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Abstrakt:  

 

Autor: Barbora Hegmonová  

 

Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s cervikobrachiálním 

syndromem 

 

Cíl práce: Cílem této práce je shromáždění teoretických i praktických informací 

v problematice cervikobrachiálního syndromu a jejich následné využití 

v proběhlých terapiích pacienta s touto diagnózou. 

 

Metody: Má bakalářská práce se dělí na dvě hlavní části, a to část obecnou a část 

speciální. V obecné části se vyskytují informace o anatomii, biomechanice                 

a kineziologii. Dále zde přibližuji konkrétně diagnózu cervikobrachiální syndrom, 

kde rozvádím klinické příznaky, léčbu a fyzioterapeutickou péči. Speciální část 

obsahuje kazuistiku pacienta s CB syndromem. Skládá se ze vstupního                   

a výstupního kineziologického rozboru, krátkodobého i dlouhodobého plánu, 

návrhu terapií a podrobného popisu jednotlivých terapiích. Práce byla 

vypracována na základě souvislé praxe v Oblastní nemocnici Kladno, a.s. v době 

od 22.1 – 16.2.2018.  
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Abstract: 

 

Autor: Barbora Hegmonová 

 

Name of bachelor’s thesis: Case study of physiotherapy treatment of a patient 

with cervicobrachial syndrome 

 

Objective: The aim this work is gather theorical and practical information in the 

field of cervicobrachial syndrome and their subsequent use in past therapies of 

diagnosed patinets 

 

Methods: My bachelor thesis is divided into two main parts, the general part and 

the special part. The general part contains information about anatomy, 

biomechanice and kinesiology. I describe specifically the diagnosis of 

cervicobrachial syndrome with details to clinical sings, treatmend and 

psychotherapy. The special part contains a case report of a patient with Cb 

syndrome. It consists of initial and final kinesiological analysis, short – term and 

long-term terapy plan, therapy proposal and detailed description of individual 

therapies.  The work was elaborated on the basis of continous pracice on the 

Regional hospital Kladno, a. s. from 22.1 – 16.2.2018 
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1 ÚVOD 
 

Tato bakalářská práce je složena ze dvou částí, obecné a speciální. Mým 

cílem je v části obecné seznámit čtenáře s problematikou cervikobrachiálního 

syndromu, informovat je o klinických příznacích, způsobu vyšetření a následné 

fyzioterapeutické péče.  

V části speciální je zpracování kazuistiky fyzioterapeutické péče                  

o pacienta s cervikobrachiálním syndromem, kterou jsem vypracovala v době          

mé měsíční souvislé praxe v Oblastní nemocnici Kladno, v termínu od 22.1 

do 16.2.2018 pod vedením mé supervizorky Mgr. Petry Rieckiegelové. Tato 

speciální část se skládá ze vstupního a výstupního kineziologického vyšetření, 

krátkodobého a dlouhodobého plánu a následných 7 terapií. V závěru speciální 

části se nachází zhodnocení efektu terapií.  
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2 OBECNÁ ČÁST 
 

2.1 Funkční anatomie páteře 
 

2.1.1 Páteř  

   

Páteř neboli columna vertebralis, tvoří nosnou oporu a pohyblivý pilíř 

celého těla. Je tvořena 33-34 obratli, 23 meziobratlovými destičkami a 24 

pohybovými segmenty. Máme 5 segmentů, konkrétně je dělíme na krční (C1 - 

C7), hrudní (Th1-Th12), bederní (L1 – L5), křížový ( S1 – S5) a kostrční ( Co1 – 

Co4 až 5). Toto rozdělení platí pro 95 % dospělých osob, zbylých 5 % dospělých 

lidí má odlišný počet obratlů, z čehož vyplývá, že se liší i počet segmentů 

(Dylevský, 2009). 

 

2.1.2 Obratel 

 

Obratel (vertebra) je základní stavební prvek nosné komponenty páteře. 

Obratle mají vesměs stejnou stavbu; skládají se z těla obratle, obratlového 

oblouku     a kloubních výběžků. Krčních obratlů máme 7, a vytváří krční lordózu, 

výjimkou jsou první dva krční obratle, atlas a axis. Atlas nemá tělo, má 

prstencový tvar a dvě kloubní plošky pro spojení s lebkou. Axis je typický tím,    

že má zub neboli dens, kolem kterého se otáčí atlas (Dylevský, 2009) 

• Atlas (C1) – mezi hlavní specifika C1 patří facies articularis superior, 

který má ledvinovitý, prosedlý tvar a nachází se tam skloubení s os 

occipitale. Facies articularis inferior má kruhovitý plochý tvar a slouží pro 

skloubení s axisem (Hudák, Kachlík, 2013) 

• Axis (C2) – je specifický především díky již zmíněnému dnes axis,         

což představuje čep skloubený s předním obloukem čepovce. Na čepovci 

pojmenováváme 3 části; fascies articularis anteriror (kloubní ploška), 

fascies articularis posterior (ploška pro ligamentum transversum Atlantis) 

a apex dentis a to je kuželovité zakončení čepu (Hudák, Kachlík, 2013) 
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2.2 Spojení na páteři 
 

2.2.1 Vazy 

 

Ligamenta v kraniocervikální oblasti 

  Díky uspořádání occiput – atlas – axis je umožněný pohyb hlavy všemi 

směry, ve všech rovinách a ve velkém rozsahu. Tento pohyb je zajišťován 

ligamentozním systémem uspořádaným do tří vrstev (Kasík, 2002). 

Do hluboké vrstvy patří lig. apicis dentis spojující apex dentis s bází 

okciputu. Ligg. alaria spojují dens axis s okcipitálními kondyly a atlasem. Pohyb 

atlasu ventrálně a zamezení vmezeření dens axis do medulla oblongata zajišťuje 

lig. transversum atlanits. A poslední ligamentum patřící do hluboké vrstvy je 

fasciculi longitudinales, což jsou vertikální snopce, které probíhají od těla čepovce 

až k týlní kosti. (Čihák, 2004).  

Ve střední vrstvě máme capsulae articulares se zpevňujícími 

ligamentozními pruhy. 

V poslední, povrchové vrstvě je membrána tectoria, která je pokračováním 

lig. Longitudinale posterius a membrána atlanto. Na povrchu přecházejí vazivové 

struktury v ligamentum nuchae (Pfeiffer, 2007). 

 

Ligamenta v cervikobrachiální oblasti 

  Zde máme dlouhá ligamenta, kam patří lig. longitudilae posterius, který 

spojuje zadní plochy těl a lig. anterius spojující těla obratlů. Do druhé skupiny, 

krátkých ligament, patří lig. flava spojující oblouky, ligg. Intertransversaria 

spojující příčné výběžky, ligg. Intraspinalia spojující trnové výběžky a lig. 

supraspinale což je silný pruh spojující okcipitální krajinu s proc. spinosi krčních 

obratlů (Čihák 2004) 

 

2.2.2 Plexus cervicalis, plexus brachialis 

 

• Plexus cervicalis (C1-C4) je krční pleteň, která se nachází pod                  

m. sternocleidomastoideus a tvoří jí spojky předních větví prvních 4 
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krčních nervů. Z tohoto plexu vystupují senzitivní i motorické větve 

(Čihák, 2004). Mezi senzitivní nervy patří; n. occipitalis minor (C2 – C3),            

n. auricularis magnus (C2 – C3), n. transversus colli (C3)                           

a n. supraclaviculares (C3 – C4).  

Motorické nervy vystupují z plexus cervicalis pro svaly přední 

strany krční páteře a subokcipitálního skloubení. Do této skupiny patří; 

rami musculares (C1 – C4) a n. phrenicus (C4 a přidaná vlákna C3, C5). 

 

• Plexus brachialis (C5 – TH1) vznikl propojením předních větví C5 – C7. 

K těmto větvím se dál kraniálně připojuje spojka C4 a kaudálně se 

připojuje většina vláken z Th1. V tomto plexu nejdřív vznikají primární 

svazky, tzv. trunci plexus brachialis, a poté následuje vznik fasciculi 

plexus brachialis (Čihák, 2004). 

Trunci plexus brachialis je složený z truncus superior, který vzniká 

spojením koření C4 – C5, z truncus medius což je přední větve z míšního 

nervu C7 a z truncus inferior, který vzniká spojením větví C7 – TH1. 

Primární svazky se rozdělí na přední a zadní větev. Spojením 

těchto dvou větví vznikne svazek sekundární. Tento svazek postupně 

obklopí a. axillaris a vychází z nich vlastní periferní nervy (Čihák, 2004).   

 

2.2.3 Svaly 

 

Platysma, je podkožní sval krku, který vznikl z mimického svalstva a je 

inervován z n. facialis. Další sval m. sternocleidomastoideus je mohutný sval na 

laterální straně krku, tento sval je inervován n. accessorius a z krčních míšních 

nervů, funkcí tohoto svalu je zdvihání, sklánění, naklánění hlavy a otáčení 

obličeje na druhou stranu. 

Větší svalovou skupinu představují mm. scaleni, které se dělí na anterior 

medius a posterior. Tyto svaly oboustranně předklánějí krční páteř, a při 

jednostranné akci uklánějí páteř na stranu a otáčejí ji na druhou, také při klidném 

dýchání v sedě zvedají 1. a 2. žebro ve funkci dýchacích svalů.   

 Hluboké svaly krční jsou další svalová skupina v oblasti krční páteře,       

a patří tam; m. longus capitis, m. longus colli, m. intertransversarii anteriores 
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cervicis, m. rectus capitis anterior a m. rectus capitis lateralis. Tyto svaly jsou 

inervovány z ventrálních větví krčních míšních nervů.  

Jako poslední svaly krku zmíním m. suprahyoidei a m. infrahyoidei, což 

jsou kraniální, respektive kaudální svaly jazylky. Mezi suprahyoidní svaly patří  

m. mylohyoideus, m. digastricus, m. stylohyoideus a m. geniohyoideus.              

Do skupiny infrahyoidních svalů řadíme m. sternohyoideus, m. sternothyroideus,     

m. thyrohyoideus a m. omohyoideus. Všechny tyto svaly jsou shodně inervovány      

n. hypoglossus. (Čihák, 2004). 

 

2.3 Kineziologie krční páteře 
        

Z funkčního hlediska rozdělujeme krční páteř na horní krční sektor neboli 

kraniocervikální. Tento sektor je od atlantookcipitálního skloubení až ke 

třetímu/čtvrtému krčnímu obratli. Druhý sektor nazýváme dolní krční tedy 

cervikobrachiální a je tvořený segmenty C3-4 až Th4-5 (Dylevský, 2009) 

 

2.3.1 Horní krční sektor 

        

Tento sektor zahrnuje oblast lebeční báze se všemi spoji lebky a osového 

skeletu, čelistní klouby i celou mechaniku žvýkání. Označujeme ho za dominantní 

sektor, který řídí axiální střed těla (Véle, 2006).  

Axiální sytém je aktivován tak, že sledovaný objekt je fixován zrakem. 

V případě, že se objekt pohybuje, je sledován nejprve pohybem očí a až pak 

následuje pohyb hlavy. Ten vychází především z atlantookcipitálního skloubení     

a pokračuje v pohyb v intervertebrálních kloubech. Tento mechanismus je popsán 

Dylevským jako že „oči táhnou hlavu, hlava horní krční oddíl a celý axiální 

systém“. Iniciací je podráždění proprioreceptorů v kloubních pouzdrech 

intervertebrálních spojů a proprioreceptorů svalů dané skupiny (Dylevský, 2009). 

Nutno zmínit, že k aktivaci axiálního systému není vždy potřeba pohybu 

očí. V některých případech stačí i drobný pohyb v atlantoaxiálním skloubení, 

čímž dojde k aktivaci celého sytému, včetně flekčních pohybů pánve, změnou 

těžiště a aktivace svalových skupin dolních končetin (Véle, 2006). 
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V tomto sektoru se vyskytuje také velmi důležitý, avšak nepřímý vztah         

k strukturám centrálního nervového systému, který zasahuje do motorických 

funkcí. Tento vztah je zprostředkován i cévním zásobením útvarů v zadní lebeční 

jámě. Součástí atlantookcipitálního spojení je arteria vertebralis, která prochází 

otvory v příčných výběžcích krčních obratlů a je citlivá na postavení obratlů 

v horním krčním segmentu (Dylevský, 2009). 

 

2.3.2 Dolní krční sektor 

  

Tento sektor má blízký vztah k funkci hrudních pletenců a horních 

končetin. Zde se nachází nejporuchovější sektor, a to konkrétně v oblasti C2/3           

a C5/6. Dolní krční pleteň inervuje; pažní pleteň, mezižeberní pleteň, bránici, 

dýchací svaly a má vztah k cévnímu zásobení míchy, prostřednictvím míšních 

nervů také k autonomní inervaci některých orgánů (Dylevský, 2009). 

       

 

2.4 Cervikobrachiální syndrom  

 

 Tento syndrom charakterizují difúzní bolesti, které vyzařují z oblasti šíje 

přes ramena, horní končetinu a většinou až do prstů na HK (Nevšímalová a kol. 

2002). Také ho můžeme charakterizovat již senzorickou poruchou v příslušném 

dermatomu a myotomu (Krämer, Schleberger, Hedtmann,1990). Pokud                  

je zasažená oblast horní krční páteře bolesti propagují zejména do hlavy, objevuje 

se nauzea a vertigo. V případě, že hlavní problém je v oblasti dolní krční páteře, 

bolest se vyskytuje především v horní končetině (Bednařík, Kadaňka 2000). 

Velký vliv na vzniku cervikobrachiálního syndromu má také postavení 

lopatky. Lopatka úzce souvisí se svaly m. trapezius, m. levator scapulae,               

mm. rhomboideii, m. serratus anterior a m. pectoralis minor. (Tunder, 2002). 

V případě, že dojde k oslabení dolních fixátorů lopatky, vzniká scapula alata a tak 

dojde k rotaci lopatky. Změní se postavení ramenního kloubu, nastane přetížení       

m. supraspinatus, dráždění pouzdra ramenního kloubu a může to dojít až ke 

kalcifikaci bursy m. supraspinatus (Janda, Kraus, 1975). 
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Najít prvotní příčinu těchto problémů bývá obtížné, avšak mezi nejčastější 

zárodky patří těžká manuální práce, práce s počítačem, čtení či řízení vozidla. 

