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Pilířem rehabilitace je schopnost současně ovlivnit bolest a obnovit funkci. Úspěšným 

terapeutem je ten jedinec, který dobře zná, jak ovlivnit akutní a chronickou bolest, zná 

biomechaniku pohybu a ví, jak tkáně odpovídají na stres a zátěž, zná principy fyziologie 

pohybu a je schopen aplikovat tyto principy do terapie pacienta s neurologickým nebo 

muskuloskeletálním onemocněním. 

 Komplexní přístup vyžaduje multidisciplinární tým, poněvadž je nepravděpodobné, že 

jednotlivec má všechny znalosti potřebné pro rehabilitačního praktika. Tým se tak může 

skládat z veterinárního neurologa nebo ortopedického chirurga, veterinárního lékaře se 

zkušenostmi v rehabilitaci, certifikovaného fyzioterapeuta s tréninkem ve fyzioterapii zvířat a 

z náležitě zkušených techniků nebo asistentů. Kromě toho, pro úspěch programu, jsou potřeba 

spolupracující majitel a pacient. 

 Definice Světové zdravotní organizace (WHO, 1992) poškození a nefunkčnosti jsou 

přenositelné i na veterinární pacienty. Poškození je definováno jako“ jakákoliv ztráta nebo 

abnormalita psychologické, fyziologické nebo anatomické struktury nebo funkce.“ Postižení 

je definováno jako „jakákoliv restrikce (v důsledku poškození) schopnosti vykonávat aktivitu 

způsobem nebo v rozsahu považovaném za normální pro daný druh.“ Pro obnovení funkce je 

důležité pochopit motorickou adaptaci pacienta v odpovědi na bolest. Je-li postižená funkce 

pouze odpovědí na nocicepci, potom podáním analgetik můžeme problém vyřešit. Toto však 

není častou příčinou postižení funkce, většina motorické adaptace pak přetrvává i po 

odstranění bolesti (Hodges & Richardson, 1996). 

 Tato kapitola nastiňuje některé adaptační změny pohybu, které vznikají následkem 

bolesti a jak tyto změny mohou ovlivnit doporučení pro praktiky rehabilitace. Tyto změny 

musíme brát v úvahu při klinickém vyšetření pacienta z pohledu rehabilitační perspektivy a 

zvážit, které často používané metody použijeme v rehabilitačním programu a jak je bezpečně 

využijeme. Čtenář se odkazuje na literaturu o fyzioterapii, aby získal další informace 

(McGowan et al., 2007). 

Pochopení bolesti u rehabilitačních pacientů 

Muskuloskeletální bolest vzniká následkem opakovaného stresu a nadměrného použivání. 

Tato poranění zahrnují řadu onemocnění, které způsobují bolest kostí, kloubů, svalů nebo 

okolních struktur. Svalová bolest může být také vztažena k jiným hlubokým somatickým a 

viscerálním strukturám.  

 Příčiny muskuloskeletální bolesti nejsou zcela známé, ale pravděpodobně zahrnují 

zánět, fibrózu, degradaci tkání a poruchu neurotransmiterů a neurosensorů a může zahrnovat 

centrální a periferní hypersensitivitu a poškození descendentní inhibice přicházejících 

nociceptivních impulsů (IASP, 2009). 

 Obnovení nebo zlepšení neuromotorické kontroly skeletálního pohybu je základem 

pro terapii bolesti spojené s muskuloskeletálním systémem.  

 



Proč se pohyb mění při bolesti? 

Je zřejmé, že se zvíře při bolesti pohybuje odlišně od stavu bez bolesti, i přesto že 

fyziologický důvod není znám. Poslední teorie (Hodges, 2011; Hodges & Tucker, 2011) 

(Obrázek 11.1) navrhuje koncept, že excitační a inhibiční aktivity jsou přerozděleny 

v odpovědi na bolest a tato modifikace mechanického chování vede k ochraně tkání před 

poškozením. Hodges (2011) došel k závěru, že adaptace svalů na bolest zahrnuje redistribuci 

aktivity ve svalu a mezi svaly; modifikace mechanického chování, zahrnuje sníženou 

variabilitu pohybu a zvýšenou tuhost; ochrana před další bolesti nebo poškozením pomocí 

redukované aktivity ovlivněné vůlí, zvyšuje svalovou ztuhlost; a ochrana před další bolestí 

nebo poškozením redukované volní aktivity, zvýšenou svalovým zpevněním a redistribucí 

zatížení. Tyto změny jsou zprostředkovány na mnoha úrovních, centrálně i periferně, a 

zatímco vytvářejí krátkodobou nocicepci, mají za následek dlouhodobé negativní 

konsekvence v důsledku zvýšeného zatížení, sníženého pohybu a snížené variability pohybu.  

Důkazy ukazují, že bolest tedy postihuje postojovou funkci ovlivněním rovnováhy (Mok et 

al., 2004) a způsobené změny v anticipačních a reaktivních postojových mechanismech 

(MacDonald et al., 2009). Tím je bráněno schopnosti těla vytvářet jemné úpravy v postoji a 

rovnováze (Hodges, 2011). 

 

Obrázek 11.1 Nová teorie motorické adaptace na bolest a její vliv na rehabilitaci. Prostřední 

sloupec ukazuje, že bolest a poškození nebo potenciální hrozba bolesti a poškození vede ke 

změnám na mnoha úrovních nervového systému. Výsledné změny vedou k redistribuci 

aktivity ve svalu a mezi svalovými skupinami a změněnému mechanickému chování. Ačkoliv 

zvýšení zatížení může vést ke krátkodobému prospěchu pro ochranu poškozené části, 

dlouhodobě to vede ke zvýšení zátěže jednotlivých komponent muskuloskeletálního systému, 

omezení pohybu a ztrátě variability pohybu. Tento model vyžaduje vysokou kvalitu 

rehabilitace díky precisnímu neuromotorickému tréninku zacílenému na mnohá místa 

v nervovém sytému, např. kortikální, spinální a motorický. Reprodukováno se svolením 

Hodges P.W. (2011) Bolest a motorická kontrola: z laboratoře k rehabilitaci. Journal of 

electromyography and Kinesiology 21, 220-228. 

Zhodnocení rehabilitačního pacienta 

Anamnéza 

Zaznamenaná anamnéza musí identifikovat primární problém, například fraktura, kulhání 

nebo špatný výkon. Musí zaznamenat poslední chirurgické zákroky, jaké a jak úspěšné byly; 

je oprava stabilní a je postižena kloubní biomechanika? Musíme také zvažovat jiné faktory, 

když posuzujeme kandidáty na fyzikální rehabilitaci včetně času po chirurgickém zákroku 

nebo po poranění, postižené tkáně, délku trvání dysfunkce, věk, tělesnou kondici, úroveň 

aktivity před zraněním a předpokládaný výsledek.  

  

 



 Detailní anamnéza musí zahrnovat přesnou identifikaci stupně bolesti a postižení 

zvířete. Pravdivý obraz o postižení zvířete může být vytvořen tím, že zjistíme, jak pacient 

zvládá své denní aktivity. Tyto informace musí být shromážděny: 

• schopnost vyjít a sejít schody 

• schopnost nastoupit a vystoupit z auta 

• schopnost zvládnout pohyb po obtížných površích jako dřevěná nebo vykachlíčkovaná 

podlaha 

• schopnost zůstat stát, když žere 

• ochotu k pohybu a tolerance pohybu 

• schopnost zůstat v dřepu při defekaci 

• schopnost zaujmou polohu pro močení 

• nevhodná eliminace 

• ochota hrát si 

• změny v chování 

• odpověď na péči o vzhled 

• odpověď na medikaci nebo její chybění  

• vliv pohybu na kulhání 

• vliv klidu na kulhání 

• doba a intenzita kulhání 

• změny spánkového režimu 

Je důležité pochopit, jak se bolest vyvíjí u každého pacienta, a i jak ji pacient zvládá. Někteří 

majitelé mohou popsat postupný pokles v mobilitě jejich zvířete, kde zvíře se pohybuje méně 

s progresí onemocnění. Druhou zásadní otázkou je přibývání na váze a změna nálady. Tito 

pacienti se často jeví, že mají depresivní chování a jsou označeni jako pasivní spolupracující. 

