence trans-synaptické degenerace α

4. Prevence změn na periferii / časných kontraktur

5. Časná mobilizace a vertikalizace

6. Observace nástupu svalové hyperaktivity

7. Logopedie a ergoterapie



1. Respirační fyzioterapie

Management hygieny dýchacích cest

• Post- stroke pneumonie až u 1/3 pacientů

• První místo příčin morbidity a mortality po CMP

INTERVENCE (Menezes 2018 R):

• trénink respiračních svalů

• aerobní, posturální a 

dechová cvičení s/bez ES, 

míčkování, masáže

Sellars 2006, Menezes 2018 R

Není evidence pro ↑ 

respiračních funkcí

Jednoznačná evidence 
pro ↑ respiračních funkcí



1. Respirační fyzioterapie
- Management expektorace –

Objektivní vyšetření:

• vrcholového průtokového objemu při kašli (PCF)

• nádechových (MIP) a výdechových svalů (MEP)

Bott 2009; Chatwin 2009; Strickland 2013; O’Callaghan 2014



1. Respirační fyzioterapie

1. PCF < 270 L/MIN + SNÍŽENÍ MIP A/NEBO MEP

POSILOVÁNÍ NÁDECHOVÝCH A/NEBO VÝDECHOVÝCH SVALŮ:

̶ s pomůckami typu Threshold

̶ techniky manuálně asistovaného kašle (proti odporu)

̶ trénink insuflační kapacity („vrstvení“ nádechů a výdech)

̶ mobilizace do sedu (alespoň 20 min/den)

̶ pomůcky typu typu Acapella a Flutter (spíše při 
hodnotách PCF > 270 l/min jako prevence)

Bott 2009; Chatwin 2009; Strickland 2013; O’Callaghan 2014



1. Respirační fyzioterapie

2. PCF < 160 L/MIN + SNÍŽENÍ MIP A/NEBO MEP

POSILOVÁNÍ NÁDECHOVÝCH A/NEBO VÝDECHOVÝCH SVALŮ:

̶ mechanická podpora insuflace/exsuflace

̶ mobilizace do sedu (20min/den) 

Bott 2009; Chatwin 2009; Strickland 2013; O’Callaghan 2014



PROPRIOCEPTION

Bez správného „bombardování“ 
stimuly mozek podléhá hypofunkci

LTV NA NEUROFYZIOLOGICKÉM PODKLADĚ

– Vojtova reflexní lokomoce

– Bobath koncept

– Periferní neuromuskulární facilitace

BAZÁLNÍ STIMULACE, POLOHOVÁNÍ

2. Prevence senzorické deprivace



PROPRIOCEPTION

3. Prevence degenerace motoneuronů

Aktivace motoneuronů 
(např. pomocí 

proprioceptivní 
neuromuskulární 

facilitace-PNF)



4. Prevence zkrácení a kontraktur

Zcela zásadní pro rozvoj kontraktur je:

ve velmi časné fázi získaného poškození mozku

Imobilizace ve zkráceném postavení (tedy již samotná paréza)

Kontraktilní i nekontraktilní část svalu se velmi rychle 
přizpůsobí nové situaci a nové výchozí délce

• ANIMÁLNÍ MODELY ZKRÁCENÍ: už po 6  - 24 hod. ↓ syntéza a ↑ 
degradace proteinů; ztráta svalové hmoty asi 30% po 5-7 
d. imobilizace; u lidí obdobně v řádu dní a týdnů (NE LET!)



Polohování v akutním stadiu

• V pseudochabém stadiu lze polohovat v „centrovaném 
funkčním“ postavení  (předpoklad svalové rovnováhy)

• Respektovat fyziologické ROM při cvičení a polohování

• 1-2x/den 10-30 min (postupně 1-2 hod. dle tolerance)  

• Do maximálního ROM + co nejdříve self-strečink!!

• Lze využívat nafukovací dlahy, příp. molitanová „koryta“

• Dlouhá hospitalizace s rizikem kontraktur – progresivní 
statický strečink pomocí polohovatelných ortéz



5. Časná mobilizace a vertikalizace

Prvních 7-10 dní střední intenzita RHB, poté zvyšujeme

(spíše kratší intervaly cvičení a častěji)

Zcela zásadní je vertikalizace, ideálně pomocí přístrojů 

(vetikalizační lůžko a stojan)



Postižení centrálního motoneuronu
REHABILITACE V CHRONICKÉ FÁZI: 