Mezi méně časté, ovšem pořád se vyskytující příčiny CB syndromu patří také 

nádory páteře, krční synoviální cysty, synoviální chondromatosis v krčním 

facetovém kloubu aj. (Malanga, 1997) 

V počátcích terapie cervikobrachiálního syndromu je nutno rozlišit, zda se 

jedná o radikulární či pseudoradikulární postižení, čemuž se budu věnovat 

v následující kapitole (Ambler, 2006). 

 

2.4.1 Pseudoradikulární syndrom 

 

Pseudoradikulárním syndromem začínám z důvodů toho, že se jedná               

o problém mého pacienta. Tento syndrom je definován jako bolest, která vyzařuje 

do segmentu, ale není způsobena mechanickým drážděním kořene. Mezi hlavní 

zdroje těchto obtíží patří funkční poruchy hybného systému v intervertebrálním 

kloubu, svalech, periartikulárních tkáních, úponech šlach a kloubů. Důležitou roli 

zde hrají také přetížení pouzder a kloubů v důsledku špatné statiky či stereotypu 

pohybu (Rychlíková, 2008). 

 

2.4.2 Radikulární syndrom 

 

Radikulární neboli kořenový syndrom je definován jako soubor příznaků, 

které jsou vyvolány útlakem míšního nervu. Pokud budeme mluvit o radikulárním 

syndromu v oblasti krční páteře, mluvíme o cervikální radikulopatii, což je 

onemocnění krčního spinálního nervového kořene (Wainner, Gill, 2000). Při 

klinickém obrazu je jeden z největších rozdílů mezi pseudoradikulární                   

a radikulárním syndromem je pozitivní nález při neurologickém vyšetření. Pokud 

se jedná o typický kořenový syndrom, projeví se areflexie, oslabení postižených 

svalů a poruchou čití (Rychlíková, 2008). 

  Přesto, že jsem zde rozdělila radikulární a pseudoradikulární syndrom do 

dvou odlišných skupin, úplně rozdělit to nejde. Protože i v případě, že se jedná               

o radikulární syndrom vzniká u toho i syndrom pseudoradikulární. Pro bolest,                 
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a v rámci úlevových manévrů, vznikají svalové spasmy, funkční blokády kloubů, 

hyperalgické zóny a bolestivé body. Vzhledem k tomu, že tyto reflexní změny 

v průběhu pseudoradikulárního syndromu přetrvávají, nejde klást přesnou hranici 

mezi radikularním a pseudoradikulárním syndromem (Rychlíková, 2008). 

 

2.4.3 Patogeneze 

   

Oblast krční páteře je méně náchylná k herniaci disku, přesto se 

s degenerativním procesem Cp setkáváme (Middleditch, Oliver, 2005). V této 

oblasti páteře je postižení meziobratlových plotének omezeno pouze na segmenty 

C2/C3 a C7/Th1 (Kasík, 2002). Mechanické změny v krční páteři bývají často 

doprovázeny zánětlivými reakcemi s edémem. U radikulopatie se setkáváme se 

dvěma základními typy změn; k fokální demyelinizaci a k atonální degeneraci. U 

fokální demyelinizace dochází k úpravě remyelinizací, u atonální degenerace 

dochází k úpravě zdlouhavým mechanismem reinervací. Samozřejmě se můžeme 

setkat i s kombinací obou postižení (Bednařík, Kadaňka, 2000). 

  Míšní kořen může být deformován unilaterálně nebo bilaterálně. Zpravidla 

jde o izolované postižení jednoho míšního kořene posterolaterálním                      

a foraminálním výhřezem ploténky (Kasík, 2002).  

K obecným příznakům výhřezu ploténky patří náhlý vznik obtíží, který 

souvisí s náhlou tělesnou námahou nebo prudkým pohybem (Mumenthaler, 

Mattle, 2001). Dále se vyskytuje bolest, kterou rozlišujeme na specifickou            

a nespecifickou v oblasti krční páteře a intenzivní bolest ramene (Peolsson, et al., 

2014). Při kompresi míšního kořene má kořen schopnost adaptace na mechanické 

změny, pokud však dojde k překročení jeho mechanických vlastností, objeví se 

strukturální změny a poruchy jeho funkce (Kasík, 2002). Jeden z posledních 

příznaků výhřezu ploténky je neurologický nález, kdy v akutní fázi nastává změna 

citlivosti, senzorické změny a reflexní abnormálnosti (Mumenthaler, Mattle, 

2001). 
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2.4.4 Klinický obraz Cervikobrachiálního syndromu 

   

Mezi typické příznaky CB syndromu patří neurčitá, difúzní bolest 

doprovázená nepříjemnými emočními výkyvy (Jedlička, 2006). V klinickém 

obrazu se nám objevuje triáda příznaků; lokální bolest krční páteře, ramene           

a lopatky, kde se může bolest šířit až do prstů (Bednařík, Kadaňka 2000; Ambler 

2006). Jedna z nejčastějších obtíží je lokalizovaná parestezie (Mumenthaler, 

Mattle, 2001).  

Dále se setkáváme s poruchami hybnosti v oblasti C-Th přechodu. Za 

typické považujeme také přítomnost spasmů v oblasti paravertebrálních svalů, 

myogelozy a kloubní blokády v hlavových kloubech či nižším úseku krční páteře. 

CB syndrom také charakterizuje horní hrudní dýchání s minimálním zapojením 

bráničního dýchání, dochází k paradoxní dechové vlně, kdy pacient při nádechu 

zatahuje břicho. Důležité je také zmínit přítomný hypertonus ve svalech šíjových       

a paravertebrálních, bolesti v okolí lopatky, ramena a citlivý Erbův bod (Kolář, 

2009; Kundrát, 1999).  

Pokud hovoříme o mechanismu vzniku zmíněných obtíží, předpokládá se, 

že za tím stojí komprese vertebrálních tepen a následná bazilární insuficience 

s ohledem na velký tlakový gradient mezi aortou a terminálními pontinními 

artériemi (Jedlička, 2005).  

Pacienti, kteří přichází na terapii v akutním stádiu jsou schopni přesně 

popsat okolnosti vzniku nastalých obtíží, ať už se jedná o trauma krku nebo 

intenzivní svalovou činnost a provokujících faktorech (Mumenthaler, Mattle, 

2001). To v případě chronických pacientů, a pacientů s degenerativním 

onemocněním krční páteře, se jen velmi těžko dohledáváme prvotním příčinám 

vzniklých problémů a klinický obraz z pravidla chybí (Kasík, 2002). 

 

 

2.4.5. Klinické symptomy při postižení jednotlivých segmentů 

 

• Kořenový syndrom C2 – se vyskytuje zřídka, provází ho bolest v oblasti 

processu mastoideus. Tuto bolest pravděpodobně způsobuje dráždění 
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zadní větve n.occipitalis major v místě průniku svalem a fascií směrem 

k occipitu.  

• Kořenový syndrom C3, C4 – bolest na zadní straně krku, bolestivý 

processus mastoideus, dále se objevují okcipitální bolesti hlavy, jako 

migrény, rozmazané vidění, závratě (Jackson, 2010). Motorický deficit ani 

reflexní změnu nelze klinicky detekovat (Bednařík, Kadaňka 2000). 

• Kořenový syndrom C5 – zde se bolest šíří ze šíje po laterální straně až 

k paži. Tím dochází k motorické poruše m. deltoideus s čímž souvisí 

oslabení abdukce v rameni. Dále mohou být porušeny m. supraspinatus     

a m. infraspinatus, v neposlední řadě může být postižena vybavitelnost 

bicipitového reflexu ( Mumenthaler, Basseti, 2008). Pokud dojde ke 

kompresi C5, zpravidla to vyvolává parestezii a dystezii (Corenman, 2013) 

• Kořenový syndrom C6 – Bolest vyzařuje po radiální straně horní 

končetiny do I. a II. prstu. Motoricky dochází k oslabení flexe v lokti a 

extenze zápěstí (Kasík, 2002).  

• Kořenový syndrom C7 – bolest se šíří po zadní straně horní končetiny do 

prostředníku až prsteníku. Motorické oslabení ve svalech m.triceps 

brachii, flexory zápěstí a extenzorech MCP. Často se objeví také viditelná 

atrofie tenarového svalu  (Mumenthaler, Mattle, 2001). 

• Kořenový syndrom C8 – bolest po dorzální straně ramene přes ulnární 

stranu horní končetiny. Motorický deficit ve svalech 

mm. interossei, m. flexor carpi radialis a m. flexor digitorum profundus 

(Kasík, 2002). 

 

2.5 Diferenciální diagnostika     
   

Při diferenciální diagnostice je důležité správně určit, zda se jedná                       

o primární afekci z krční páteře nebo ramenního kloubu. K této záměně může 

dojít jednoduše z toho důvodu, že dochází k časté iradiaci z krční páteře.  

Pro lepší orientaci je důležité se zaměřit na přesné lokalizování problému 

v okolních strukturách. Zavádějící je tzv. syndrom bolavého ramene, který má 

podobnou symptomatiku jako cervikobrachiální syndrom.  

https://www.wikiskripta.eu/w/Musculi_interossei_manus
https://www.wikiskripta.eu/w/M._flexor_carpi_radialis
https://www.wikiskripta.eu/w/M._flexor_digitorum_profundus
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Největší rozdíl najdeme v omezení hybnosti, která se vyskytuje 

v ramenním kloubu při aktivním i pasivním pohybu, ale omezení pohybu v krční 

páteří je méně výrazné. Typický je tzv. bolestivý oblouk, kdy je bolest ramene 

v abdukci v 60 a 120° (Ambler, 2006; Bednařík, Kadaňka, 2000).  

Ze zánětlivých onemocnění může jít o spondilitidy nebo spondyloliscitidy, 

i když ty se objevují zejména v oblasti bederní páteři. Některá revmatická 

onemocnění postihují inertvertebrální ligamenta a klouby. Krční oblast postihuje 

Morbus Bechtěrev, který může vést až k atlantoaxiální subluxaci (Bednařík, 

Kadaňka, 2000). 

U organických postižení krční páteře je vždy nutno vyloučit primární               

i metastázické nádory. Nejčastější metastazující nádory jsou z karcinomu prsu, 

prostaty, močového měchýře, tlustého střeva a ledvin. (Jedlička, 2005; Bednařík, 

Kadaňka 2000). 

Postižení krční páteře je často spojené s traumatem páteře a úrazem hlavy. 

Poranění typu „whiplash“ vzniká obvykle při autonehodách, kdy je poškozen 

svalově – vazivový aparát. Náraz automobilu zepředu má menší riziko závažného 

poranění, než náraz zezadu (Bednařík, Kadaňka 2000).  

 

2.6 Diagnostické postupy 
 

2.6.1 Anamnéza  

   

Správné a poctivé odebrání anamnézy je důležité pro úspěšnou diagnostiku 

daného onemocnění. Klademe důraz jak na anamnézu osobní, rodinou tak              

i sociální. Zejména v počátcích léčby je obtížné rozlišit kořenovou bolest od 

pseudoradikulární. Nesmíme opomenout otázky typu; kdy obtíže vznikly, typ        

a charakter bolesti, co bolest provokuje a jaká je úlevová poloha (Dungl, 2005). 

Pacienty s drážděním cervikálního nervového kořene rozdělujeme do tří 

skupin; pacienti s akutními příznaky po nedávném úrazu, pacienty s těžkou, 

akutní    a dobře lokalizovanou bolestí, kteří měli předchozí chronické příznaky. 

Do poslední skupiny řadíme pacienty s chronickými příznaky dlouhodobého 

trvání (Jackson, 2010). 
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2.6.2 Neurologické vyšetření 

 

Pokud přijde pacient s kořenovou bolestí, je neurologické vyšetření velmi 

důležité, pro přesné určení stupně poškození nervového systému. Vyšetřujeme 

reflexy, hybnost, trofiku, svalovou sílu a citlivost končetin (Kasík, 2002).                   

U cervikobrachiální radikulopatie se musíme zaměřit na hybnost krční i hrudní 

páteře, provokační testy (např. Spurlingův), distrakční test pro krční páteř a 

napínací test pro horní končetinu (Gross, Fetto, Rosen, 2005). Dále je také vhodné 

si vzít v potaz příznaky red flag, kde se jedná o nezvladatelnou bolest, horečku, 

noční pocení, poruchy chůze aj. (Karnath, 2012).  

 

2.6.3 Vyšetření klinického obrazu 

 

Do vyšetření klinického obrazu řadíme: 

• Vyšetření aspekcí – tou hodnotíme somatotyp pacienta, stavbu kostry a 

stav svalů. Aspekcí hodnotíme také způsob chůze, projevy mimiky a 

antalgické držení těla. Zde se hodnotí jak odchylky od ideální postury 

těla, tak i stranové odchylky 

• Vyšetření palpací – zde vyšetřujeme citlivost, teplotu a posunlivost 

kůže, lokální bolestivost svalů, hypertonus svalů a omezení pohybu 

v kloubech 

• Antropometrii – měříme délky a obvody na těle. Měření distancí nám 

slouží k orientačnímu ozřejmění pohyblivosti páteře 

• Goniometrii – díky goniometrii máme přesný přehled o pohyblivosti 

jednotlivých kloubů. Vždy měříme jak aktivní, tak i pasivní rozsah 

pohybu v měřených kloubech. Díky přesné a podrobné stupnici na 

goniometru mámě v průběhu léčby přesnou zpětnou vazbu o zlepšení či 

stagnaci stavu pacienta (Muller, 2005) 
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2.6.4 Zobrazovací metody 

 

V případě, že jsou bolesti dlouhodobé, je na místě provést snímky páteře. 

RTG může ozřejmit stupeň degenerativních změn páteře a určit přesnou lokalizaci 

osteofytů (Wainner, Gill, 2000).  

Pokud máme neurologické vyšetření pozitivní, provádí se i vyšetření krční 

páteře pomocí CT nebo MR. Výpočetní tomografie neboli CT, dokáže rozlišit 

málo kontrastní měkké tkáně. Před samotným vyšetřením se podává kontrastní 

látka, která pomáhá zdůraznit rozdíly mezi fyziologickou a patologickou tkání 

(Wainner, Gill, 2000). Magnetická rezonance je oproti CT méně citlivá a je 

indikovaná především u podezření na myelopatií (Bednařík, Kadaňka, 2000). 