„Aktivní“ spolupracující jsou pacienti, kteří poskakují do ordinace po třech končetinách, 

vlečou svého majitele za sebou. Tito jednotlivci jsou vždy dychtivý pohybu, navzdory bolesti 

a kulhání a jeví se být méně citlivými na změnu nálady (Butler & Mosely, 2003). 

Z muskuloskeletární perspektivy aktivní spolupracující může být náročnější na léčení, protože 

má často změnu váhy, kompenzační pohyb a nový neuromotoricky získaný vzor, který je 

dobře etablovaný ve snaze usnadnit pohyb. Naopak chronické změny muskuloskeletálního a 

nervového systému se neobjeví u pasivně spolupracujících pacientů, ale oni mohou mít větší 

dysfunkci imunitního a endokrinního systému. Mají prospěch z redukování stresu, potřebují 

více přemlouvání při pohybové terapii a odpovídají za delší dobu terapie, než očekáváme ve 

smyslu pozorovaného stupně dysfunkce. To se popisuje jako nesoulad postižení-dysfunkce 

(Butler & Mosely, 2003). 



 Dotazníky, jako je dotazník akutní bolesti (Thomas et al., 1996) nebo Helsinki 

Chronic Pain Index (Eskelinen et al., 2012) (Kapitola 22) mohou být předloženy majitelům 

pro vyplnění během získávání anamnézy a různých bodů terapie, aby nám pomohli posoudit 

progres pacienta. Dobrá komunikace může zlepšit výsledek a poslední studie ukázaly, že 

vztah mezi klinikem, pacientem a majitelem má primární důležitost při úspěšné terapii 

chronické bolesti (Jamison, 2011). 

Zhodnocení pacientovy bolesti 

Diagnostika změněného stavu bolesti u zvířete se může ukázat extrémně náročná. 

V souvislosti s kulháním samotném je neadekvátní, částečně po skončení akutního období a 

příznaky mohou být zvýšená citlivost, slabost, omezený pohyb a ztuhlost. 

Odhalení adaptace pohybu na bolest 

Jakmile byly zjištěny obtíže, dalším úkolem ve smyslu rehabilitačního plánu je odhalit 

adaptaci pohybu, která vede ke změnám ve vzorci chůze a postižené biomechanice pohybu 

končetiny a trupu. 

 Konvenční veterinární medicína zdůrazňuje redukovaný přístup, nicméně je potřebný 

systematický přístup. Systematický přístup považuje kloub za orgánový systém, ve kterém 

všechny tkáně tvořící kloub vzájemně spolupracují, biomechanicky a biologicky, aby udržely 

kloub zdravý a umožnily mu úplnou a bezbolestnou funkci. Proto úspěšná terapie musí 

zvažovat například nejen přední zkřížený vaz ale i synovii, kloubní pouzdro, kloubní 

chrupavku, menisky a subchondrální kost (Cook, 2010). Úvahy se musí týkat 

neuromuskulárních konsekvenci poranění, jako poškození somatosensorické a proprioceptivní 

funkce (Ingersoll et al., 2008). Každý rehabilitační program musí zvažovat jak změny 

v postiženém kloubu ovlivňují systém jako celek, včetně krku, trupu a jiných končetin. 

Například, když je diagnóza jednoduchá „přetržený zkřížený vaz“ a terapie je jednoduchá 

“chirurgická korekce nestability“, může být obtížné vytvořit bezpečný a efektivní 

rehabilitační protokol. Místo toho diagnóza by měla být kulhání, bolest a dysfunkce 

v důsledku zánětu, změny pasivní stabilizace kloubu, změny dynamických stabilizátorů 

kloubu, změněná funkce neuromotorická, somatosensorická a proprioceptivní. To umožňuje 

lepší pochopení pacientova postižení a dysfunkce, jakož příčiny a může vést k efektivnímu 

rehabilitačnímu plánu (Panjabi, 1992).  

Klinické vyšetření 

Statické vyšetření 

Statické vyšetření zahrnuje zhodnocení svalové hypertrofie nebo atrofie, pozici hlavy a ocasu, 

tonus břišního svalstva, zjizvení nebo otok, symetrii axiálního a apendikulárního skeletu, 

deviaci v sagitální rovině hrudní a bederní páteře nebo lordózu nebo kyfózu, rozdělení tělesné 

váhy na všechny čtyři končetiny a addukce nebo abdukce končetin zvířete v klidu. 

Zaznamenání polohy končetiny (včetně úhlů kloubu nebo goniometrie), uhlové deformity 

(valgus a varus) a vnitřní a vnější rotaci končetiny. Stanovit, zda deformita vychází 

z kostěného podkladu a tím se nedá korigovat rehabilitací samotnou, nebo zda není funkční. 

Když je deformita funkční, neutrální postavení můžeme obnovit, když končetinu zvedneme, a 

terapii tak nasměrujeme na udržení tohoto postavení během zatížení váhou. 

 



Dynamické vyšetření 

Dynamické vyšetření zahrnuje pohyb končetiny a pozorování reakce a rezistence ve svalech, 

když je kloub ve flexi a extenzi, nebo končetiny jsou natažené nebo skrčené, pozorování 

pacienta, jak se pohybuje od postoje po sednutí a obráceně a zhodnocení kvality kontroly 

pohybu. Symetrie sedícího zvířete a tendence naklánět se nebo opírat se o hrudní končetiny. 

Posuzovat musíme páteř a interakci krku a hřbetu během extenze a flexe. 

Vyšetření chůze 

Tato část vyšetření dovoluje odstupňování závažnosti kulhání, lokalizaci kulhání a popis 

chůze co se týká kraniální a kaudální fáze, došlap, a linearitu pohybu. Zhodnotit chůzi při 

chůzi a při klusu přímém a při pohybu do kruhu, na rovině, na neklouzavém povrchu a potom 

na různých površích. Pozorujte pohyb pánve, bederní, hrudní a krční páteře, pozorujte 

bilaterální symetrii. Pozorujte, jak pacient umísťuje končetiny a jak se pohybuje trup, když 

chodí nebo kluše v pravém nebo levém kruhu. Pozorujte zvíře z pravé a levé strany a 

zaznamenejte rozdíly. Pozorujte zvíře při překračování nízkých překážek nebo stoupání a 

sestupování po schodech. 

Neurologické vyšetření 

Neurologické vyšetření musí být součástí zhodnocení, aby pomohlo diferencovat špatnou 

rovnováhu způsobenou ztuhlostí a bolestí od ataxie způsobené neurologickou lézí, protože 

každá má jinou rehabilitaci a prognózu. 

Palpace a rozsah pohybu 

Palpace a manipulace se provádějí na stojícím pacientovi a v laterální poloze. Nejlepší je 

vytvořit si systematický přístup: palpace svalů pro jejich symetrii, strukturu a tonus, výskyt 

edému, tvorba trigger point (spouštěcích bodů) a přítomnost kyseliny mléčné, která 

propůjčuje pocit praskajícího papíru ve svalu. 