Příznaky dominantně omezující běžné činnosti

Negativní příznaky Pozitivní příznaky

Hypotonie (v A fázi) Svalová hyperaktivita 

- spasticita

- spastická dystonie

- spastická ko-kontrakce

- spastické synkineze

- další formy

Paréza

Zkrácení

Ztráta obratnosti

Únavnost

Štětkářová, Jech, Ehler 2012



Svalová hyperaktivita: terapie

• Efekt RHB postupů v monoterapii pouze krátkodobý

(Gracies 2010, Demetrion 2013 /Cochrane Rev./)

• BTX lékem první volby pro léčbu spasticity (rating 1a)

(Baker et al. 2013, Foley et al. 2013, Olvey et al. 2010)



Zkrácení a kontraktury

• zkrácení délky sv. vláken (ztráta sarkomér)

• snížení extensibility („stiffness“)

• centralizace jader

Williams and Goldspink 1984; De Bruin, 2014; Gracies2015

Spastická 
myopatie?

Muscle
disorder



Zkrácení: terapie

STREČINK MUSÍ SPLŇOVAT NÁSLEDUJÍCÍ PARAMETRY:

1. Parametry: 20-30 min (minimálně 10 min na každou sv. 

skupinu 1-2×/den)

2. Protažení do maximálního rozsahu pohybu

3. Progresivní zvyšování rozsahu pohybu

4. Dlouhodobá pravidelnost (denní protažení)

5. Zatížení

Brasher 2016, Gracies 2015



Centrální paréza: terapie

1. Intenzita: 
• v praxi je prováděno 10x méně opakování aktivních pohybů   

(ve srovnání s poznatky z výzkumu - Anim i Hum studie)

• JE NUTNÉ: ↑ délky a obtížnost terapie, skupinové tréninky

2. Specificita
• task-oriented trénink (zaměřit se na to chci zlepšit-př. úchop)

3. Pravidelnost  
• domácí denní trénink na dlouhá léta!

Lang 2009, Kimberley 2010, Takahashi 2008, Cramer 2011

Cíl: zlepšení svalové síly, koordinace, jemné motoriky

Efektivní terapie: musí splňovat tyto podmínky indukce 
neuroplastických změn, aby se pacienti mohli zlepšit i v chronické fázi



Terapie na základě EBM 
Constraint Induced Movement Therapy (CIMT)

Omezení zdravé končetiny dlahou a tím vynucené zapojení 

paretické končetiny do běžných činností

Kruhové tréninky (aerobní+posilovací+balanční) 

POSILOVÁNÍ (postupné ↑ váhy/zátěže); AEROBNÍ cvičení (↑ až 

na 70-80% max. tepové rezervy); ideálně kruhová forma

Treadmill trénink (s bezpečnostním závěsem)

Dual-task gait trénink (chůze + kognitivní/motorický úkol)



Terapie na základě EBM 

• Roboticky asistovaná terapie:

̶ Robotický vertikalizační stůl (ErigoPro)

̶ HK: exoskeletální paže (Armeo Power); robotická rukavice 
(Gloreha Pro)

̶ DK: 2 typy zařízení (řízené plošiny a exoskeletonové ortéz)

• Virtuální realita

̶ imerzní systémy: projekce na velkoplošnou konkávní plochu  
s pocitem „vnoření se“ do určitého prostředí (př. Caren)

̶ neimerzní systémy: zobrazení na ploché obrazovce počítače 
s/bez využití myši (např. Nintendo Wii, X-box Kinect)



Terapie na základě EBM 
• Zrcadlová terapie (mirror therapy)

• Trénink senzorické integrace

– balanční trénink v konfliktních senzorických situacích

– ↓ závislost na vizu a ↑ využití somatosenzorických informací z DK 
i v konfliktních senzorických situacích ADL

• Cvičení v představě 

• Mind-body terapie (jóga, Tai chi, Qigong)

Zou 2018 MA; Yan 2018 MA; Smania 2008; Jang 2016



Postižení BG: Parkinsonova nemoc

Symptom/porucha Co to může způsobit / cíle terapie

Bradykineze ̶ zpomalení pohybu a ↓ amplitudy
̶ poruchy chůze (zpomalení, šouravý krátký 

krok, ↓ synkinéz HK, poruchy iniciace)
̶ dysartrie a hypofonie, mikrografie
̶ narušení manuálních činností

Rigidita ̶ ↑ energetická náročnost (sv. ko-kontrakce)
̶ omezení rotací trupu a pohybu v kloubech
̶ změny postury (flekční držení, pisa aj.) a 

deformity, ↓ exkurzí hrudníku

Tremor ̶ narušení manuálních činností

Poruchy stoje a chůze ̶ Instabilita, pády, kontinuální a epizodické 
poruchy chůze (FOG, festinace)



Postižení BG: Parkinsonova nemoc

ČASNÁ FÁZE:

• Nejsou přítomny poruchy stability a chůze, dobrá odpověď 
na dopaminergní terapii, „honey moon“

• Základ RHB: intenzivní aerobní a posilovací cvičení 
(zpomalení progrese PN, prevence dekondice a sv. slabosti)



Postižení BG: Parkinsonova nemoc

STŘEDNÍ FÁZE:

• Progrese kardinálních příznaků, poruchy stoje a chůze

• Základ RHB: pokračujeme v ART + nácvik konkrétních 
dovedností běžného dne

• Trénink stability (hlavně reaktivní a proaktivní)

• Kompenzační pohybové strategie k usnadnění a iniciaci 
chůze a přesunů na lůžku a v prostoru

• Strategie pro překonání a snížení výskytu freezingu (FOG)

• Poruchy řeči (logopedie), kognice (kognitivní trénink)

• Narušení manuálních činností (ergoterapie)



Postižení BG: Parkinsonova nemoc

POZDNÍ FÁZE:

• Prevence sekundárních komplikací z imobility (zejména 
kontraktur), respirační fyzioterapie

• Využití kompenzačních pohybových strategií a pomůcek 
za účelem usnadnění transferů, případně chůze (hlavně 
instruktáž rodiny/asistentů)

• Paliativní péče



Postižení periferního motoneuronu

• PŘÍČINY: poškození nervových kořenů, plexů, perif. nervů a 
svalu (radikulopatie, mono/polyneuropatie, dystrofie)

Symptom/porucha Co to může způsobit / cíle terapie

Periferní paréza ̶ snížení svalové síly
̶ narušení manuálních činností, 

přesunů a chůze
̶ kontraktury a deformity
̶ otoky a trofické změny
̶ posturální instabilitu a pády
̶ zvýšenou unavitelnost
̶ snížení přesnosti pohybu
̶ zhoršení reakce na potenciální 

nebezpečí (poruchy citlivosti)

Svalová slabost

Senzitivní poruchy a bolest



Periferní paréza: terapie

Cíl: udržet funkční stav periferie (svalu) do reinervace a 

zajistit prevence poškození paretických končetin (krytí a 

ochrana)

1. ZCELA ZÁSADNÍ : elektrostimulace paretických svalů

2. PREVENCE KONTRAKTUR: strečink 

3. OTOK, BOLEST: polohování, ortézy, lymfodrenáž

4. ZLEPŠENÍ SVALOVÉ SÍLY: facilitace podle Kenny, posilování, 

PNF, Vojtova reflexní lokomoce, senzomotorika

5. JEMNÁ MOTORIKA: ergoterapie



Vertebrogenní algická onemocnění

CÍL: ↓ bolesti a stresu, zkrácení inaktivity, úprava svalové 
dysbalance, normalizace pohybových stereotypů, aktivní 
spolupráce

ZÁKLADNÍ PRINCIPY TERAPIE:

1. odstranění poruchy v hybném systému (MCKENZIHO

KONCEPT, MYOSKELETÁLNÍ POSTUPY, TERAPIE DLE MOJŽÍŠOVÉ aj.)



McKenzieho koncept (MDT)

• Mechanická diagnostika a terapie (MDT)

• V 80% mechanická podstata problému („funkční blokáda 
segmentu“) → má často i mechanické řešení!

• Založena na mechanismu produkce bolesti v přímém 
důsledku na pohyb nebo polohu daného kloubu či celého 
těla a hledání pohybu, který bude bolest eliminovat

• Např. pokud předklony vyvolávají projekci bolesti do DK, 
indikujeme sérii extenzí několikrát denně

• Kontraindikace: chemická bolest (metastázy, akutní zánětlivé 
stavy), anomálie kostních struktur, těžký neurologický deficit, bez 
změny/periferizace v jakékoliv poloze/pohybu

Lyndsay, 2007



Vertebrogenní algická onemocnění

CÍL: ↓ bolesti a stresu, zkrácení inaktivity, úprava svalové 
dysbalance, normalizace pohybových stereotypů, aktivní 
spolupráce

ZÁKLADNÍ PRINCIPY TERAPIE:

2. obnova základních hybných vzorů naprogramovaných 
geneticky v CNS (DNS PODLE KOLÁŘE, NEUROFYZIOL. TECHNIKY)

3. ↓ přetížených a ↑oslabených svalů (RELAXACE, POSILOVÁNÍ)

4. ↑ kvality aferentace z klíčových vstupů, tj, ploska a šíje 
(SENZOMOTORICKÁ STIMULACE, PNF)

5. zlepšení tělesného schématu = zlepšení ekonomiky 
pohybu (JÓGA, TAJ-ČI, PILATES, RELAXAČNÍ TECHNIKY APOD.)
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