 

2.7 Terapie Cervikobrachiálního syndromu 

 

Fyzioterapeutická léčba cervikobrachiální syndromu vyžaduje takové 

rehabilitační postupy, u kterých se respektuje jak anatomické, tak i funkční nálezy 

v oblasti krční páteře. Jako první však musíme rozlišit akutní stádium od 

chronického (Kolář, 2009). 

V případě, že označíme stav za akutní, zvolíme především pasivní terapií, 

kdy našim cílem je snížení bolesti a zánětu (Malanga, 1997). Doporučuje se téměř 

necvičit a léčba je založena především na klidovém režimu a správné medikaci, 

ale i v této fázi je důležité využít fyzioterapeuta. Ten se zaměří hlavně na techniky 

měkkých tkání, při kterých dochází k nenásilnému uvolnění kůže, podkoží a fascií 

(Lewit, 2003). Pacienti velmi dobře reaguji na ruční trakce, trakce v Glissově 

kličce a aplikaci tepla na postiženou oblast (Hromádková, 1999). 

U chronického stádia je nutné do léčby zařadit aktivní cvičení pod 

dohledem fyzioterapeuta, a to uvolňovací posilovací a automobilizační 

(Hromádková, 1999). Pacient na terapiích provádí senzomotorické cvičení, 

posilování svalů stabilizujících lopatku a protahování svalů. Za neméně důležité 

se považuje práce na korekci sedu    a stoje (Peolsson, at al, 2004).  
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2.7.1 Vybrané fyzioterapeutické postupy 

 

Mezi nejznámější a nejčastěji používané metody při léčbě CB syndromu patří: 

• Horká role dle Brüggera – výhodou této metody je, že nepůsobí pouze 

lokálně, ale může ovlivnit i vzdálenější reflexní změny. Pro aplikaci této 

metody se používá bavlněný ručník smotaný do ruličky a do středu se 

nalívá horká voda (Hromádková, 1999) 

 

• Techniky měkkých tkání dle Lewita – tyto techniky jsou zaměřeny na 

ovlivnění reflexních změn v kůži, podkoží, fascií a ve svalech. Slouží 

k navrácení fyziologické elasticity a pohyblivosti tkání. Využívá se 

protahování kožní řasy, kdy se nám kožní řasa vytváří mezi prsty. Dále          

se v této technice používá posouvání fascií (hlubokých tkání) proti kosti, 

což provádíme pouze lehkým, nebolestivým tlakem (Lewit, 2003) 

 

• Postizometrická relaxace dle Lewita – tuto techniku volíme v případě 

palpačně nalezených TrP a hypertonických svalů. Principem je protažení 

svalu, následná lehká izometrická kontrakce daného svalu po dobu asi 10 

s. Poslední fáze je relaxace svalu, při které sledujeme, zda dochází 

k uvolnění daného svalu. Při této metodě si můžeme dopomoci dechem     

a pohybem očí, kdy při nádechu se většina svalů inhibuje a při výdechu 

facilituje (Lewit, 2003). 

 

• Mobilizace dle Lewita a Rychlíkové – mobilizace je velmi důležitou 

součástí terapie, díky této technice uvolňujeme funkční blokády, a zároveň 

tím dosahujeme zlepšení propriorecepce daných segmentů. Důležité je 

neupnout se pouze na segment C/Th páteře, ale zaměřit se i na ramenní a 

loketní kloub, akra HK a horní žebra (Bednařík, Kadaňka, 2000) v rámci 

mobilizací využíváme také trakci krční páteře, při které dochází k uvolnění 

svalového napětí (Wainner, Gill, 2000). Manuální trakce můžeme rovněž 

kombinovat s jemnou mobilizací a aplikací tepla (Persson, Carlsson, 1997) 

 

• Manipulace – je nedílnou součástí léčby poruch krční páteře. Rozdíl mezi 

mobilizací je, že manipulace se provádí nárazovým pohybem v kloubu 
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(Rychlíková, 2008). Z hlediska diagnózy hernie disku, je manipulace 

uváděna jako kontraindikace, ovšem najde se i řada autorů, kteří 

manipulaci uvádí jako primární léčbu při cervikální radikulopatii 

(Wainner, Gill, 2000) 

 

• Individuální léčebná tělesná výchova – v sobě zahrnuje především 

kondiční metody.  LTV zařazujeme do terapií především z důvodu zvýšení 

rozsahu pohybu a svalové síly. V případě potíží s krční páteří, se v rámci 

LTV zaměřujeme především na posílení hlubokých flexorů šíje                                 

a skapulotorakálního svalstva (Cleland, et al., 2005) 

 

• Proprioreceptivní neuromuskulární facilitace dle Kabata – PNF je metoda, 

která usnadňuje reakci nervosvalového mechanismu pomocí 

proprioreceptivních orgánů (Holubářová, Pavlů, 2007). Pohyb je prováděn 

v několika rovinách zároveň, kdy je odvozen od běžných pohybových 

stereotypů zdravého jedince. Využívají se posilovací a relaxační techniky 

k ovlivnění svalových skupin za využití diagonál a rotačních složek 

(Kolář, 2009).  

 

• Respirační fyzioterapie – cílem je ovlivnění fyziologické aktivity 

dýchacích svalů, na což navazuje zlepšení stereotypu dýchání, zlepšení 

pohyblivosti žeber a ventilace plic (Hromádková, 2011) 

 

• Antigravitační metoda dle Zbojana – jak už vyplývá z názvu samotné 

techniky, principem je využití gravitace, která se použije při izometrické 

kontrakci i následné relaxaci. Technika je využívaná především k relaxaci 

svalových spazmů (Lewit 2003) 

 

• Dynamická neuromuskulární stabilizace dle Koláře – zde dochází 

k ovlivnění svalů v jeho posturálně lokomoční funkci. Slouží k nácviku 

hluboké posturální stabilizace páteře. Tato metoda pracuje s našimi 

špatnými pohybovými stereotypy, které vznikají v průběhu našeho života  

a snaží se je přes principy vývojové kineziologie optimalizovat (Kolář, 

2009) 
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• Senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové – využívá se ke zlepšení 

držení těla a stability trupu ve stoji i v chůzi (Kolář, 2009). Cílem této 

metody je dosažení automatické aktivace svalů tak, aby pohyb 

nevyžadoval žádnou kortikální kontrolu (Pavlů, 2003). 

 

• Brüggerův koncept – tento koncept je využíván jak pro diagnostiku, tak                

i terapii funkčních poruch pohybového systému, neurologických                                 

i ortopedických onemocnění. Cílem je, aby se eliminovaly patologicky 

aferentní signály, a převládaly fyziologické pohyby, čímž postupně dojde 

k odstranění bolesti (Valihrach, 2003). 

 

• Metoda McKenzie – tato metoda vychází z principu, že každá základní 

příčina bolesti má mechanický původ a lze i mechanicky řešit. V rámci 

terapie cvičí pacient obvykle jeden cvik několikrát denně, v případě 

cervikalgií jde především o extenzi krční páteře, a také je kladen velký 

důraz na korekci poloh ( Kolář, 2009) 

 

 

2.7.2 Fyzikální terapie  

 

V rámci fyzikální terapie chceme dosáhnout analgetického účinku a ovlivnění 

reflexních změn. K tomuto cíli přihlížíme ve výběru správné fyzikální terapie. Při 

cervikobrachiálním syndromu využíváme hlavně:  

• Vysokofrekvenční interferenční proudy – tato metoda působí přímo na 

svaly, nervy a ovlivňují metabolismus buněk. Princip této terapie je 

interference dvou středofrekvenčních proudů přímo ve tkáni. Tato 

procedura se opakuje až 15krát po dobu 10 minut (Poděbradský, Vařeka, 

1998) 

 

• Laser – se nejčastěji využívá na svalové a šlachové úpony, a to především 

z důvodu jeho biostimulačního účinku (Rychlíková, 2008) 
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• Ultrazvuk – ultrazvuk volíme v případě, že od fyzikální terapie očekáváme 

myorelaxační účinek. Pacient dochází na terapii každý den, celkem 7x 

(Poděbradský, Vařeka 1998) 

 

• Magneoterapii – aplikujeme pro analgetický účinek, zlepšení hybnosti        

a redukci paravertebrálních spasmů. Abychom dosáhli očekávaných 

výsledků, je potřeba na magnetoterapií absolvovat 10x po dobu 10 -30 min  

 

• Diadynamické proudy – tato procedura začíná aplikací pulsním sinusovým 

proudem DF, následuje dráždivější frekvenčně modulovaný proud CP 

s trofotropním a antidematozním účinkem. Proceduru zakončíme proudem 

LP, který má analgetický účinek 

 

• Kombinovanou terapii – označujeme sloučení elektroterapie a ultrazvuku, 

která je účinná při léčbě Trp ve svalech (Poděbradský, Vařeka 1998) 

 

 

2.8 Preventivní opatření 

  Během terapie je důležité, abychom pacientovi dostatečně vysvětlili, které 

faktory označujeme za nepříznivé a stály za zhoršeným zdravotním stavem. 

Pokud je to pacient, s tendencí k nadváze, pro odlehčení kloubů a disků, držet 

váhu v normě. Dále je důležité pacienta naučit správnému stoji, sedu, v sedavém 

zaměstnaní pomoct se správnou ergonomii pracovního místa. Důležité je také 

názorně ukázat, jak správně zvedat těžká břemena (Howard, 2009). 

  Problémům s krční páteří se dá také velmi dobře předejít volbou správného 

polštáře na spaní. U mladších jedinců se doporučuje nízký polštář, u starších lidí 

se už doporučuje vyšší polštář, aby jim napomáhal udržovat fyziologické 

zakřivení krční páteře (Hromádková, 1999). Dále je nutné, aby pacient dodržoval 

pokynů fyzioterapeuta a pravidelně prováděl cvičení, které pacient zná z terapií. 

S tím souvisí i pravidelné protahování svalových skupin okolo krční páteře a 

pletence ramenního, které mají tendenci ke zkracování (Miller, et al., 2010; 

Howard, 2009). 
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Za vhodné považuji pacientovi doporučit pravidelnou sportovní aktivitu. 

Mezi nejvhodnější patří plavání, vyjma prsou, běh na lyžích, turistika, jóga. 

Naopak se nedoporučuje sport s jednostranným zaměřením, jako je tenis, squash, 

hokej, florbal, aj. (Bond, 2007; Fusko et al., 2008) 
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3 ČÁST SPECIÁLNÍ 
 

3.1 Metodika práce 
 

Speciální část bakalářské práce byla vytvořena během mé měsíční souvislé 

praxe na pracovišti Oblastní nemocnice Kladno v době 22.1 – 16.2.2018, kde jsem 

pracovala pod odborným dohledem supervizorky Mgr. Petry Reckziegelové. Tato 

část mé bakalářské práce se zabývá kazuistikou pacienta s cervikobrachiálním 

syndromem. 

Pacient byl dopředu seznámen s průběhem terapií. Následně podepsal 

informovaný souhlas, kde souhlasí se zaznamenáním dat do bakalářské práce. 

Informovaný souhlas a schválená žádost o vyjádření Etické komise, pod jednacím 

číslem 062/2018, Univerzity Karlovy v Praze fakulty tělesné výchovy a sportu je 

přiložena v příloze.  

Pacient docházel na terapie ambulantně. Společných terapii bylo celkem 9 

v délce 30 min. Bohužel pro jeho časové možnosti, musela být první a poslední 

terapie využita pro kineziologický rozbor.  

  Metody, které jsem během terapií používala se shodovali s náplní 

bakalářského studia. Mezi nejčastěji využívanou metodu patřily techniky měkkých 

tkání a mobilizace dle Lewita, dále jsem využila míčkování dle Jebavé, PIR 

s protažením dle Jandy, senzomotorickou stimulaci dle Jandy a Vávrové, metodu 

PNF dle Kabata a nácvik správné aktivace bránice za využití metody DNS dle Koláře. 

  Při vyšetření a následné terapii jsem využila pomůcek: neurologické kladívko, 

dvouramenný goniometr, krejčovský metr, pěnový míček, theraband, gymball, 

pěnovou podložku, dřevěnou půlkruhovou úseč.  
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3.2 Anamnéza:  
 

Vyšetřovaná osoba: muž L.V. 

Ročník: 1972 

Diagnoza: M 53.1. Cervikobrachiální syndrom iritací po C6 

Status praesens:  

Subjektivní: Pacient přichází s bolestí  Cp a propagací do PHK ( ukazuje 

dermaton C6), při pohybu vystřelující po zadní straně paže, brnění prstů. Bolesti 

ho omezují při práci, kdy zaklání hlavu, a toho není pro silnou bolest a brnění 

v PHK schopen. Bolesti uvádí o síle 7, úlevovou polohu nenašel.  

Objektivní: pacient měří 190 cm, váží 80 kg, BMI 22,2. Dominantní PHK. 

Pacient při vědomí, orientovaný v čase, prostoru, spolupracuje. 

RA: v rodině se nevyskytují žádné dědičné onemocnění. Rodiče, sourozenec i děti 

jsou zdrávi.  

OA: pacient prodělal v roce 2014 operaci vyhřezlé ploténky. Podrobnosti neuvádí 

NO:  přibližně po dobu 7 měsíců se stupňují bolesti v oblasti krční páteře, 

v posledních 2 měsících se bolesti výrazně zhoršily, bolest až do pravého ramene, 

občas cítí brnění prstů na pravé ruce, přidala se také nauzea a vertigo vždy ve 

večerních hodinách. Své problémy řeší  užití 3- 4 prášků ibalgin 400mg. 

AA: neguje 

FA: neguje 

Abusus: káva a alkohol příležitostně, nekuřák  

SA: pacient bydlí v panelovém domě, s rodinou.  