 Během palpace kloubů musíme odhalit, zda se vykytuje mírná efuze a změny teploty. 

Každá remodelace v odpovědi na stres, například tvorba mediálního ztuhnutí kolene 

v odpovědi na nestabilitu, musí být zaznamenána. Stabilita kloubů musí být určena jejich 

plným rozsahem pohybu, zatímco si uvědomujeme, že asociované změny jako svalová atrofie, 

mohou zvětšit kloubní laxitu bez přímého poškození kloubu. Musíme stanovit kvalitu pohybu, 

jakož celkový bezbolestný rozsah pohybu a povahu End Stop (viz níže). Zaznamenejte bolest 

při extenzi a flexi a vnitřní a vnější rotaci a zhodnoťte mediální a laterální nestabilitu každého 

kloubu.   

 Axiální skelet musí být vyšetřen jako celek na základě jednotlivých obratlů. 

Ventrodorsální a laterální pohyb musí být posouzeny a jakékoliv omezení zaznamenáno. 

Aktivní a pasivní měření rozsahu pohybu musí být stanoveno.  

Vyšetření rozsahu pohybu kloubu a End Stop 

Rozsah pohybu kloubu je stupeň pohybu, který je kloub schopen provést při plné flexi a plné 

extenzi v sagitální rovině. Může být použit k popisu stupně abdukce a addukce dovolující u 

každého kloubu. 



 Více používaným měřením pro zhodnocení funkce kloubu může být funkční rozsah 

pohybu. To je stupeň pohybu potřebný v kloubu, aby byl umožněn normální pohyb, aby se 

jednotlivec pohyboval normálně a komfortně. Pro mnoho jedinců, bolest při extrémním 

rozsahu pohybu nelimituje funkci; nicméně u psích atletů, bolestivost vnějšího rozsahu 

pohybu může limitovat výkon. 

 Rozsah pohybu se měří manuálním nebo laserovým goniometrem (Obrázek 11.2). 

Studie se skupinou labradorských retrívrů ukázaly opakovaná měření kloubů distálních 

končetin (Jaegger et al., 2002). Pro zvětšení přesnosti, průměr tří měření musí být vypočítán u 

psa v laterální poloze. Kloub musí být změřen na obou končetinách a je snadnější začít na 

„normálním“ kloubu. Existují rozdíly mezi plemeny a faktory jako vyhublost, obezita a 

atrofie svalů mohou ovlivnit hodnoty. 

 End Stop, nebo dotyk, je termín používaný pro popis normálního konce pohybu 

v kloubu a každý kloub má typický end stop. Například loketní kloub má měkký end stop, 

když je ve flexi, protože m.biceps brachii limituje další flexi. Tento typ end stop je rozdílný 

od kapsulárního nebo tvrdého end stop při extenzi lokte. Tento stop má pevný pocit, ale 

s drobným dotykem k end pointu a je abnormální, když se objeví příliš brzo v pohybu, jak se 

může stát při osteoartróze kolene. U kostěného end stop, zastavení pohybu je náhlé a tvrdé a 

toto můžeme pozorovat u kloubů postižených závažnou remodelací kosti. Elastický end stop 

je cítěn, když se kloub odrazí od omezení pohybu a ukazuje na výskyt uvolněného fragmentu 

v kloubu. Prázdný end stop je ten, při kterém není dosaženo konečného bodu, například u 

fraktury. Bolestivý end stop je ten, kdy konečného bodu není nikdy dosaženo, kdy bolest je 

limitující faktor pohybu v ranné flexi nebo extenzi.  

 Goniometrie a měření rozsahu pohybu kloubu může být použito jako měření, když 

hodnotíme rehabilitovaného pacienta. Již malé zvětšení pohybu kloubu, ve funkčním rozsahu, 

může signifikantně zlepšit mobilitu. Posouzení end stop je důležité, když hodnotíme, jak 

velké zlepšení v rozsahu pohybu kloubu je možné. Kostěný end stop se pravděpodobně 

nezlepší a může vést k mechanickému kulhání, které je refrakterní k jakékoliv rehabilitaci. 

Taková chůze nemusí být nezbytně bolestivá, kompenzační vzor adaptovaný během pohybu 

není tak závažný. Na druhou stranu abnormální kapsulární, měkký nebo bolestivý end stop 

pohybu kloubu může prospívat signifikantně z rehabilitace.  

 Pro další informace o detailním vyšetření psa je čtenář odkázán na McGowan et al., 

(2005). 

Terapie muskuloskeletální bolesti 

Mnoho metod používaných v rehabilitační medicíně je vhodných pro terapii 

muskuloskeletální bolesti (Tabulka 11,1). Stání může být bráno jako pohyb a dokonce 1 

minuta stání v korektní pozici může být obtížná pro psy, kteří leží po většinu dne po dobu 

několik měsíců. Stupeň bolesti a úroveň dysfunkce nejsou lineárně ve vzájemném vztahu a 

zvíře vykazující větší dysfunkci nemusí být nezbytně nejvíce bolestivé. Progrese je základní a 

jakmile základní terapeutická pohybová doporučení jsou nastolena, snahou je postupně 

zvyšovat komplexitu a trvání doporučení po následující týden. Toto se liší pacient od 

pacienta, tak každé zvíře musí být pečlivě hodnoceno během terapie. Nápomocnou strategií je 



ptát se majitele, aby zaznamenával každodenní progres a opakovat dotazník bolesti 

v pravidelném intervalu. 

Pohyb a cvičení 

Trvalý pohyb je prospěšný, protože zlepšuje výživu kloubu a funkci měkkých tkání a 

usnadňuje jemnou motorickou kontrolu (Bennel et al., 2009). Výzvou v terapii je nastolení 

vhodné úrovně cvičení, která dále nepoškozuje tkáně. „No pain, no gain – bez práce nejsou 

koláče“ není použitelná strategie terapie pro rehabilitační pacienty. 

Tabulka 11.1 Možnosti terapie muskuloskeletální bolesti 

Protizánětlivá a centrálně působící analgetika 

Akupunktura 

TENS – transcutaneous electrical nerve stimulation 

Zlepšení biomechaniky pohybu a redistribuce zátěže 

Pohybová terapie 

Masáž 

Terapie teplem a chladem 

Terapeutické metody – ultrazvuk, studený laser, neuromuskulární elektrostimulace 

Osteopatické metody 

Chiropraxe 

Obohacení prostředí a hra 

Zhubnutí / modifikace diety 

Doplňky výživy 

 

Vždy se musíme snažit redukovat bolest, ačkoliv určitý diskomfort může být potřebný pro 

progres v rehabilitačním programu, zvláště při pohybové terapii. Nezbytné může být použití 

různých technik terapie bolesti jako je akupunktura a terapie chladem a uvážlivé použití 

analgetik, zvláště na začátku terapie. 

Distribuce stresu v kloubu 

Zátěž na kloub není jednoduchým odrazem tělesné váhy pacienta. Spíše je to sumace vektorů 

váhy těla, síly zrychlení a zpomalení pohybujících se segmentů a svalové síly potřebné ke 

stabilizaci kloubu a pohybu končetiny (Radin et al., 1979). Klouby jsou konfigurovány tak, 

aby se maximalizovala plocha pro distribuci zátěže, když je kloub zatížen, chrupavka a 

spongiózní kost se deformují pro další zvětšení plochy. Chrupavka se deformuje stresem 

pomocí odtoku vody a malých látek. Při konstantním zatížení dochází k tomuto odtoku rychle 

v časných stádiích, ale jak se chrupavka stlačuje, stává se více obtížné pro částice, aby unikly, 

proto deformace není lineární. Jiné unikátní chování chrupavky je, že deformace je těsně 

spjata s velikostí vnější síly. Čím rychleji je stlačena, tím obtížněji mohou částice odtéci a 



těžší je pro chrupavku se deformovat. Tento typ nelineární deformace se nazývá 

viskoelastický a má dopad na rehabilitační praktiky. Pozvolným nebo kontrolovaným 

pohybem kloubu dochází ke zvýšení poddajnosti chrupavky a redukovanému zatížení kloubu. 