PA: skladník  

Předchozí RHB: v roce 2013 docházel 4 měsíce na RHB z důvodů 

konzervativního léčení vyhřezlé bederní plotýnky – neúspěšně. Po operaci 2/2014 

pokračoval v ambulantní rehabilitaci, kde se věnoval hlavně SM systému a 

McKenzie 

Indikace k RHB: CB syndrom  
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3.3 Vstupní kineziologické vyšetření: 
 

3.3.1 Vyšetření stoje:  

 

Zezadu: stoj stabilní, báze fyziologická, paty kulovité, valgózní postavení 

hlezenních kloubů, achillovy šlachy symetrické. Podkolenní rýhy symetrické, 

ischiokrurální svalstvo symetrické, subgluteální rýhy symetrické. SIPS 

symetrické, thorakobrachiální trojúhelník na levé straně výraznější. Výrazná 

kontura paravertebrálních svalů v oblasti Lp. Dolní úhel pravé lopatky výš než 

levý, cca o 2 cm, pravé rameno výš, výrazná kontura střední části 

paravertebrálních svalů. Hlava lehce zrotovaná k pravému rameni.  

Zboku: levý bok – hlezenní, kolenní i kyčelní kloub v ose, oploštěná bederní 

lordóza, ramena v protrakci, Výrazně oploštěná krční lordóza. Pravý bok – Pravá 

DK lehce (asi 1,5 cm) posunuta vzad. Hlezenní, kolenní i kyčelní kloub v ose. 

Oploštěná bederní lordóza, ramena v lehké protrakci. Výrazně oploštěná krční 

lordóza.  

Zepředu: Stoj stabilní, fyziologická báze. Plochonoží bilaterálně, hlezenní klouby       

ve valgózním postavení. Kolenní klouby symetrické. SIAPS symetrické, 

Thorakobrachiální trojúhleník výraznější na levé straně, výrazné kontury prsních 

svalů bilaterálně, pravá prsní bradavka výš, pravá clavikula výš, pravé rameno 

výš. Obličej symetrický, hlava zrotovaná k pravému rameni.  

 

3.3.2 Vyšetření chůze 

 

Chůze stabilní, rytmická, kroky stejně dlouhé. Dle Jandy peroneální typ chůze. 

Odval chodidla fyziologický. Minimální souhyb pánve. HKK téměř bez pohybu. 

Chůzi        po patách, špičkách i v podřepu zvládá bez obtíží. Při zvednutí paží nad 

hlavu dochází k výraznému předsunu hlavy a bolestivosti v Lp. 

Modifikace stoje:  

Rhombergova zk.: 

• I. – stoj na šířku ramen, bez obtíží, stabilní 
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• II. – stoj spojný – mírná hra šlach na obou DK, ale stoj stále stabilní 

• III. – stoj spojný se zavřenýma očima – hra šlach na obou DK, lehké 

výkyvy do stran a dopředu dozadu.  

Trendeleburgrova Zk.  

• PDK pacient zvládl bez obtíží – v pánvi nedošlo k poklesu.  

• LDK – u flektované (pravé) DK došlo k mírnému poklesu pánve 

Stoj na dvou vahách – celková váha 80kg, levá 38kg pravá 42kg. Rozložení váhy 

fyziologické 

Dynamické vyšetření stoje: 

Flexe trupu: Cp se nerozvíjí, první rozvin viditelný až v přechodu C- Th páteře. 

Oblast Thp a Lp viditelné obloukovité rozvíjení páteře 

Lateroflexe: bilaterálně stejný jev: obloukovité rozvíjení páteře viditelné pouze 

v oblasti Thp 

Extenze: extenční pohyb téměř nulový, velký přelom v oblasti Th- Lp. Pohyb 

kompenzovaný flexí v kolenou. 

Krční páteř  

• flexe – bez obloukovitého rozvinu 

• Extenze – bolestivá, téměř nelze provést 

• Lateroflexe – laterální flexe značně omezená při pohybu doleva,                     

tvrdá bolestivá zarážka při pasivním pohybu.  

• Rotace – doprava bez obtíží, pasivně jde dopružit, vlevo bolestivá, 

omezený rozsah.  

 

3.3.3 Distance na páteři: 

 

Stiborův příznak: rozvinutí páteře o 7 cm – norma  

Čepojevův příznak: rozvinutí Cp o 2 cm – malý rozsah 

Schoberův příznak: rozvinutí Lp 5cm - norma 

Ottův příznak – a) inklinační – rozvinutí Thp 2,5 cm – malý rozsah 
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                          b) reklinační – 2,5cm – norma  

Thomayerův příznak: pozitivní ( chybí 4 cm)  

Forestierova fleche: 0cm 

 

3.3.4 Hypermobilita dle Jandy: 

 

Rotace hlavy: P strana 80° - normální rozsah, L strana 75° - normální rozsah 

Ramenní kloub: 

I. zkouška šály – normální rozsah bilaterálně 

II. zkouška zapažených paží - normální rozsah bil – dotkne se špičky prstů 

III. zkouška založených paží – normální rozsah – špičkami prstů dosáhne 

k akromionu lopatky druhé strany. 

Extenze v loketním kloubu: 105° - normální rozsah 

Dorzální flexe v zápěstním kloubu: 75° - normální rozsah 

Bederní páteř:  

I. flexe: čelo 20cm nad koleny – normální rozsah 

II. laterofexe: podpaží kolmo nad intergluteální linii – normální rozsah 

 

 

3.3.5 Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy:  

 

Flexe šíje: probíhá s předsunem, svědčí o převaze m. sternocleidomastoideus   

Flexe trupu: s lordotickou bederní páteří, převaha m. iliopsoas  

Abdukce v ramenním kloubu: pohyb začíná dle normy – začíná aktivací                

m. deltoideus a m. supraspiantus, přídá se kontra/ homolaterálně m. trapezius 

stabilizačně. Na konci sledujeme pouze minimální zapojení stabilizátorů lopatek 

Klik: pohyb je proveden plynule, ale je viditelná nedostatečná fixace dolního úhlu 

lopatky, což svědčí o oslabeném m.serratus anterior a převaze m. pectoralis 
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minor. Dále se projevuje pohyb lopatek od sebe a k sobě, z čehož vyplývá 

nedostatečná funkce rhombických svalů. 

 

3.3.6 Vyšetření dechového stereotypu:  

 

Při vyšetření dechového stereotypu bylo zjištěno horní hrudní dýchání, 

hrudník v inspiračním postavení. Zároveň jsem provedla i brániční test dle Koláře 

v sedě. Tento test nám ozřejmil nulovou aktivitu a souhru bránice břišního lisu a 

pánevního dna. Test byl proveden chybně. Při kladení odporu nenastala žádná 

změna.  

 

3.3.7 Palpační vyšetření dle Lewita 

 

Měkké tkáně: 

Kůže: Cp + Thp bez zarudnutí, otoku, málo protažitelná. HKK fyziologicky 

protažitelná, bez zarudnutí, hydratovaná. 

Podkoží: Kiblerova řasa jde nabrat pouze v oblasti Thp, ale pacient udává 

bolestivost. v oblasti bederní páteře nejde uchopit, vše bilaterálně.  

Fascie: patologická bariéra v oblasti krční páteře všemi směry. Thorakodorzální 

fascie tuhé zejména v oblasti horní hrudní páteře, oboustranně. Fascie na pravé 

straně trupu má zhoršenou posunlivost, levá strana bez patologického nálezu. 

Lumbosakrální fascie v normě, dobrá posunlivost, dopružení do bariery je možné. 

Svaly: Hypertonus v m. trapezius horní a střední část bil., 

m.sternocleidomastoideus dex., mm. scalenii hypertonus bil, palpační bolestivost 

vpravo. Krátké extenzory krku bil, m.levator scapulae bil., m. deltoideus dex., 

mm. pecotrales major bil., paravertebrální svaly. TrP v m. trapezius horní část 

bil.střední část vpravo, kde pacient uvádí také velkou bolestivost.                        

M. infraspinatus, supraspinatus. Krátké extenzory krku bil. Ostatní svaly 

normotonus bez nálezu TrP 
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3.3.8 Vyšetření periostových bodů  

 

linea nuchae – bpn bilat.  

příčný výběžek atlasu – bpn bilat.  

laterální hrana trnu C2 – zvýšená citlivost vpravo  

processus spinosus C7 – bpn, bez bolesti 

sternokostální spojení – bpn bilat.  

Erbův bod – bolestivý vpravo.  

 

 

3.3.9 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy: 

 

 Pravá  Levá 

m.trapezius 2 1 

m.levator scapulae 2 1 

m. pectoralis major- pars 

sternalis  

2 2 

m. pectoralis major- pars 

costalis 

2 2 

m.pectoralis major-pars 

clavicularis + m.pectoralis 

minor 

2 2 

Paravertebrální svaly  2 

m. quadratus lumborum  1 1 

         Tab. č. 1 – Vstupní KR: vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

 

3.3.10 Antropometrie: 

 

Antropometrie délek HK  

 
Pravá Levá 

Délka HK 89 89 
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Paže a předloktí 69 69 

Paže 39 39 

Předloktí 30 30 

Ruka 20 20 

         Tab. č. 2 – Vstupní KR: antropometrické údaje délek HKK 

Antropometrie obvodů HK 

 
Pravá Levá 

Relaxovaná paže/ 

kontrahovaná 

32/38 30/36 

Loket 27 26,5 

Předloktí 25 24,5 

Zápěstí  20 19 

Hlavičky metakarpů 19 18,5 

       Tab. č. 3 – vstupní KR – antropometrické údaje obvodů HKK 

 

3.3.11 Goniometrie dle Jandy: 

 

Krční páteř: 

Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

S 30 - 0 - 30 S 35 – 0 - 40 

F 35 – 0 - 30 F 40 – 0 - 35 

R 40 – 0 - 40 R 45 – 0 - 45 

      Tab č. 4 – Vstupní KR: goniometrie aktivním i pasivním pohybem krční páteře 

Ramenní kloub:  

P – aktivní pohyb P – pasivní pohyb L – aktivní pohyb L – pasivní pohyb 

S 40 – 0 - 160 40 – 0 - 170 40 – 0 - 165 45 – 0 – 170 

F 170 – 0 – 0 175 – 0 - 0 170 – 0 – 0 175 – 0 – 0 

T 25 – 0 – 20 30 – 0 - 25 25 – 0 - 20 30 – 0 – 25 

R 90 – 0 - 85 95 – 0 - 90 85 – 0 - 80 85 – 0 – 80 

      Tab. č. 5 – Vstupní KR: goniometrie aktivním i pasivním pohybem v ramenním kloubu 

Loketní kloub: 
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P – aktivní pohyb P – pasivní pohyb L – aktivní pohyb L – pasivní pohyb 

S 0 – 0 - 140 0 – 0 - 140 0 – 0 - 140 0 – 0 – 140 

      Tab. č. 6 – Vstupní KR: goniometrie aktivním i pasivním pohybem v loketním kloubu 

Zápěstí:  

P – aktivní pohyb P – pasivní pohyb L – aktivní pohyb L – pasivní pohyb 

S 75 – 0 - 75 80 – 0 - 80 80 – 0 – 80 85 – 0 – 85 

F 15 – 0 - 15 20 – 0 – 20 15 – 0 - 15 20 – 0 - 20 

      Tab. č. 7 – Vstupní KR: goniometrie aktivním i pasivním pohybem v zápěstí 

 

3.3.12 Svalový test dle Jandy: 

 

 Pravá Levá 

Krk 
 

 

Flexe 4 

Extenze 4 

Trup  

Flexe 3 

Extenze 5 

Flexe trupu s rotací 3 3 

Lopatka  

Addukce 4 

Kaudální posun s addukcí 3 3 

Elevace 5 5 

Abdukce s rotací 3 3 

Ramenní kloub  

Flexe 5 5 

Extenze 5 5 

Extenze v abdukci 5 5 
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M. pectoralis major 5 5 

Zevní rotace 4 4 

Vnitřní rotace  5 5 

Loketní kloub  

Flexe ( biceps, 

brachioradialis, brachialis) 
5, 5, 4 5, 4, 4 

Extenze 5 5 

Předloktí  

Supinace 5 5 

Pronace 5 5 

Zápěstí  

Flexe s addukcí  5 4 

Flexe s abdukcí 4 4 

Extenze s addukcí 5 4 

Extenze s abdukcí 5 4 

    Tab. č. 8 – Vstupní KR: Vyšetření svalové síly dle Jandy 

 

3.3.13 Vyšetření kloubní vůle dle Lewita: 

 

AO skloubení:  

a) posun směrem dorzálním – kloubní vůle zachována 

b) posun směrem laterálním - kloubní vůle zachována 

c) anteflexe - kloubní vůle zachována 

d) retroflexe - kloubní vůle zachována 

e) lateroflexe - kloubní vůle zachována 

f) rotace - kloubní vůle zachována  

C páteř:  

a) lateroflexe – blokáda v segmentu C5-6 

b) posun směrem dorzálním – blokáda v segmentu C5-6 
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c) posun směrem laterálním – blokáda v segmentu C5-6 

d) rotace – blokáda v segmentu C5-6/C5-C6 

C-Th přechod: 

a) dorzální posun - blokáda 

b) laterální posun - blokáda 

c) rotace - blokáda 

Th páteř: 

a) flexe – blokáda v segmentu Th3 – Th4 

b) extenze – blokáda v segmentu Th3 – Th4 

c) rotace – kloubní vůle zachována 

d) lateroflexe – blokáda v segmentu Th2- Th3/ Th3- Th4 

1. Žebro – blokáda – pacient pociťuje bolest na pravé straně, levá bpn 

Fénomen předbíhání: blokáda 2.žebra v EXP bil. 

Glenohumerální kloub 

a) kaudální posun – kloubní vůle zachována 

b) ventrodorzální posun – kloubní vůle zachována 

Akromioklavikulární kloub 

a) ventrodorzální posun – blokáda na pravé straně 

b) kaudální posun – kloubní vůle zachována 

 

Sternoklavikulární kloub  

a) ventrodorzální posun – blokáda  

b) kraniokaudální posun blokáda směrem kraniálním  

Lopatka volná.  

 

3.3.14 Speciální testy 

 

Zadní zásuvkový test   
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Při testování pacient bez obav z luxace, k větší pohyblivosti hlavice humeru 

posteriorně nedošlo. Test na zadní instabilitu je negativní.   

Test impigement syndromu podle Hawkinse  

Pacient nepociťuje při provedení bolest, test je negativní.   

Vyšetření bolestivého oblouku dle Cyriaxe  

Pacient udává bolestivost v pravém ramenním kloubu od zhruba  150°. Což 

ukazuje na možné postižení akromioklavikulárního kloubu.   

  

3.3.15 Neurologické vyšetření   

 

Vyšetření hlavových nervů:  

I.– bez patologického nálezu, pacient rozpozná aromatické látky 

II.– bpn, pomocí prstů vyšetřeno zorné pole  

III., IV. VI. – bpn, vyšetření pohybů bulbů všemi směry, zornice izokorické, 

okrouhlé 

V.- bpn, čití na obličeji v normě 

VII. – zkoušky hybnosti dolní i horní vetvě, bpn 

VIII.- bpn. orientační vyšetření sluchu  

IX., X., XI. – bez patologických nálezů 

XII.- bpn, pohyblivost a umístění jazyka v normě, nevyzakuze fascikulaci  

Šlachookosticové reflexy: 

I. bicipitový reflex – fyziologický bilaterálně 

II. Tricipitový reflex – fyziologický bilaterálně 

III. Reflex fexorů prstů – fyziologický bilaterálně 

 

Čití: 

I. Algické – na bolestivé podměty je citlivost stejná, fyziologická bilaterálně 

II. Termické – rozeznává změnu teploty v oblasti Cp  
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III. Taktilní – HKK bez poruchy 

IV. Stereognozie – tvar a materiál předmětů rozpoznán 

V. Pohybocit – na HKK rozpoznává pohyby prstů  

VI. Polohocit – po nastavení prstů/ zápěstí do určité polohy je schopen stejně 

nastavit i druhou končetinu 

Pyramidové jevy: 

Iritační pyramidové jevy: Hoffmanův a Babinského příznak negativní, 

Trommerův jev vyšetřen na obou HKK i DKK také negativní. 

Zánikové pyramidové jevy: fenomén retardace, Douforova zkouška, příznak 

Mingazzinoho – vše negativní 

Vyšetření úchopu: 

Vyšetřeno: štipec, špetka, úchop válce, úchop koule, háček – pacient má pravou 

ruku dominantní, avšak tyto vyšetření provedl bilaterálně správně 
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3.4 Závěr vyšetření 

 

Při vyšetření stoje došlo ke zjištění, že pacient má bilaterálně plochonoží               

a valgózní postavení hlezenních kloubů, oploštěnou bederní lordózu, výraznou 

konturu paravertebrálních svalů v oblasti Lp, thorakobrachiální trojúhelník 

výraznější na levé straně. Dolní úhel pravé lopatky i pravé rameno výše než levé, 

cca o 2 cm. Dále, při pohledu zepředu, bylo zjištěné asymetrické postavení prsní 

bradavky, klavikuly i pravého ramene, kdy na pravé straně bylo zřejmé posunutí 

nahoru o cca 1,5 cm. Ramena v lehké protrakci, výrazně oploštěn á krční lordóza, 

hlava lehce zrotovaná k pravému rameni. 

Dynamické vyšetření stoje nám ukázalo, že pacient při flexi trupu provádí 

flexi krku bez obloukovitého rozvoje. První rozvíjení je viditelné až v oblasti 

přechodu C-Thp, při lateroflexi trupu je viditelné rozvíjení páteře pouze v oblasti 

Thp bilaterálně. Dále nám dynamické vyšetření ukázalo, že extenze krku je velmi 

bolestivá, téměř nejde provést. Lateroflexe Cp je značně omezená při pohybu 

doleva, tvrdá a bolestivá zarážka, rotace krční páteře vlevo je bolestivá 

s minimálním rozsahem. 

U vyšetření chůze byl zjištěn minimální souhyb pánve, HKK téměř bez 

pohybu. Při chůzi se vzpaženými HKK došlo k výraznému předsunu Cp, 

bolestivost paravertebálních svalů v oblasti Lp. 

Při vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy bylo zjištěno, že flexe šíje 

je prováděna předsunem hlavy s výraznou převahou m.sternocleidomastoideus, 

flexe trupu je prováděna s lordotickou Lp a  je viditelná výrazná převaha 

m.iliopsoas. abdukce v ramenním kloubu je bez omezení, pouze na konci pohybu 

je minimální zapojení stabilizátorů lopatek, při kliku se nám ozřejmila 

nedostatečná funkce rhombických svalů. 

U svalového testu dle Jandy byla zjištěna svalová síla stupně 3 u svalů: 

m.rectus abdominis, m. obliguus externus et inernus abdominis, m. trapezius dolní 

vlákna, m.serratus antrior. 

U palpačního vyšetření měkkých tkání byla zjištěna patologická bariera 

v oblasti Cp všemi směry. Thorakodorzální fascie při posunu kraniálním tuhá 

zejména v oblasti horní hrudní páteře bilaterálně. Dále zjištěna zhoršená 
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posunlivost fascie na pravé straně trupu. Kiblerova řasa nelze provést v oblasti Lp, 

pacient uvádí bolestivost. Dále byl zjištěn hypertonus v m.trapezius, m.SCM, mm. 

scalenii, bil., krátké extenzory krku bil., m. levator scaupalae, m. deltoideus dex., 

mm. pectorales   a u paravertebrálních svalů. TrP m. trapezius horní část bil.,       

m. infraspinatus a supraspinatus bil., krátké extenzory krku. Při vyšetření 

periostových bodů bylo zjištěná zvýšená citlivost na laterální hraně trnu C2 

vpravo a bolestivý Erbův bod také vpravo. 

Pacient má zkrácené, dle Jandy na stupni 2, tyto svaly m. trapezius sin, 

m.levator scapulae sin., m.pectoralis major bil. a paravertebrální svaly. 

Vyšetřením kloubní vůle dle Jandy byly zjištěné blokády v segmentu   C5-

6 ve všech směrech, C- Th přechod při rotaci, dorzálním a laterálním posunu. V 

Thp je blokáda v segmentu Th3-4 při flexi, extenzi i lateroflexi, kde je navíc 

blokáda také v segmentu Th2-3. Dále byla zjištěna blokáda 1.žebra na pravé 

straně, zde pacient uváděl také velkou palpační bolestivost, blokáda 2. žebra 

v expiračním postavení oboustranně. Akromioklavikulární kloub                          

ve ventrodorzálním posunu dex., sternoklavikulární kloub blokáda při pohybu 

ventrodorzálním a při kraniokaudálním blokáda v posunu kraniálním. 

Při speciálních testech se projevila lehká bolestivost v pravém rameni u 

testu bolestivého oblouku dle Cyriaxe, což značí možné postižení v oblasti 

akromioklavikulárního kloubu. U neurologického vyšetření a vyšetření úchopů 

nebyla zjištěna žádná patologie. 

 

3.5 Krátkodobý plán 

 

Tento plán je vytvořen na průběh léčby během mé měsíční praxe a našich 

společných terapiích. Pacient má hlavní obtíže v oblasti krku a Lp, takže se budu 

snažit pracovat hlavně na těchto částech. 

Jako první je důležité se zaměřit na uvolnění fascií v oblasti Cp a Lp, kde 

se vyskytují reflexní změny. Následně přejít k uvolnění hypertonu a TrP 

v krátkých extenzorech krku, m, trapezius bil., m. SCM, mm. scalenii bil., m. 

levator sc., mm. pectorales. M supraspinatus a infraspinatus bil.                              

a paravertebrálních svalů. Dále přejdu k mobilizaci dle Lewita v oblastech, kde 
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byly zjištěny blokády, a to v segmentu C5-6 ve všech směrech, C- Th přechod při 

rotaci, dorzálním a laterálním posunu. V Thp v segmentu Th3-4 při flexi, extenzi i 

lateroflexi, kde se také musím zaměřit na segment Th2-3, prvního žebra na pravé 

straně. Akromioklavikulární kloub ve ventrodorzálním posunu dex., 

sternoklavikulární kloub při pohybu ventrodorzálním a při kraniokaudálním 

v posunu kraniálním. Následně   se zaměřím na protažení zkrácených svalů a 

posílení oslabených. Zde budu využívat hlavně metody PIR s protažením, PNF 

dle Kabata. Jako poslední se zaměříme na zlepšení pohybových stereotypů, které 

pacient prováděl chybně, konkrétně se jedná    o flexi šíje, kde budu chtít odstranit 

předsun hlavy, flexi trupu, a klik, kde se prokázala malá aktivita stabilizátorů 

lopatek. V rámci zlepšování stereotypů bych se také ráda věnovala správnému 

dechovému stereotypu. Zde bych ráda využila metod jak dechové gymnastiky, tak 

DNS dle Koláře. Jako poslední bych ráda zařadila korekci sedu a stoje dle 

Brüggera, naučení správného zvedání a přenášení těžkých věcí. Pacient také bude 

poučen o autoterapii.   

 

3.6 Dlouhodobý plán 

 

Po ukončení ambulantní péče je vzhledem k pacientově fyzicky náročné 

práci důležité, aby dále pokračoval v autoterapii a také režimovému opatření. 

Bude důležité, aby se pacient věnoval kompenzačnímu cvičení, a tím ulevoval 

přetěžovaným částem těla. Zejména se bude jednat o protahování svalů krku, 

pletence ramenního. Pro vyvarování se bolesti v oblasti Lp je důležité se i nadále 

věnovat dechovému cvičení dle DNS a SM systému, kde bude pacient 

zainstruován. Pokud by se obtíže vracely, doporučuji návštěvu rehabilitačního 

lékaře a opakování ambulantních terapii.  
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3.7 Průběh terapie  
 

3.7.1 1. Terapeutická jednotka (45 min, 29.1.2018) 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky:  

• Odebrání anamnézy  

• Vstupní kineziologický rozbor 

• Seznámení pacienta s průběhem terapie  

Provedení: 

• Vstupní kineziologický rozbor- viz výše. Odebrání anamnézy, vyšetření 

aspekcí, palpací (vyšetření stoje, chůze, pohybových stereotypů, 

antropometrie, goniometrie, zkrácených svalů, svalové síly, kloubní vůle, 

dechového stereotypu, reflexních změn, neurologické vyšetření.) 

• Instruktáž pacienta 

 

3.7.2 2. terapeutická jednotka (30 min, 1.2.2018) 

 

Subj.: pacient udává velké bolesti hlavy a brnění prstů na pravé ruce, pro bolest 

musí být v pracovní neschopnosti 

Obj.: orientovaný místem i časem, motivovaný pro terapii, ráno užil 1 ibalgin 400, 

tvrdá a bolestivá zarážka při snaze rotace hlavy vlevo. Špatná posunlivost krčních 

fascií všemi směry. Trp ve svalech m. trapezius horní vlákna bil, m. levator 

scapulae, m. supraspinatus, infraspinatus.   

Cíl:  

• Uvolnění měkkých tkání v oblasti Cp a Thp,  

• Odstranění Trp  

• Uvolnění hypertonického svalstva 

• Korekce dechového stereotypu 

• Nácvik korigovaného sedu a stoje  

Návrh: 
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• Techniky měkkých tkání dle Lewita na oblast krční a hrudní páteře, 

míčkování v oblasti Cp a hrudníku,  

• Tlaková masáž na Trp v m. trapezius bil., levator scapulae, supraspinatus, 

infraspinatus, krátké extenzory krku 

• PIR s protažením zkrácených svalů dle Jandy 

• Respirační fyzioterapie 

• Nácvik korigovaného sedu a stoje dle Brüggera 

Provedení: 

• TMT dle Lewita – uvolnění krčních fascií všemi směry, provedení 

Kiblerovy řasy na oblasti hrudní a krční páteře bilaterálně 

• Míčkování dle Jebavé v oblasti Cp, Thp a hrudníku bil. 

• PIR s protažením na m. trapezius, mm. scalenii, levator scapulae, 

infraspinatus, supraspinatus, mm. pectorales (také ukázka jak provést 

cviky jako autoterapii), vše provedeni bilaterálně 

• Tlaková masáž na uvolnění Trp v oblasti krátkých extenzorů krku, horních 

i středních vláken m. trapezius dex., m. levator scapulae dex., 

supraspinatus dex., infraspinatus bil. 

• Respirační fyzioterapie – nácvik abdominálního dýchání vleže na zádech a 

s pokrčenýma nohama. Lepší provedení při kladení odporu při nádechu na 

dolní žebra.  

• Korekce sedu a stoje dle Brüggera (také jako autoterapie na doma) 

Závěr:  

Subj:. Pacient cítí úlevu, udává úlevu a pocit volnosti v oblasti krku 

Obj.: došlo k uvolnění měkkých tkání a Trp v oblasti Cp a Thp. Tím se zlepšila 

hybnost krku na levou stranu. Doporučeno provádět autoterapii doma a dodržovat 

klidový režim  

 

3.7.3 3. terapeutická jednotka (30 min, 5.2.2018) 

 

Subj.: pacient udává, že mu bylo líp po minulé terapii, ale během následujícího 

dne se to opět vrátilo zpátky, i když ne v tak velké míře 
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Obj.: pacient orientován časem i místem. Na dnešní terapii opět došel po užití 

jednoho ibalginu 400, opět bariéra v rotaci Cp doleva, přetrvává hypertonus ve 

svalech krku, Trp v horních vláknech m. trapezius dx. 

Cíl: 

• Uvolnění fascii Cp, Thp a hrudníku 

• Uvolnění TrP  

• Mobilizace zjištěných blokád v segmentu C5-6, C-Th přechod 

• PIR s protažením na m. trapezius, levator scapulae, supraspinatus, 

infraspinatus, vše bil.  

• Senzomotorika 

• Kontrola autoterapie 

Návrh terapie: 

• Techniky měkkých tkání v oblasti Cp, Thp a hrudníku 

• Tlaková masáž pro uvolnění Trp v m.trapezius horní vlákna bil., krátkých 

flexorů krku 

• Mobilizace dle Lewita 

• Senzomotorické cvičení 

• Kontrola autoterapie – PIR na m. trapezius, levator scapulae, korigovaný 

sed a stoj dle Brüggera 

Provedení: 

• Techniky měkkých tkání – Míčkování dle Jebavé v oblasti Cp, Thp           

a hrudníku, provedení bilatelárně. Protažení krční fascie dle Lewita – 

všemi směry 

• Tlaková masáž pro uvolnění Trp v v m.trapezius horní vlákna bil., 

krátkých extenzorů krku 

• Mobilizace dle Lewita – segment C5-6 v pohybech do lateroflexe, posun 

směrem dorzálním i laterálním, rotace bil., C-Th přechod v pohybech 

dorzálním, laterálním a rotace. 