Cvičení pro zlepšení neuromotorické kontroly pohybu kloubu a zlepšení postojové podpory 

kloubu může sloužit k redukci zatížení působícího na kloub. 

Mechanické faktory a eroze kloubní chrupavky 

Ačkoliv povolení síly kloubní chrupavky je redukováno chemickými, enzymatickými a 

metabolickými faktory, aktuální vyčerpání povrchu chrupavky zatíženého váhou potřebuje 

mechanickou sílu. Praskliny a roztržení začínají v povrchové tangenciální vrstvě vláken a 

začínají tahovým stresem – který je, chrupavka se oddělí. Když by byla chrupavka stlačena 

rovnoměrně po celém jejím povrchu, neexistuje stres v tahu. V celém kloubu toto není nikdy 

pravděpodobné a jen část kloubu je v daném čase zatížena. Jestliže jedna část povrchu 

chrupavky je stlačena a jiná není, tahový stres je vytvářen na okraj zatížené plochy. 

Opakované zatížení má za následek tvorbu prasklin (Radin et al., 1979). Abraze chrupavky se 

objeví, když maximální tahová síla je překročena. Nehojení může být způsobené 

persistentním vysokým stresem v kloubu. Může-li být tento stres zmenšen, může dojít k 

hojení kosti a zátěži vystaveného povrchu. 

Stresy v kloubu jsou redukované zvýšením plochy, na kterou působí zatížení a redukcí 

celkového zatížení. Podrobným zkoumáním pacienta je možné určit zda, jestli vůbec, celková 

změna postavení trupu a končetin způsobila zvýšené zatížení jednotlivých končetin. Navíc, 

distribuci zatížení končetiny musíme posoudit, ta je dána pozicí končetiny, jak je končetina 

umístěna pod tělem, což určuje, zda je více váhy přiváděno z kraniální nebo kaudální, 

laterální nebo mediální strany kloubu, což znovu může vést ke koncentraci stresu v kloubu a 

způsobuje další remodelaci diafýzy a přidružené pojivové tkáně kolem linie stresu. Proto před 

uskutečněním váhu přenášejícího cvičení, klinik musí zhodnotit postavení končetiny a jak toto 

ovlivňuje distribuci zátěže na její jednotlivé části. Opakování cvičení u špatně umístněné 

končetiny může jen sloužit zhoršení bolesti a dysfunkce a neslouží terapeutickým cílům. 

Naproti tomu, umístnění končetiny do správné polohy a následně zatížení slouží k tomu, že 

stres na tkáň působí ve funkčním směru a podporuje vhodnou neuromotorickou adaptaci. 

Dynamická stabilita 

Během rehabilitace je doporučené cvičení často zaměřeno na specifickou oblast těla. 

S ohledem na nociceptivní stimuly počáteční odpovědí je snaha redukovat pohyb v oblasti s 

bolestí zvýšením svalové aktivace a lokalizovaným zpevněním a ztuhnutím (Hodges, 2010). 

Zatímco snížení lokalizovaného pohybu je efektivní krátkodobá strategie, z dlouhodobého 

hlediska má často za následek ztrátu dynamické stability, zvýšení pohybu v celém rozsahu. 

Dynamická stabilita representuje schopnost pokračovat v pohybu v žádoucí trajektorii ve 

smyslu externích sil a ta umožňuje pacientovy absorbovat tyto síly, zůstat stabilní, a ne být 

těmito zaskočen. Nicméně jak tkáň ztuhne, stabilita je redukovaná a zvíře není schopné 

absorbovat vnější síly a následně klopýtá nebo změní směr pohybu. 

 Koncept zvýšené svalové hmoty bez naučení, jak mají svaly aktuálně fungovat, není 

cílem rehabilitace. Nadměrná svalová hmota může zvýšit statickou stabilitu, ale brání výkonu 

zvýšenou ztuhlostí, omezením rozsahu pohybu a redukovanou dynamickou stabilitu, 

rezultující v menší předvídavosti pohybu. Na rozdíl tomu, tréninková doporučení, která 



rozvíjejí sílu bez ztuhlosti mohou dosáhnout větší toleranci chyby a předpověditelnost během 

pohybu. Konečným cílem rehabilitačního terapeuta musí být rozvoj dynamické stability 

zlepšením funkce svalů a vytvořením dostatečné svalové hmoty k podpoře atletických potřeb 

jednotlivce. Jen touto cestou může být vytvořen kontrolovaný pohybový vzor, který 

minimalizuje zátěž muskuloskeletálního systému během pohybu 

Formulování terapeutického plánu a další vyšetření 

Terapeutický cíl zahrnuje korekci postoje, pohybu a aktivaci svalů Když korigujeme postoj, 

každý pokus musí být udělán ve snaze zabránit posílení maladaptivního postoje. Proto když 

vyvíjíme pohyb přenesením váhy musíme zahrnout nejen končetinu, ale celé tělo, toto musí 

být srovnáno a udrženo v této pozici během cvičení. Když korigujeme pohyb, musíme zajistit, 

že není podporován špatný vzor chůze. Například během rehabilitace spinálních pacientů 

může být použit pás pro rozvoj funkčního neuromotorického vzoru, aktivně se pohybujícími 

končetinami pacienta (Obrázek 11.3.). Nesmíme však zvířeti dovolit v jiné době pohybovat se 

volně, protože tento nekontrolovaný pohyb posiluje špatný nebo nefunkční neuromotorický 

získaný vzor. 

 Rehabilitační program musí usilovat o obnovení poškozené tkáně na úroveň aktivity 

před poraněním podporou hojení poškozené tkáně a minimalizací jejího dalšího poškození. 

Protože poranění vede k celkovým změnám kardiovaskulární a neuromotorické funkce, 

rehabilitační plán musí tyto zohlednit. Rehabilitační plán musí použít techniky pro zlepšení 

stability jádra, propriocepce, svalové síly, svalové výdrže a kardiovaskulární funkce. 

 Opakovaná klinická vyšetření dovolují praktikovy posoudit účinek každé terapie a 

stanovit, zda se pacient zlepšuje nebo zhoršuje. Zvíře se nemůže vyslovit, zda se cítí lépe, 

jestliže terapie je prospěšná nebo jestli je bolestivá. Klinik musí umět na základě klinických 

vyšetření přesně poznat odpověď pacienta. Detailní dotazy na majitele na pacienta mohou 

pomoci s tímto procesem. 

 Svalová bolest během a po cvičení je častá. Během rehabilitace, je nezbytné nejen 

nepodporovat zánět v místě poranění, ale i minimalizovat svalovou bolest generovanou jako 

následek cvičení. Když vyšetřujeme pacienta je důležité rozlišit mezi těmito, jakož zabránit 

nadměrnému nebo nedostatečnému tréninku. Možné příčiny svalové bolesti jsou ischemická 

svalová bolest, bolest způsobená lokální oblastí svalové kontrakce, ztuhnutím svalu jako 

následku edému svalu a zánětu. 

Principy vytvoření protokolu 

Vytvoření protokolu je unikátním řešením určeným pro jednotlivého pacienta při ošetření jeho 

bolesti a postižení. Obecně rehabilitující pacienti mají redukovanou svalovou funkci a sílu, 

postiženou propriorecepci, zkrácení a ztuhnutí svalů, efuzi kloubu, jizevnatou tkáň a tvorbu 

adhezí, omezený rozsah pohybu a bolestivou inhibici pohybu. Zohledněním povahy zranění 

jeho terapie, pacientova věku a tělesné kondice, úrovně aktivity před zraněním, může praktik 

vytvořit dokonalejší program. Terapie jako terapie teplem, pohybová terapie nebo 

hydroterapie jsou používány opakovaně, frekvence a intenzita aplikace se liší pacient od 

pacienta. Každý jedinec se liší ve svých potřebách na ulehčení od bolesti a v odpovědi na 

terapii. Je to spíše tato odpověď než specifické časové ohraničení, která určí, zda může být 

režim intenzivnější. 



  Je mimo možnosti této kapitoly posoudit vytvoření protokolu pro každý neurologický 

nebo ortopedický stav; nicméně může uvést obvykle aplikované principy. Základní snahou 

u každého případu je podpora hojení a obnovení funkce bez dalšího poškození tkání. Každý 

protokol musí směřovat na neuromotorickou kontrolu pohybu a na aktivní (vazy, šlachy, 

svaly) a pasivní (kosti, klouby, pánev, páteř) komponenty pohybu. Relativní důležitost každé 

komponenty se může lišit mezi jednotlivci a u jednotlivce v průběhu rehabilitačního 

programu. Jakmile je program započat, musí být pacient znova vyšetřen při každé další 

návštěvě, abychom zaznamenaly prospěšnost. Pokud není zaznamenána, terapii a protokol 

musíme podle toho přizpůsobit. 

 Je důležité brát v potaz očekávání klienta. Například, očekávání klienta při terapii 

poranění předního zkříženého vazu u 4letého pracovního německého ovčáka závodícího 

v agility budou jiné než u 8letého labradorského retrívra patřícího starším majitelům, který jde 

se psem na 20minutovou procházku 2x denně. Ačkoliv je každý případ stejně náročný, je pro 

dosažení úspěchu potřeba jiných strategií terapie. V plánu, který je zaměřen na každého 

pacienta musí mít stanoven krátkodobý a dlouhodobý cíl. 

Rehabilitace ortopedického pacienta s muskuloskeletální bolestí 

Rehabilitační programy pro ortopedické stavy se tradičně zaměřují na obnovu svalové síly. 

Nicméně dynamická stabilita závisí na interakci mnoha pasivních měkkých tkání a aktivních 

svalových silách a není závislá jen na samotné svalové síle (Schipplein & Andriacchi, 1991). 

Stejně tak ztráta svalové síly nemůže být připsána jen redukci plochy svalu. Nedávné studie 

ukázaly špatnou korelaci mezi plochou m.quadriceps a silou m.quadriceps u lidí s poraněním 

předního zkříženého vazu (Lysholm et al., 1998; Roberts et al., 1999; Herzog & Longino, 

2007). Ztráta síly je z velké části způsobená špatnou aferentní vazbou mechanoreceptorů 

v přetrženém vazu, což má za následek redukovanou aktivitu normálních svalových vláken. 

Bolest, efuze, strach a abnormální mechanika kloubu mohou vést ke ztrátě svalové síly. Je 

pravděpodobné, že toto je více způsobené ztrátou funkce než ztrátou síly, o čemž se tradičně 

více uvažovalo. Stejně tak se uvažovalo, že pohybová terapie je určena pro zlepšení svalové 

síly, ale zdá se pravděpodobné, že zlepšuje funkci svalu. 

 Vybere-li se pohybová terapie, která je primárně zaměřená na namáhání svalů pro 

podporu jejich posílení v ranných stadiích hojení s drastickým zvýšením zatížením kloubního 

povrchu, vazů, šlach a svalů a může potencovat bolest, zánět a poškození. Kromě toho, bez 

první korekce celkového postoje a pohybu, je pravděpodobné že síly pohybu nemohou být 

přeneseny rovnoměrně na končetinu. Toto obráceně vede k nerovnoměrnému zatížení 

kloubního povrchu, podporující opotřebení a natržení kloubní chrupavky. 

 Korekce postoje a pohybu může být dosaženo jen přes adaptaci pohybového režimu, 

který podporuje korektní svalovou funkci a získaný vzor. Ve spojení s tímto, opětovné učení 

nebo trénink chůze mohou být potřeba. Cvičení, které podporuje neuromotorický trénink mají 

vysokou potřebu dovednosti, ale nízkou potřebu síly a jsou obecně bezpečné. Potřebují 

intenzivní koncentraci na část zvířete a jestli jsou vykonány korektně v ranných stádiích, 

vedou k rychlé únavě. Když se dosáhne adekvátní motorické kontroly pohybu a funkční vzor 

chůze se vyvine, je relativně snadné přejít na zlepšení svalové a kardiovaskulární výdrže. 

Konečně během poslední fáze rehabilitace se zaměříme na posílení svalů a zařadíme 

specifické cvičení pro danou disciplínu. 



Fáze rehabilitace u muskuloskeletálních poranění 

U muskuloskeletálních případů můžeme rehabilitační program rozdělit na čtyři fáze. Fáze I je 

bezprostředně po vzniku poranění a v akutní zánětlivé fázi. V této fázi se zaměříme na 

kontrolu bolesti a minimalizaci zánětu. Cíle terapie a možnosti terapie ve fázi I jsou uvedené 

v Tabulce 11.2. Rychlá aplikace těchto technik během prvních několika hodin po poranění 

může pomoci redukovat dobu uzdravení. Neoficiální doporučení podporují použití technik 

jako akupunktura, terapeutický ultrazvuk a laser s nízkým výkonem, klinické důkazy o jejich 

účinnosti jsou však nedostatečné. 

 U většiny jedinců dochází k přesunu do fáze hojení tkání (fáze II, subakutní fáze) po 

několika dnech. Tento přechod závisí na rozdílech jedinců a na stupni traumatu. Během této 

fáze II (Tabulka 11.3) se zaměříme na udržení rozsahu pohybu s aktivním cvičením rozsahu 

pohybu a zlepšení svalové funkce. Zůstává důležité kontrolovat zánět a minimalizovat otok. 

Jak se vyvíjí funkční vzor pohybu a pacient se chce více zatížit končetinu, délka pohybu na 

vodítku a na podvodním páse může být prodloužena, musí se zajistit, že bolest a zánět se 

nezvýší. 