• Senzomotorická stimulace – nácvik malé nohy, „píďalky“, přidáno jako 

autoterapie na doma 



48 
 

• Autoterapie z minulé terapie zkontrolována, vše bez problému, pouze 

korekce správného sedu. Doplněno o nácvik malé nohy a „píďalky“.  

 

Závěr: 

Subj.: pacient cítí úlevu v oblasti krční páteře, sed bez bolesti a iritace do pravé 

ruky, po senzomotorickém cvičení se mu líp dělal korigovaný stoj  

Obj.: Došlo k uvolnění měkkých tkání v oblasti Cp a Thp. Odstranění blokád 

v oblasti C5-6. Cíl dnešní terapeutické jednotky splněn, takže ji hodnotím jako 

úspěšnou 

 

3.7.4 4. terapeutická jednotka (30 min, 7.2.2018) 

 

Sub.: udává, že se cítí líp, ale stále pociťuje bolesti, hlavně když dlouho sedí. Při 

dlouhodobém sedu také uvádí, že mu začne brnět ruka. Po minulé terapii se cítil 

celý den dobře.  

Obj.: pacient orientovaný místem i časem, spolupracuje. Stále palpačně zjištěn 

hypertonus ve svalech m. trapezius, levator scapulae a krátkých extenzorech krku, 

objevuje se na obou stranách, ale na pravé horší, také přetrvává horší 

protažitelnost krční i hrudní fascie 

 

Cíl: 

• Uvolnění hypertonických svalů, fascií Cp a Thp 

• protažení m.trapezius, levator scapulae, krátké extenzory krku, vše bil.  

• Mobilizace Thp v segmentu Th3-4, 1. žebro, akromioklavikulární kloub  

• Nácvik správného dechového stereotypu, aktivace bránice 

• Posilování mezilopatkových svalů. 

• Senzomotorika 

Návrh: 

• Techniky měkkých tkání dle Lewita - provedené Kiblerovy řasy v oblasti 

střední a horní hrudní páteře, uvolnění krčních fascií všemi směry. 



49 
 

Míčkování dle Jebavé v oblasti m. trapezius všechny vlákna bil., hrudní 

fascie 

• PIR dle Lewita na svaly – m. trapezius střední vlákna, levator scapulae, 

krátké krku, vše bil.  

• Mobilizace Thp, 1. žebra a akromioklavikulárního kloubu dle Lewita 

• Respirační fyzioterapie, Nácvik správné funkce bránice dle Koláře 

• Posilovací technika PNF dle Kabata na mm. rhomboidei, m. levator 

scapulae, m. serratus anterior 

• Senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové 

Provedeni:  

• Míčkování dle Jebavé v oblasti Cp a Thp a hrudníku, vše bil. 

• Techniky měkkých tkání dle Lewita – provedena Kiblerova řasa v oblasti 

střední hrudní a horní hrudní páteře bil. Uvolnění krční fascie všemi směry 

• PIR s protažením dle Lewita na m.trapezius, levator scapulae, kratké 

extenzory krku, vše bil. 

• Mobilizace dle Lewita v segmentu Th3-4 do flexe a extenze, do lateroflexe 

také v segmentu Th2-3, mob 1.žebra a akromioklavikulárního kloubu ve 

ventrodorzálním pohybu 

• Respirační fyzioterapie – nácvik lokalizovaného dýchání, dechové vlny. 

Využití cviků z DNS dle Koláře – leh na zádech, podložené nohy 

gymballem, snaha o aktivaci pánevního dna, bránice, vytvoření tzv. 

„válce“. Leh na zádech v pozici dítěte, gymball mezi koleny a dlaněmi, 

s výdechem tlak do gymballu pravou rukou levou nohou s nádechem 

povolit a s výdechem opět tlak do gymballu opačnou, tj. levou rukou            

a pravou nohou – snaha o aktivaci HSSP. 

• PNF dle Kabata – využití techniky opakované kontrakce za použití I. D. 

flekční pro posílení m. serratus anterior, a I. D. extenční pro posílení mm. 

rhomboidei a m. levator scapulae 

• Senzomotorika – zopakování „malé nohy a píďalky“. Korigovaný stoj na 

pěnové podložce, 3 – bodová opora na jedné noze také na pěnové 

podložce 

Závěr: 
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Subj.: pacient si velice pochvaluje cviky na aktivaci HSSP, cítí pak „volnější“ 

záda. Také se mu líp stojí po senzomotorické stimulaci a cítí tak úlevu 

přetěžovanému krku 

Obj.: v dnešní terapeutické jednotce se nám podařilo uvolnit fascie v oblasti 

hrudní a krční páteře. Pacient velmi dobře reaguje na uvolnění hrudníku pomocí 

míčkování. Dále se povedlo splnit cíl uvolnění blokád v oblasti Thp, 1. žebra              

a akromioklavikulárního kloubu. Dnešní terapeutickou jednotku hodnotím jako 

úspěšnou 

 

3.7.5 5. terapeutická jednotka (30 min, 9.2.2018) 

 

Subj.: pacient se cítí dobře, od poslední terapie téměř žádné potíže. Když cítí, že 

ho začíná bolet krk, zkontroluje si sed, protáhne se a problémy odezní. 

Obj.: pac. Orientovaný časem i prostorem. Palpací zjištěna horší posunlivost fascií 

v oblasti hrudní páteře směrem kraniálním bilaterálně, a krčních fascií všemi 

směry.  Blokády v oblasti Cp a Thp nezjištěny.  

Cíl: 

• Uvolnění měkkých tkáni v oblasti Cp, Thp 

• Protažení fascii v oblasti Cp, Thp  

• Posílení mezilopatkového svalstva, flexory i extenzory na HKK 

• Zopakování cviků z minulé terapie 

Návrh: 

• Techniky měkkých tkání dle Lewita – uvolnění neprotažitelných fascií 

v oblasti Thp a Cp. Kiblerova řasa v oblasti střední a horní hrudní páteře. 

Míčkování dle Jebavé v oblasti Thp a hrudníku 

• Protažení zkrácených svalů za využití techniky PNF dle Kabata 

• Posílení oslabených stabilizátorů lopatky za pomocí PNF dle Kabata 

• Respirační fyzioterapie - Zopakování cviků na aktivaci HSSP z minulé 

terapie 

Provedení: 
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• Techniky měkkých tkání dle Lewita – Kiblerova řasa v oblasti střední 

hrudní a horní hrudní páteře bil. Uvolnění hrudní fascie směrem 

kraniálním bil.,         a krční fascie všemi směry.  

• Míčkování dle Jebavé v oblasti Thp a hrudníku bil.  

• PNF dle Kabata – pro protažení hypertonického m. trapezius přes lopatku, 

která provádí anteriorní depresi. Využití techniky výdrž- relaxace, 

provedení vleže na boku. Pro protažení mm. pectorales byla použita II. 

Diagonála – flekční vzorec 

• PNF dle Kabata – využití techniky opakované kontrakce za použití I. D. 

flekční pro posílení m. serratus anterior, a I. D. extenční pro posílení          

mm. rhomboidei a m. levator scapulae 

• Zopakování cviků na aktivaci HSSP – viz předchozí terapie  

• Zopakování cviků, které má pacient určené pro autoterapii.  

Závěr: 

Subj.: pacient udává, že se cítí skvěle, po uvolnění krku a protažení prsních svalů 

cítí velkou úlevu  

Obj.: po kombinaci Kiblerovy řasy v oblasti Thp a využití techniky PNF výdrž. 

relaxace došlo k výraznému uvolnění fascii v oblasti Thp a hypertonického                    

m. trapezius.  

 

3.7.6 6. terapeutická jednotka (30 min, 12.2.2018) 

 

Subj.: pacient přichází v dobrém rozpoložení, stále cítí velkou úlevu v oblasti 

krku, funguje bez prášků proti bolesti. Začal chodit do práce, potíže se zatím 

nevrací.  

Obj.: pac. Orientován časem i místem. Při úvodním rozhovoru bez problému otáčí 

hlavou, ovšem při palpačním vyšetření zjištěna hypertonie m. trapezius, krátké 

extenzory krku. Dále malá posunlivost hrudních fascií a TrP ve svalech 

supraspinatus, infraspinatus. Při vyšetření kloubní vůle krční páteře zjištěna 

blokáda v segmentu C5-6 směrem dorzálním. 

Cíl: 
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• Uvolnění hypertonických svalů  

• Odstranění reflexních změn v oblasti hrudních fascii  

• Odstranění Trp ve svalech supraspinatus a infraspinatus 

• Ozřejmění kloubní vůle v oblasti krční páteře 

• Posílení mezilopatkového svalstva 

• Aktivace HSSP 

• senzomotorika 

Návrh: 

• techniky měkkých tkání dle Lewita v oblasti Cp a Thp, Kiblerova řasa 

v oblasti Thp 

• Míčkování dle Jebavé v oblasti hrudníku 

• Tlaková masáž na m. supraspinatus a infraspinatus 

• Vyšetření kloubní vůle v oblasti Cp popřípadně následná mobilizace 

• LTV – analytické posilování mezilopatkového svalstva, posilovací 

technika na podkladě PNF dle Kabata- pro posílení m. rhomboidei  

• Dechová gymnastika, aktivace bránice dle Koláře 

• Senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové 

• autoterapie 

Provedení: 

• Techniky měkkých tkání dle Lewita – krční fascie všemi směry, fascie 

v oblasti Thp kraniálním směrem. Provedení Kiblerovy řasy v oblasti 

střední hrudní a horní hrudní páteře bil.  

• Míčkování dle Jebavé v oblasti hrudníku bil. 

• Tlaková masáž na m. supraspinatus a infraspinatus bil. 

• Vyšetření kloubní vůle dle Lewita – Cp segment C5-6 vyšetření                             

do lateroflexe, rotace a posuny směrem dorzálním a laterálním. Zjištěna 

blokáda v posunu směrem dorzálním – provedena mobilizace dle Lewita. 

V ostatních pohybech mobilizace nebyla nutná 

• LTV –  analytické posilování mm. rhomboidei za pomocí therabandu, 

využití techniky PNF dle Kabata posilovací technika zvrat – výdrž II. 

Flekční diagonála 
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• Dechová gymnastika – nácvik dechové vlny, lokalizované dýchání, 

dýchaní proti odporu terapeutových rukou. Nácvik správné aktivace 

bránice dle Koláře pod dohledem supervizora – pacient leží na zádech, 

nohy podložené gymballem 90 kyčle i kolena. Terapeutovy ruce v oblasti 

bránice, klade odpor, pacient prodýchává pod terapeutovy ruce a rozpíná 

dutinu břišní. V dalším cviku si pac přidá svoje ruce do oblasti třísel, snaží 

se při nádechu     i výdechu mít tlak pod svýma rukama. 

• Senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové – nácvik malé nohy, 

„píďalky“, cvičení na labilních plochách (půlkruhová úseč, pěnová 

podložka). Korigovaný stoj, hlídání si 3- bodové opory. Výpady na 

pěnovou podložku, stoj na jedné noze na půlkruhové úseči. 

• Kontrola autoterapie – korigovaný sed a stoj dle Brüggera, nácvik malé 

nohy  

Závěr: 

Subj.: pacient se cítí velmi dobře po senzomotorické stimulaci, má pocit, že   na 

konci terapie se mu mnohem líp provádí korigovaný stoj. Dále uvádí, že se mu 

ulevuje po míčkování hrudníku. 

Obj.: podařilo se mi uvolnit hypertonické svalstvo v oblasti krku a horní hrudní 

páteře. Trp v m. infraspinatus a supraspinatus povoleny. Fascie v oblasti hrudníku 

jsou volné. Pacient velmi dobře reaguje na nestabilní plochy, kdy po ukončení této 

fáze terapie provádí správný stoj bez jakékoliv mé korekce. Jako pozitivní 

považuji to, že joint – play je bez patologických nálezů, s vyjímkou dorzálního 

posunu v segmentu C5-6, což se ale také podařilo uvolnit. Doporučuji stále 

provádět autoterapii zejména na protažení svalů m. trapezius a m. levator scapulae 

bil.  

 

3.7.7 7. terapeutická jednotka (30  min, 14.2.2018) 

 

Obj.: pacient se cítí dobře. Brnění prstů už vůbec necítí, pohyblivost krční páteře 

bez omezení, pouze cítí pořád tlak na ramenou. Popisuje to, jako by měl těžký 

batoh na zádech. Jako pozitivum uvádí, že nepotřebuje žádné léky proti bolesti. 
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Subj.: Stále je mírně zhoršená posunlivost fascií v oblasti krční, střední hrudní a 

horní hrudní páteře, horší posunlivost také v oblasti hrudníku. Rotace krční páteře 

bez blokády a bolesti. Korigovaný stoj a sed už pacient dokáže provést sám, bez 

zásahu terapeuta.  

Cíl: 

• Uvolnění fascií v oblasti krční, střední hrudní, horní hrudní páteře a 

hrudníku 

• Aktivace HSSP 

• Posílení oslabených mezilopatkových svalů 

• Korekce správného zapojení svalů HKK a hrudníku 

• Senzomotorika 

• Autoterapie 

Návrh: 

• Míčkování dle Jebavé – oblast střední a horní hrudní páteře. Také                      

m. trapezius, ramena a hrudník  

• Techniky měkkých tkání dle Lewita – uvolnění krčních fascií, Kiblerova 

řasa v oblasti střední a horní hrudní páteře  

• Nácvik správné aktivace bránice dle Koláře 

• LTV – využití SM systému, PNF dle Kabata  

• Senzomotorika dle Jandy a Vávrové 

• Autoterapie  

Provedení:  

• Míčkování dle Jebavé – v oblasti m. trapezius dolní a střední část,                   

m. deltoideus a mm. pectorales, vše bil.  