 Fáze 3 (Tabulka 11.4) začíná typicky asi 4–6 týden po poranění nebo chirurgickém 

zákroku. Hojení tkání musí být nyní velmi pokročilé a zaměříme se na více komplexní 

neuromotorický trénink a zlepšení svalové výdrže. Funkční cvičení zacílené na specifické 

svaly a cvičení zlepšující kardiovaskulární funkci mohou být přidány v této fázi. Během fáze 

4 hojení zavedeme specifická cvičení hodící se individuálním potřebám (Tabulka 11.5) 

Tabulka 11.2 Cíle a terapeutické možnosti u muskuloskeletálních poranění ve fázi 1 

rehabilitačního programu 

Cíl Terapeutické možnosti 

Kontrola bolesti Protizánětlivá terapie 

Centrálně působící analgetika 

Kryoterapie 

Imobilizace – dlahy, obvazy, pohybový klid 

Modifikace prostředí 

Masáž 

Akupunktura 

Redukce mediátorů zánětu Kryoterapie 

Protizánětlivé léky 

Omega-3mastné kyseliny 

Redukce metabolických potřeb tkáně a 

minimalizace úhynu buněk 

Kryoterapie 

Zlepšení perfúze buněk a minimalizace 

edému 

Kryoterapie 

Masáž 

Akupunktura 

Podpora funkčního neuromotorického 

tréninku – zabránění ztráty svalové funkce a 

síly 

Postoj s podporou, cvičení jemného 

přenášení váhy 

Neuromuskulární stimulace, když chybí 

reflexní oblouk (např. poranění dolního 

motoneuronu) 

Udržení rozsahu pohybu kloubu 

(Obrázek 11.4) 

Pasivní a aktivní cvičení rozsahu pohybu 



Tabulka 11.3 Cíle a terapeutické možnosti u muskuloskeletálních poranění ve fázi 2 

rehabilitačního programu 

Cíl Terapeutické možnosti 

Pokračování terapie bolesti a zánětu Viz Tabulka 11.2 

Správná orientace kolagenních vláken 

v hojící se tkáni 

Opatrné zavedení normální zatížení váhou 

Udržení rozsahu pohybu 

(Obrázek 11.4) 

Pravidelné pasivní a aktivní cvičení rozsahu 

pohybu 

Udržení funkce postojových svalů Postoj s podporou 

Podpora funkčního neuromotorického 

tréninku 

Mírné přenášení váhy s korektním 

postavením končetin a trupu 

Zlepšení propriorecepce Přenášení váhy na různých površích 

Proprioceptivní chůze po cestě 

Vývoj/udržení flexibility a práce síly jádra Otáčení hlavy s nebo bez podpory 

Trénink chůze 

(Obrázek 11.3) 

Podvodní pás 

Kontrolovaný pohyb na vodítku 

 

Tabulka 11.4 Cíle a terapeutické možnosti u muskuloskeletálních poranění ve fázi 3 

rehabilitačního programu 

Cíl Terapeutické možnosti 

Neuromotorický trénink Pohyb po náročném povrchu, npř. Mírné 

zvlnění, malé schůdky, kamínky 

Pohyb v osmičkách 

Balancování na stromu nebo na dvou 

končetinách 

Pokročilý proprioreceptivní trénink  

(Obrázek 11.5) 

Balanční míče nebo desky 

Práce po slepu 

Trénink výdrže Redukce frekvence a zvýšení délky 

procházky dle možností 

Zvýšení délky práce na podvodním pásu 

Kardiovaskulární trénink Běh na vodítku 

Práce bez vodítka 

Udržení/zlepšení rozsahu pohybu kloubu Pohyb přes kavalety (Obrázek 11.6) 

Stoupání po schodech 

Pohyb sedni-vstaň 

Cvičení na míči 

 

 

 

 

 



Tabulka 11.5 Cíle a terapeutické možnosti u muskuloskeletálních poranění ve fázi 4 

rehabilitačního programu 

Cíl Terapeutické možnosti 

Posílení svalů Běhání, skákání, práce v měkkém písku, 

podvodní pás s odporem vody, rehabilitační 

míče 

Pro disciplínu specifický trénink  Zaměření na úkoly specifické práce – agility, 

obedience, ovčácký pes, asistenční psi a 

záchranářští psi 

 

Obrázek 11.4 Použití pasivního cvičení rozsahu pohybu pomáhá s terapií bolesti u pacienta po 

chirurgickém zákroku 

Obrázek 11.5 Zlepšení stability cvičením na balančním polštářku 

Obrázek 11.6. Chůze přes kavalety může zlepšit rozsah pohybu kloubu 

Používané modality fyzikální terapie 

Podvodní pás 

Je důležité pochopit základní principy a vlastnosti vody zahrnující hustotu, vztlak, viskozitu, 

odpor, hydrostatický tlak a povrchové napětí pro uvědomění si prospěchu vodní terapie. Toto 

jsou důležité komponenty, když plánujeme vodní rehabilitační program. Čím vyšší hladina 

vody, tím větší je vztlak a tím méně je komprese v kloubu během pohybu. Nicméně čím vyšší 

hladina vody, tím větší odpor pohybu a větší anaerobní povaha cvičení. To může navodit 

rychlejší únavu a zvyšuje bolestivost po cvičení. Turbulentní pohyb, ke kterému dochází např. 

když motorická kontrola pohybu je špatná, tedy zvyšuje potřebu cvičení. 

 Aby vodní terapie pomohla při funkční rehabilitaci, musí podporovat funkční 

neuromotorický zisk, zvyšuje dynamickou stabilitu a zabraňuje nadměrnému vývoji nevhodné 

svaloviny, která vede ke ztuhnutí zvířete. Cílem je vždy zvýšení pacientovi schopnosti chodit 

po zemi. Z autorovi zkušenosti, toho může být dosaženo použitím nízké hladiny vody 

(Obrázek 11.7). Vyšší hladina vody (Obrázek 11.8), zatímco redukujeme zatížení kloubu, 

redukujeme nutnost zvířete kontrolovat svůj pohyb na signifikantní stupeň a nepomáhá to při 

rozvoji funkční stability. U nechodících případů, maximální vztlak je zpočátku žádoucí. Jak se 

pacient začíná pohybovat nezávisle, snahou by mělo být redukce hladiny vody, s extra 

podporou prováděnou terapeutem pro ulehčení možného poškození. 

 Požadavek vodní terapie nesmí být nikdy podceněn a je zde větší potenciál, že jiné 

cvičení zvyšuje bolestivost a vede k poškození tkání. Pro potřebu rehabilitace a použití 

plastické povahy neuromotorického systému, všechno učení musí být funkční a precisně 

provedená terapie na vodním pásu je jen vhodná forma hydroterapie. 

Povrchové termální modality 

Superficiální teplo a chlad jsou používány mnoho století pro ošetření poranění měkkých tkání 

a kloubů. Cílem takové terapie je redukce bolesti a zánětu, zvýšení plasticity tkání a podpora 

hojení a návrat k funkci. Aplikace termoterapie představuje použití infračervené části 

elektromagnetického spektra tedy vlnové délky a frekvence větší než viditelné světlo, a kratší 



vlnové délky, větší frekvence a hloubky penetrace. Odhadovaná hloubka penetrace pro 

většinu infračervených modalit (teplo, chlad, infračervené světlo) je 1 cm. Chlad může 

penetrovat více do hloubky než povrchové zahřívací prostředky. 

Obrázek 11.7 Snaha o cvičení na vodním páse je dosažení schopnosti pacienta chůze po zemi. 

Toho je nejlépe dosaženo použitím nízké hladiny vody, když zvíře chodí 

Obrázek11.8 Zvýšení rezistence proti pohybu zvýšením hladiny vody na podvodním páse 

Kryoterapie 

Kryoterapie se aplikuje během akutního zánětu tkání a pomáhá redukovat zánětlivý proces 

(Heinrich, 2004). Může být použita po cvičení pro kontrolu sekundárního zánětlivého účinku 

remobilizace tkání. Kryoterapie má za následek vazokonstrikci a redukuje metabolismus 

tkáně, potřebu kyslíku, rychlost vedení senzorických a motorických nervů, edém a svalový 

spasmus (pravděpodobně vzhledem ke změně aktivity svalových vřetének a Golgiho orgánu 

šlach). 

Chlad je nejčastěji aplikován sáčky s ledem vzhledem k snadné aplikaci a ceně. Sáčky 

s ledem nesmí být nikdy aplikovány přímo na kůži a doba aplikace nemá přesáhnout 10 

minut. Terapii můžeme aplikovat několikrát denně během dne a během akutní fáze zánětu 

tkání. Při aplikaci chladu můžeme aplikovat některá preventivní opatření. Vyvarovat se 

musíme vzniku omrzlin nadměrnou aplikací a když umístíme ledový sáček v oblasti 

periferního nervu, které byly popsány jako paralýza periferního nervu (Knight, 1995). 

Teplo 

Terapii teplem nesmíme provádět v akutním stádiu poškození tkáně, protože může 

exacerbovat bolest a otok.  Aplikace tepla má za následek lokální vasodilataci jako následek 

uvolnění histaminu a bradykininu v souvislosti se zvýšenou teplotou kůže. Redukce lokální 

sympatické aktivity, přes spinální ganglia dorzálních kořenů, redukuje kontrakci hladkých 

svalů a podporuje vasodilataci. Teplo může zvýšit rychlost vedení nervy (2 m/s na každý 1 

°C). Relaxace svalů vzniká následkem redukované frekvence signálů aferentních a gama 

eferentních drah svalového vřeténka typu II, zvýšené frekvence signálů vláken typu II 

Golgiho orgánu šlach a sníženou frekvenci signálů alfa motorických neuronů inervujících 

extrafusální vlákna (Ratanunga, 1981).  

 Jako u terapie chladem, práh bolesti se může zvýšit při lokální aplikaci tepla. 

Stimulace kožních receptorů tepla byla postulována jako mechanismus pro inhibici přenosu 

bolesti na úrovni dorzálních rohů. Zvýšená perfúze s následnou lokální ischémií a vypnutím 

lokálních receptorů bolesti může hrát roli v inhibici bolesti. Redukovaný spasmus svalů 

ulehčuje lokální perfúzi. Jak se teplota zvyšuje množství biochemických reakcí zvyšuje 

množství spotřeby kyslíku a podporuje hojení tkání; nicméně to může zvýšit katabolismus 

tkání přes zvýšenou produkci destruktivních enzymů jako kolagenázy. 

 Aplikace povrchového tepla může pracovat jen do hloubky 1 cm. Hlubší poškození 

potřebuje použití přístrojů s větší sílou penetrace jako ultrazvuk nebo laser. Teplo může zvýšit 

extensibilitu pojivové tkáně, ale jen v povrchových tkáních. Teplo může být aplikováno 

teplým sáčkem nebo teplou lázní. Terapie má trvat 15–20 minut a opakována často jak je to 

možné. 



Strečink a masáže 

Strečink se často nejlépe provádí po zahřátí.  To napomáhá zvýšení extensibilty pojivové 

tkáně a zvětšuje rozsah pohybu ROM. Masáž redukuje spasmus svalů a zvyšuje lokální tok 

krve. To může podpořit vaskulární a lymfatickou drenáž. Techniky pro uvolnění fasciálních 

ploch mohou zvýšit mobilitu končetin a pomáhat terapii bolesti a obnovení motorické funkce 

(Grifin et al., 1981). 

Rozsah pohybu 

Cvičení rozsahu pohybu jsou důležitá pro udržení anebo zlepšení pohybu po poranění nebo 

chirurgickém zákroku, tím redukují bolest (Obrázek 11.4) (Salter et al., 1984). To pomáhá 

s uzdravením při poraněních nervů a podporuje motorické učení (Udina et al., 2011) Pasivní 

cvičení rozsahu pohybu popisuje pohyb prováděný bez aktivní svalové kontrakce, zatímco při 

aktivním cvičení rozsahu pohybu stupeň aktivní svalové kontrakce je určen tím, jak terapeut 

pohybuje končetinou nebo kloubem. Kromě pacientů s těžkým deficitem, většina pohybu je 

spojena s určitým stupněm svalové kontrakce. Cvičení pasivního rozsahu pohybu se používá 

pro zlepšení terapie bolesti u zanícených kloubů, zvětšuje neuromotorickou signalizaci a 

pomáhá protažení tkání v subakutním a chronickém stavu, kde nebylo dosaženo úplného 

rozsahu pohybu. Cvičení aktivního rozsahu pohybu jsou potřebná při zabránění svalové 

atrofie, zvyšuje sílu a výdrž a zvětšuje cirkulaci. 

Tabulka 11.6 Terapie pohybem 

pohyb cíl Úroveň obtížnosti 

Asistovaný postoj 

Obrázek 11.9 

Pomoc propriocepci 

Zlepšuje cirkulaci 

Neuromuskulární re-edukace 

Svalová síla a vytrvalost 

Vhodná pro všechny 

nechodící pacienty 

Přenášení váhy při postoji 

Obrázek 11.10 

Zlepšuje propriocepci 

Zlepšuje koordinaci 

Zvětšuje svalovou sílu a 

vytrvalost 

Zlepšuje výživu kloubů 

Bezpečné cvičení pro časnou 

ortopedickou rehabilitaci a 

pro neurologické pacienty, 

jakmile stojí bez pomoci 

Otočení hlavou Zlepšuje propriocepci 

Zvyšuje koordinaci 

Rozvíjí středové svaly 

Zlepšuje flexibilitu 

Bezpečné cvičení pro časnou 

ortopedickou rehabilitaci 

Může být prováděna u zvířat 

ležících zvířat jako prevence 

svalové atrofie trupu a 

redukuje ztuhlost 

Kontrolovaná chůze na 

vodítku 

Zlepšuje propriocepci 

Trénink chůze 

Zlepšuje svalovou funkci a 

vytrvalost 

Posiluje svaly 

Bezpečné cvičení pro časnou 

ortopedickou rehabilitaci. 

Důležité je, aby pes netáhl na 

vodítku a není posilován 

nefunkční chůzový vzor 

Chůze po proprioceptivní 

podložce 

Obrázek 11.11 

|zlepšuje propriocepci 

Zlepšuje rovnováhu a 

koordinaci 

Bezpečné cvičení pro časnou 

ortopedickou rehabilitaci 

Musí být prováděna pomalu 

bez tahání 



Práce na balanční desce 

Obrázek 11.5 

Zlepšuje propriocepci 

Zlepšuje koordinaci a 

rovnováhu 

Rozvíjí svalovou funkci 

středu 

Více náročné cvičení, 

pravděpodobně je vhodné 

pro fázi 2  

Může být použit po jednou 

nebo oběma hrudními a 

pánevními končetinami 

Pohyb v osmičce 

Obrázek 11.12 

Podporuje ohyb na stranu 

Zlepšuje propriocepci 

Posiluje adduktory a 

abduktory končetin 

Zavádí nelineární pohyb a 

zvyšuje zatížení jednotlivých 

kloubů 

Více náročné cvičení, 

pravděpodobně je vhodné 

pro fázi 2  

 