• Techniky měkkých tkání dle Lewita – uvolnění krčních fascií všemi 

směry, fascie v oblasti hrudní páteře ve směru kaudálním, Kiblerova řasa 

v oblasti střední a horní hrudní páteře 

• Nácvik aktivace bránice dle Koláře – zopakování cviků viz. minulá 

terapie. Za dozoru supervizora zařazení cviku dle vývojové řady 4m – 

extenze střední Th páteře – pacient leží na břiše, paže vzpaženy v lehké 

abdukci a zevní rotaci, opora o mediální epikondyly humeru.  
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• LTV – SM systém dle Smíška – použití základních cviků I. a IV. 

Analytické posilování mezilopatkových svalů pomocí therabandu.  

• LTV na neurofyziologickém podkladě – PNF dle Kabata pro správný 

stereotyp zapojování svalů HKK a hrudníku při běžných denních 

činnostech využita I. DG flekční a I. DG extenční v technice pomalý zvrat 

– výdrž 

• Senzomotorika dle Jandy a Vávrové – viz. Minulá terapie  

• Autoterapie – kontrola správnosti provedení cviků dle SM systému, 

korigovaný stoj na půlkruhové úseči. Dále pokračovat v protahování            

m. trapezius a levator scapulae bil.  

Závěr:  

Subj.: pacient se cítí dobře, bez obtíží, brnění prstů odeznělo. Udává, že vždy 

v den a den po terapií cítí, že díky cvikům je ve „správném postavení“ 

Obj.: vzhledem k tomu, že hypertonie se ze svalů vytrácí, a na dřívější potíže              

si pacient nestěžuje, terapeutická jednotka je zaměřena výhradně na cvičení. Při 

metodě PNF dle Kabata vidíme správný timing zapojení svalů, bez patologických 

úhybů.  

 

3.7.8 8. terapeutická jednotka (15.2.2018) 

 

Obj.: pacient přichází dobře naladěn, bez bolesti, brnění prstů úplně ustoupilo. 

Vzhledem k tomu, že je tohle poslední terapie a cítí se dobře, žádá o větší škálu 

cviků na doma. 

Subj.: pacient je orientovaný časem i prostorem, při vyšetření aspekcí je zřejmé, 

že se pacientovi korigovaný stoj stává automatickým, stále převládá hrudní 

dýchání. Palpačně jsou krční i hrudní fascie protažitelné a bez bariery.  

 

Cíl:  

• Uvolnění přetěžovaných svalů  

• Relaxace zkrácených svalů  

• Posílení svalů mezilopatkových  
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• Aktivace HSSP  

• Senzomotorika  

• Autoterapie  

 

Návrh:  

• Techniky měkkých tkání dle Lewita – Kiblerova řasa v oblasti hrudní 

páteře bilaterálně. Míčkování dle Jebavé v oblasti hrudníku  

• PIR dle Lewita na m. trapezius, m. levator scapulae, mm. pectorales 

• Relaxační techniky PNF dle Kabata – pro m. trapezius, mm. pectorales,       

m. levator scapulae, vše bil. 

• Nácvik správné funkce bránice dle Koláře  

• Senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové 

•  Autoterapie  

Provedení:  

• Techniky měkkých tkání dle Lewita – provedena Kiblerova řasa v oblasti 

střední a horní hrudní páteře bilaterálně. Míčkování dle jebavé v oblasti 

hrudníku zejména m. pectoralis minor, provedeno bilaterálně. 

• PIR dle Lewita – na svaly m. trapezius, m. levator scapulae,  mm. 

pectorales. Vše provedeno bilaterálně.  

• PNF dle Kabata – použita technika výdrž – relaxace pro uvolnění svalů         

m. trapezius bil., mm. pectorales bil. Provedení -  vše vleže na boku, pro 

m. trapezius se prováděla anteriorní deprese lopatky, pro mm. pectorales 

využití pohybu lopatky do posteriorní elevace.  

• Nácvik správné funkce bránice dle Koláře –  

• SM systém dle Smíška – zopakování cviků I. a IV. Přidání cviků II. A III.  

• Senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové – viz předchozí terapie  

• Autoterapie – kontrola všech cviků, které pacient dostal na doma – 

konkrétně se jedná o PIR s protažením na svaly m. trapezius, levator 

scapulae. Provádění tzv. zásuvky krku. Pacient také dostal přesnou 

instruktáž na cviky, konkrétně 4 cviky ve stoje – na principu PNF, 

s využitím odporových lan použita II. flekční i extenční diagonála. Dále 

doporučeno pokračovat v senzomotorickém cvičení, tj. nácvik malé nohy, 
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„píďalky“, korigovaného sedu a stoje dle Brüggera. Zařazení 

korigovaného stoje na labilních plochách, které pacient vlastní.  

Subj.: pacient hodnotí uplynulé terapie jako velmi úspěšné. Cítí se dobře, 

„uvolněně“, do práce může chodit bez omezení.  

Obj.: pacient velmi dobře reaguje na uvolnění měkkých tkání pomocí Kiblerovy 

řasy a míčkování. Po aktivaci bránice dle Koláře zlepšení abdominálního dýchání. 

Při senzomotorické stimulaci se daří držet korigovaný stoj bez patologických 

odchylek.¨ 

 

3.8 Výstupní kineziologické vyšetření (45 min, 16.2.2018) 

 

3.8.1 Vyšetření stoje:  

 

Zezadu: stoj stabilní, báze fyziologická, paty kulovité, fyziologické postavení 

hlezenních kloubů, achillovy šlachy symetrické. Podkolenní rýhy symetrické, 

ischiokrurální svalstvo symetrické, subgluteální rýhy symetrické. 

Thorakobrachiální trojúhelník na levé straně výraznější. Výraznější kontura 

paravertebrálních svalů v oblasti Lp. Lopatky symetrické, postavení hlavy v ose.  

Zboku: levý bok – hlezenní, kolenní i kyčelní kloub v ose, oploštěná bederní 

lordóza, ramena v lehké protrakci, lehce oploštěná krční lordóza. Pravý bok – 

Hlezenní, kolenní i kyčelní kloub v ose. Oploštěná bederní lordóza, ramena 

v lehké protrakci. Oploštěná krční lordóza.  

Zepředu: Stoj stabilní, fyziologická báze. Plochonoží bilaterálně, hlezenní klouby 

ve fyziologickém postavení. Kolenní klouby symetrické. Thorakobrachiální 

trojúhelník výraznější na levé straně. Kontury prsních svalů symetrické, pravá 

prsní bradavka posunuta lehce výš, klavikuly i ramena symetrické postavení. 

Obličej symetrický, hlava v ose.  
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3.8.2 Vyšetření chůze 

 

Chůze stabilní, rytmická, kroky stejně dlouhé. Dle Jandy peroneální typ 

chůze. Odval chodidla fyziologický. Minimální souhyb pánve. Omezená extenze 

v kyčelních kloubech, HKK v lehkém souhybu.  

 

3.8.3 Modifikace stoje:  

 

Rhombergova zk.: 

• I. – stoj na šířku ramen, bez obtíží, stabilní 

• II. – stoj spojný – mírná hra šlach na obou DK, ale stoj stále stabilní 

• III. – stoj spojný se zavřenýma očima – hra šlach na obou DK, lehké 

výkyvy do stran a dopředu dozadu.  

Trendeleburgrova Zk.  

• na PDK pacient zvládl bez obtíží – v pánvi nedošlo k poklesu.  

• LDK – u flektované (pravé) DK došlo k mírnému poklesu pánve 

Stoj na dvou vahách – celková váha 80kg, levá 36kg pravá 44kg. Rozložení 

váhy fyziologické 

 

3.8.4 Dynamické vyšetření stoje: 

 

Flexe trupu: po celé délce páteře je zřejmý fyziologický rozvin 

Lateroflexe: bilaterálně stejný jev: obloukovité rozvíjení páteře viditelné pouze 

v oblasti Thp 

Extenze: extenční pohyb téměř nulový, velký přelom v oblasti Th- Lp. Pohyb 

kompenzovaný flexí v kolenou. 

Krční páteř:  

• flexe – pacient se musí soustředit, ale provede flexi s obloukovitým 

rozvinem Cp 

• Extenze – v normě, provedení bez známky bolesti 
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• Lateroflexe –  rozsah pohybu i provedení v normě, bez bolesti, lze 

bezbolestně dopružit 

• Rotace – pohyb bez bolesti, v plném rozsahu,  

 

3.8.5 Distance na páteři:  

 

Stiborův příznak: rozvinutí páteře o 8cm – norma  

Čepojevův příznak: rozvinutí Cp o 3 cm – norma 

Schoberův příznak: rozvinutí Lp 5cm - norma 

Ottův příznak – a) inklinační – rozvinutí Thp 3,5 cm – norma 

                          b) reklinační – 2,5cm – norma  

Thomayerův příznak: pozitivní ( chybí 2 cm)  

Forestierova fleche: 0cm 

 

 

3.8.6 Hypermobilita dle Jandy: 

 

Rotace hlavy: P strana 80° - normální rozsah, L strana 80° - normální rozsah 

Ramenní kloub: 

I. zkouška šály – normální rozsah bilaterálně 

II. zkouška zapažených paží - normální rozsah bil – dotkne se špičky 

prstů 

III. zkouška založených paží – normální rozsah – špičkami prstů dosáhne 

k akromionu lopatky druhé strany. 

Extenze v loketním kloubu: 105° - normální rozsah 

Dorzální flexe v zápěstním kloubu: 75° - normální rozsah 

Bederní páteř:  

I. flexe: čelo 20 cm nad koleny – normální rozsah 

II. laterofexe: podpaží kolmo nad intergluteální linii – normální rozsah 
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3.8.7 Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy:  

 

Flexe šíje: pacient provádí flexi s rozvinem krční páteře, bez předsunu. Provedena 

také modifikace, kdy pacient drží hlavu ve flexi šíje po dobu 20 s. Tento test byl 

proveden bez tremoru, což nám ozřejmilo dostatečně silné hluboké šíjové flexory.   

Flexe trupu: flexi trupu pacient provádí s lehkou lordotizaci v bederní páteři, a je 

viditelné tzv. vyšvihnutí se, stále je tedy převaha m. iliopsoas  

Abdukce v ramenním kloubu: pohyb začíná dle normy – začíná aktivací                

m. deltoideus a m. supraspiantus, přidá se kontra/ homolaterálně m. trapezius 

stabilizačně. Dolní fixátory lopatek aktivovány. 

Klik: pohyb je proveden plynule, téměř nedochází k odlepení lopatek, ale 

projevila  se lehká kyfotizace hrudní páteře 

 

3.8.8 Vyšetření dechového stereotypu:  

 

Při vyšetření dechového stereotypu bylo zjištěno, že stále převažuje typ 

dýchání horní hrudní, ovšem po slovní korekci, bez palpačního zásahu, byl 

pacient schopen zaktivovat bránici a provést abdominální dýchání. Dále jsem 

provedla brániční test dle Koláře. Pacient test prováděl v sedě, a já jsem sledovala 

schopnost zapojení bránici, břišní lis a pánevní dno. Dolní část hrudníku se 

pacientovi pohybuje ve směru dorzálním a laterálním, také se roztahuje 

mezižeberní prostor. Tento test považuji za správně provedený.  

 

3.8.9 Palpační vyšetření dle Lewita 

 

Měkké tkáně: 

Kůže: Cp + Thp bez zarudnutí, otoku,  protažitelná. HKK fyziologicky 

protažitelná, bez zarudnutí, hydratovaná. 

Podkoží: Kiblerova řasa jde provést po celé délce páteře, bez bolesti. Provedeno 

oboustranně, bez rozdílu.  
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Fascie: fascie v oblasti krční páteře bez patologické bariéry, ozřejměno všemi 

směry. Thorakodorzální fascie vyšetřeny kraniálním směrem, bez patologického 

nálezu bil.   Lumbosakrální fascie v normě, dobrá posunlivost, dopružení             

do bariéry je možné. 

Svaly: zvýšené napětí - m. trapezius horní část dx, m.levator scapulae dx,                 

m. pecotralis major bil. Krátké krční extenzory lehce zvýšené napětí, ale bez 

bolesti. m SCM, mm. scalenii, m. pectoralis minor bez patologického nálezu 

 

3.8.10 Vyšetření periostových bodů 

  

linea nuchae – bpn bilat.  

příčný výběžek atlasu – bpn bilat.  

laterální hrana trnu C2 – bpn bilat. 

processus spinosus C7 – bpn,  

sternokostální spojení – bpn bilat.  