Chůze po nakloněné rovině Chůze vzhůru podporuje 

pánevní končetiny, 

podporuje extenzi kolene a 

kyčle, zlepšuje rozsah 

pohybu 

Chůze dolů zvyšuje úroveň 

obtížnosti a podporuje flexi 

hlezna, kolena a kyčle  

Zavádí se do fáze 2 nebo fáze 

3 

Obtížnost může být různá 

podle hladiny stoupání 

Žebřík nebo Cavaletti 

Obrázek 11.6 

Zvětšuje rozsah pohybu 

Podporuje činnost 

abdominálních svalů 

Zlepšuje rovnováhu a 

koordinaci 

Zlepšuje propriocepci a 

motorickou kontrolu 

Obtížnost může být různá 

změnou výšky 

Zvedání hrudní končetiny 

Obrázek 11.13 

Zvyšuje zatížení pánevních 

končetin 

Zlepšuje rovnováhu a 

koordinaci 

Zlepšuje funkci zádového a 

břišního svalstva 

Zavádí se do fáze 2 nebo fáze 

3 

Obtížnost se může lišit 

zvednutím diagonálních 

hrudní nebo pánevní 

končetiny 

Práce na balónu 

Obrázek 11.14 

Rozvíjí stabilitu jádra, 

zvětšuje zatížení hrudních 

nebo pánevních končetin 

v závislosti, jak je balón 

použit 

Rozvíjí rovnováhu a 

propriocepci 

Zavádí se do fáze 3 

Stoupání po schodech Posiluje pánevní končetiny 

Zvětšuje rozsah pohybu a 

zlepšuje koordinaci 

Zavádí se do fáze 3 

 

 

 

 

 

 



Sedni-vstaň Posiluje extensory kyčle a 

kolene 

Zlepšuje aktivní rozsah 

pohybu 

Zavádí se do fáze 3 

Provádět opatrně, protože je 

potřeba rozumnou sílu svalů 

zadního stehna, quadricepsu 

a gastrocnemia 

Důležité je rovné sednutí 

Balanční deska 

Obrázek 11.15 

Zlepšení propriocepce 

Zlepšení rovnováhy a 

koordinace 

Fáze 3 . zvyšuje  

Běhání-jogging Zlepšuje svalovou sílu a 

vytrvalost 

Zlepšuje kardiovaskulární 

zdraví 

Fáze 3 – zvyšování délky a 

frekvence v rámci programu 

Tancování Zvažuje zátěž pánevních a 

hrudních končetin 

Fáze 3 a 4 

Trakař Zlepšuje rovnováhu a 

koordinaci 

Zlepšuje propriocepci 

 

Chůze v těžkém terénu – 

písek, kamínky, nerovný 

terén 

Zlepšuje svalovou sílu a 

vytrvalost 

Zlepšuje kardiovaskulární 

zdraví 

Zlepšuje koordinaci 

Fáze 3 a 4 

Pokročilá práce na balónu 

Obrázek 11.16 

Zlepšuje rovnováhu a 

koordinaci 

Zvyšuje stabilitu jádra 

Trénink pokročilých 

neuromotorických 

dovedností 

Fáze 4 

Běhání Zvyšuje svalovou sílu a 

vytrvalost a kardiovaskulární 

zdraví 

Fáze 4 

Práce s páskou přes oči Motorické učení, zlepšuje 

somatosensorickou zpětnou 

vazbu 

Fáze 4 

 

Pohybová terapie 

Pohybová terapie (Tabulka 11.6) svou schopností ovlivnit motorickou plasticitu a učení, je 

často jedinou nejdůležitější komponentou rehabilitačního programu. Zahrnuje cvičení pro 

rozvoj korektního chůzového vzoru, zlepšení proprioceptivní funkce, zlepšuje koordinaci a 

rovnováhu a zvyšuje bezbolestný rozsah pohybu kloubu. Má vliv na zlepšení svalové a 

kardiovaskulární vytrvalosti a zvyšuje svalovou sílu. Pohybová terapie je základem 

rehabilitačního programu, ale může být zařazena ve všech stádiích života a aktivity od růstu 

štěněte a zabraňuje prevenci poranění u sportujících psů. Výhodou je její relativní nenáročnost 

a umožňuje majiteli se aktivně zapojit do uzdravení zvířete. 



Obrázek 11.9 Stání s podporou na balónu u quadruplegického pacienta 

Obrázek 11.10 Jemné přenášení váhy u stojícího zvířete zlepšuje propriocepci a zabraňuje 

atrofii postojových svalů. 

Obrázek 10.11 Chůze po proprioceptivní podložce pro zlepšení propriocepce a podporu 

neuromotorické kontroly 

Obrázek 11.12 Pohyb ve slalomu podporuje boční ohýbání, zlepšuje propriocepci, posiluje 

adduktory a abduktory končetin a zvyšuje zatížení jednotlivých kloubů 

Obrázek 11.13 Zvednutí hrudní končetiny zvyšuje zatížení pánevních končetin, zlepšuje 

rovnováhu a koordinaci a zlepšuje funkci zádových a abdominálních svalů 

Obrázek 11.14 Práce s balónem zvyšuje zátěž pánevních končetin 

Obrázek 11.15 Balanční deska zlepšuje rovnováhu, koordinaci a propriocepci 

Obrázek 11.16 Pokročilá práce n balónu vede k dalšímu zlepšení stability jádra 

 Pohybová terapie může být jednoduše kontrolovaná chůze na vodítku 1-2 minuty nebo 

komplexní cvičení rovnováhy na balónu. Co je pro cvičení důležité, že je prováděné 

správným a funkčním způsobem, protože trénink nevhodné odpovědi je škodlivý. Řada studií 

ukázala skutečnost, že schopnost jakékoliv intervence pro změnu motorické funkce závisí na 

kvalitě tréninku; kvalitnější trénink navozuje větší změny v v časovém aspektu aktivace svalů 

(Tsao & Hodges, 2007). 

 Výběr cvičení musí zohlednit konkrétní postižení a potřeby jednotlivce a stejně jako u 

režimu cvičení, musí být progresivní. Změny může být dosaženo zvýšením frekvence, nebo 

dobou trvání jednotlivých úkolů. Obecně je lepší zavést jedno nové cvičení v době a tím 

zvýšit intenzitu pohybu ne častěji než každý druhý den. Je důležité zhodnotit účinek každého 

cvičení na tělo jako celek. Například může být žádoucí zařadit žebřík pro zvýšení flexe kyčle 

a kolene. Nicméně dochází-li k remodelaci, která nedovolí rozsah pohybu kloubu, zařazení 

takového cvičení může jen zvýraznit kompenzační pohybový vzor a zvýší zátěž na jiné 

struktury. 

Jiné metody 

Akupunktura může pomoci ulevit od bolesti u mnoha rehabilitačních pacientů. Jiné použitelné 

techniky jsou terapeutický ultrazvuk, neuromuskulární stimulace a transkutánní elektrická 

stimulace nervů (TENS). 

Modifikace domácího prostředí 

Jednoduché modifikace jako držení pacienta v teple za použití oblečení a ohřívání, může 

signifikantně redukovat muskuloskeletální bolest a ztuhlost. Stejně tak poskytnutí podpůrného 

lůžka může zvýšit komfort a podporuje spánek. Odstranění kluzkých povrchů a schodů může 

být prospěšné pro jedince, jakož zvednutí misky s krmením. Nástup a výstup z auta může být 

zjednodušen použitím rampy a vše může být získáno za minimální cenu. 

 

 



Souhrn 

Úspěšná rehabilitace potřebuje týmový přístup pro terapii bolesti a obnovení funkce. Adaptací 

komplexního přístupu k diagnostice a terapii můžeme vytvořit terapeutický protokol na míru 

jednotlivci. Musí být zabráněno jakákoliv snaze udělat terapii preskriptivní a veterinární 

fyzioterapeut musí mít inovativní přístup. Konečným cílem musí být návrat pacienta do 

aktivního bez bolestného života, ať již v kontextu pomalé pohodové chůze nebo plné atletické 

aktivity. Když si osvojíme tento přístup, výsledky budou úžasné a často změní život 

pacientovi. 

Egger Ch.M., Love L., Doherty T.. Pain Management in Veterinary Practice. John Wiley & 

Sons.Inc., 2014, 133-147 