Erbův bod – lehká bolestivost vpravo  

 

 

3.8.11 Vyšetření zkrácených svalů: 

 

 Pravá Levá 

m.trapezius 1 1 

m.levator scapulae 1 1 

m. pectoralis major- pars 

sternalis 

1 1 

m. pectoralis major- pars 

costalis 

1 1 

m.pectoralis major-pars 

clavicularis + m.pectoralis 

minor 

2 2 

Paravertebrální svaly 1 
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m. quadratus lumborum 1 1 

      Tab. č. 9 – Výstupní KR: vyšetřeni zkrácených svalů dle Jandy 

 

3.8.12 Antropometrie: 

 

Antropometrie délek HK  

 Pravá Levá 

Délka HK 89 89 

Paže a předloktí 69 69 

Paže 39 39 

Předloktí 30 30 

Ruka 20 20 

      Tab. č. 10 – Výstupní KR: antropometrické údaje délek HKK 

Antropometrie obvodů HK 

 
Pravá Levá 

Relaxovaná paže/ 

kontrahovaná 

32/38 30/36 

Loket 27 26,5 

Předloktí 25 24,5 

Zápěstí 20 19 

Hlavičky metakarpů 19 18,5 

      Tab. č. 11 – Výstupní KR: antropometrické údaje obvodů HKK 

 

3.8.13 Goniometrie dle Jandy: 

 

Krční páteř: 

Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

S 35- 0 - 45 S 45 – 0 - 45 

F 35 – 0 - 35 F 45 – 0 - 45 
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R 45 – 0 - 45 R 50 – 0 - 55 

     Tab. č. 12 – Výstupní KR: goniometrie aktivním i pasivním pohybem v krční páteři 

Ramenní kloub:  

P – aktivní pohyb P – pasivní pohyb L – aktivní pohyb L – pasivní pohyb 

S 40 – 0 - 170 45 – 0 – 175 40 – 0 - 165 45 – 0 – 170 

F 175 – 0 – 0 180 – 0 – 0 175 – 0 – 0 180 – 0 – 0 

T 25 – 0 – 120 30 – 0 – 125 25 – 0 - 120 30 – 0 – 125 

R 90 – 0 - 85 95 – 0 – 90 85 – 0 - 80 85 – 0 – 80 

     Tab. č. 13 – Výstupní KR: goniometrie aktivním i pasivním pohybem v ramenním kloubu 

Loketní kloub: 

P – aktivní pohyb P – pasivní pohyb L – aktivní pohyb L – pasivní pohyb 

S 0 – 0 - 140 0 – 0 – 140 0 – 0 - 140 0 – 0 – 140 

     Tab. č. 14 – Výstupní KR: goniometrie aktivním i pasivním pohybem v loketním kloubu 

Zápěstí:  

P – aktivní pohyb P – pasivní pohyb L – aktivní pohyb L – pasivní pohyb 

S 75 – 0 - 75 80 – 0 – 80 80 – 0 – 80 85 – 0 – 85 

F 15 – 0 - 15 20 – 0 – 20 15 – 0 - 15 20 – 0 - 20 

     Tab. č. 15 – Výstupní KR: goniometrie aktivním i pasivním pohybem v zápěstí 

 

 

 

3.8.14 Svalový test dle Jandy: 

 

 Pravá Levá 

Krk 
 

 

Flexe 5 

Extenze 5 

Trup  

Flexe 4 
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Extenze 5 

Flexe trupu s rotací 4 3 

Lopatka  

Addukce 4 

Kaudální posun s addukcí 4 4 

Elevace 5 5 

Abdukce s rotací 4 4 

Ramenní kloub  

Flexe 5 5 

Extenze 5 5 

Extenze v abdukci 5 5 

M. pectoralis major 5 5 

Zevní rotace 5 4 

Vnitřní rotace 5 5 

Loketní kloub  

Flexe (biceps, 

brachioradialis, brachialis) 
5, 5, 4 5, 5, 4 

Extenze 5 5 

Předloktí  

Supinace 5 5 

Pronace 5 5 

Zápěstí  

Flexe s addukcí 5 4 

Flexe s abdukcí 4 4 

Extenze s addukcí 5 4 

Extenze s abdukcí 5 4 

    Tab. č. 16 – Výstupní KR: vyšetření svalové síly dle Jandy 
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3.8.15 Vyšetření kloubní vůle dle Lewita: 

 

AO skloubení:  

a) posun směrem dorzálním – kloubní vůle zachována 

b) posun směrem laterálním - kloubní vůle zachována 

c) anteflexe - kloubní vůle zachována 

d) retroflexe - kloubní vůle zachována 

e) lateroflexe - kloubní vůle zachována 

f) rotace - kloubní vůle zachována 

C páteř:  

a) lateroflexe –  kloubní vůle zachována 

b) posun směrem dorzálním – kloubní vůle zachována 

c) posun směrem laterálním – kloubní vůle zachována 

d) rotace – kloubní vůle zachována 

C-Th přechod: 

a) dorzální posun - kloubní vůle zachována 

b) laterální posun - kloubní vůle zachována 

c) rotace - kloubní vůle zachována 

Th páteř: 

a) flexe – kloubní vůle zachována 

b) extenze – kloubní vůle zachována 

c) rotace – kloubní vůle zachována 

d) lateroflexe – kloubní vůle zachována 

1. Žebro – bez patologického nálezu bil. 

Fénomen předbíhání: bez patologického nálezu 

Glenohumerální kloub 

a) kaudální posun – kloubní vůle zachována 

b) ventrodorzální posun – kloubní vůle zachována 

Akromioklavikulární kloub 
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a) ventrodorzální posun – kloubní vůle zachována 

b) kaudální posun – kloubní vůle zachována 

Sternoklavikulární kloub  

a) ventrodorzální posun – kloubní vůle zachována 

b) kraniokaudální posun – kloubní vůle zachována oběma směry 

Lopatka volná.  

 

3.8.16 Speciální testy 

 

Zadní zásuvkový test   

Při testování pacient bez obav z luxace, k větší pohyblivosti hlavice humeru 

posteriorně nedošlo. Test na zadní instabilitu je negativní.   

Test impigement syndromu podle Hawkinse  

Pacient nepociťuje při provedení bolest, test je negativní.   

Vyšetření bolestivého oblouku dle Cyriaxe  

Vyšetření proběhlo bez bolesti 

 

3.8.17 Neurologické vyšetření   

 

Vyšetření hlavových nervů:  

I.– bez patologického nálezu, pacient rozpozná aromatické látky 

II.– bpn, pomocí prstů vyšetřeno zorné pole  

III., IV. VI. – bpn, vyšetření pohybů bulbů všemi směry, zornice izokorické, 

okrouhlé 

V.- bpn, čití na obličeji v normě 

VII. – zkoušky hybnosti dolní i horní větve, bpn 

VIII.- bpn. orientační vyšetření sluchu  

IX., X., XI. – bez patologických nálezů 
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XII.- bpn, pohyblivost a umístění jazyka v normě, nevykazuje fascikulaci  

 

Šlachookosticové reflexy: 

I. bicipitový reflex – fyziologický bilaterálně 

II. Tricipitový reflex – fyziologický bilaterálně 

III. Reflex flexorů prstů – fyziologický bilaterálně 

Čití: 

I. Algické – na bolestivé podměty je citlivost stejná, fyziologická bilaterálně 

II. Termické – rozeznává změnu teploty v oblasti Cp  

III. Taktilní – HKK bez poruchy 

IV. Stereognozie – tvar a materiál předmětů rozpoznán 

V. Pohybocit – na HKK rozpoznává pohyby prstů  

VI. Polohocit – po nastavení prstů/ zápěstí do určité polohy je schopen stejně 

nastavit i druhou končetinu 

Pyramidové jevy: 

Iritační pyramidové jevy: Hoffmanův a Babinského příznak negativní, 

Trommerův jev vyšetřen na obou HKK i DKK také negativní. 

Zánikové pyramidové jevy: fenomén retardace, Douforova zkouška, příznak 

Mingazzinoho – vše negativní 

 

Vyšetření úchopu: 

Vyšetřeno: štipec, špetka, úchop válce, úchop koule, háček – pacient má pravou 

ruku dominantní, avšak tyto vyšetření provedl bilaterálně správně 
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4 ZÁVĚR VÝSTUPNÍHO VYŠETŘENÍ 
 

Z výstupního kineziologického rozboru nám vyplývá, že došlo 

k odstranění reflexních změn. Konkrétně se podařilo pomocí technik měkkých 

tkání dle Lewita uvolnit hypertonické svaly, jmenovitě krátké extenzory krku, 

mm. scaleni,  m. trapezius všechny vlákna bil., m. levator scapulae bil. Dále došlo 

k uvolnění krční, thorakodorzální i hrudní fascie. Také se díky tlakovým masážím 

podařilo odstranit Trp ve svalech m. trapezius střední vlákna, m. infraspinatus, m. 

supraspinatus, krátké extenzory krku. S tím souvisí i zlepšení zkrácených svalů, 

na stupni ze stupně 2 na 1 se nám podařilo protáhnout svaly m. trapezius sin, 

m.levator scapulae sin  a paravertebrální svaly. Pouze mm. pectoralis zůstali stále 

na stupni zkrácení 2.  

Pro obnovení Joint-play jsme použili mobilizační techniky dle Lewita a 

pro úplné odstranění blokád nám stačily dvě terapie, bez návratu k blokacím. 

Zařazením cviků z metody PNF dle Kabata se nám podařilo zvýšit svalovou sílu 

oslabených svalů; m.rectus abdominis, m. trapezius dolní vlákna bil, m. serratus 

anterior bil. Mm. obliqui se nám podařilo posílit na stupnici 4 na pravé straně a na 

levé zůstala síla na 3 dle svalového testu. Díky větší síle a aktivitě 

mezilopatkových svalů, stabilizátorů lopatek a korekce sedu a stoje, se pacientovi 

podařilo ulevit přetěžovaným svalům v oblasti krční páteře.  

Za kladné považuji také to, že se zlepšilo provedení pohybových 

stereotypů dle Jandy. Konkrétně při flexi šíje už dochází k obloukovitému 

rozvíjení krční páteře, pro správné provedení jsem využila i modifikaci, kdy 

pacient držel 20 s ve flexi šíje, což zvládl bez problémů a bolesti. Při vyšetření 

kliku se nám ozřejmilo, že síla stabilizátorů lopatek se zlepšila, protože klik, až na 

lehkou kyfotizaci v hrudní páteři, byl proveden dle normy, což znamená, že pohyb 

byl proveden plynule, bez odlepení lopatek a bez lordotizace bederní páteře. 

Během terapií se nám také podařilo upravit dechový stereotyp, kde sice stále 

automaticky převládá horní hrudní typ dýchání, ale po slovní korekci je pacient 

schopný zaktivovat abdominální dýchání. Na co také navazuje správně provedený 

brániční test dle Koláře prováděný v sedě. Neurologické vyšetření opět bez 

patologického nálezu.  
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4.1 Zhodnocení efektu terapie: 

Po 7 terapeutických jednotkách se pacientův stav výrazně zlepšil. Zlepšení 

stavu přišlo téměř okamžitě po uvolnění jeho hypertonických svalů. Během terapií 

jsem se nejvíc zaměřila na to, aby došlo k uvolnění hypertonických svalů, 

odstranění TrP a protažení zkrácených svalů. Považovala jsem to za nejdůležitější 

jak z pozice odstranění největších pacientových problémů, tak i zvětšení rozsahu 

pohybu v krční páteři.  

Pro názornou ukázku zhodnocení efektu terapie jsem si vybrala tabulku, 

která nám jasně ukazuje zlepšení ve vyšetření zkrácených svalů dle Jandy: 

 

Zkrácené svaly: Před terapiemi Po terapiích 

P L P L 

m.trapezius 2 1 1 1 

m.levator scapulae 2 2 1 1 

m. pectoralis major- pars 

sternalis 

2 2 1 1 

m. pectoralis major- pars 

costalis 

2 2 1 1 

m.pectoralis major-pars 

clavicularis + m.pectoralis 

minor 

2 2 2 2 

Paravertebrální svaly 2 1 

m. quadratus lumborum 1 1 1 1 

    Tab. č. 17 – Efekt terapie: zkrácené svaly  

Ve výstupním kineziologickém vyšetření jsme také zjistili, že se zlepšili 

pohybové stereotypy, které jsem vyšetřovala dle Jandy. Důvodem tohoto zlepšení 

vidím uvolnění hypertonických svalů, které omezovaly pohyb a také díky cvičení 

PNF, kterým jsme zvětšili svalovou sílu zejména stabilizátorů lopatek. Myslím si, 

že díky metodě PNF se nám také podařilo zlepšit timing zapojování svalů, což     

se dle mého názoru také projevilo na zlepšení pohybových stereotypů. Považuji   

to za velmi důležité, a pro lepší názornost zlepšení přikládám tabulku: 
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Stereotypy Před terapiemi Po terapiích 

Flexe šíje Pohyb začínal předsunem 

hlavy, převaha SCM 

Viditelné rozvíjení Cp, bez 

předsunu. Správně 

provedena modifikace; výdrž 

ve flexi Cp 20 s.  

Flexe trupu Flexe trupu neměnná. V obou případech vidíme vyšvihnutí, 

lodrotizaci bederní páteře, tzn. převahu         m. iliopsoas 

Abdukce v ramenním 

kloubu 

Konec pohybu proveden 

s velkým laterálním úhybem 

lopatky, což nám ozřejmilo 

malou svalovou sílu 

stabilizátorů lopatek 

Pohyb plynulý, bez 

patologického zapojení 

svalů. Výrazná změna 

v aktivitě stabilizátorů 

lopatek – lopatka zůstala 

„přilepená“ 

Klik  Plynulý pohyb, ovšem bez 

dostatečné fixace dolního 

úhlu lopatky. 

Jediná patologie v lehké 

kyfotizaci hrudní páteře. 

Lopatky ve správném 

postavení díky aktivitě 

m.serratus anterior a 

rhombických svalů 

     Tab. č. 18 – Efekt terapie: Pohybové stereotypy dle Jandy 
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4.2 Celkové zhodnocení 
   

V průběhu zpracování této bakalářské práce jsem se seznámila 

s problematikou cervikobrachiálního syndromu. Díky proběhlým terapiím                   

a dohledu supervizorky se dokáži lépe orientovat v problematice této diagnózy.  

  Během souvislé praxe v oblastní Nemocnici Kladno, kdy jsem                       

se pohybovala zejména v ambulanci, jsem získala mnoho zkušeností. Jako hlavní 

přínos této měsíční souvislé praxe vidím zlepšení komunikace s pacienty, kterou 

považuji v práci fyzioterapeuta za velmi důležitou. S tím souvisí i to, že v průběhu 

terapiích jsem si zautomatizovala techniky probírané během našeho bakalářského 

studia.  

Pacientovi bych ráda poděkovala za jeho spolupráci a motivaci ke cvičení, 

která velkou mírou přispěla ke zlepšení jeho zdravotního stavu.  
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Příloha č. 2 – Vzor informovaného souhlasu  

 

Informovaný souhlas 

 
Vážená paní, vážený pane,                                         

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, Helsinskou deklarací, přijatou 18. Světovým zdravotnickým 

shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013) a 

dalšími obecně závaznými právními předpisy Vás žádám o souhlas 

s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a průběhu terapie prováděné 

v rámci praxe na ………………….………………………., kde Vás příslušně 

kvalifikovaná osoba seznámila s Vaším vyšetřením a následnou terapií.  Výsledky 

Vašeho vyšetření a průběh Vaší terapie bude publikován v rámci bakalářské práce 

na UK FTVS, s názvem………………… 

 

Cílem této bakalářské práce je …………………………………………………….. 

Získané údaje, fotodokumentace, průběh a výsledky terapie budou uveřejněny 

v bakalářské práci v anonymizované podobě. Osobní data nebudou uvedena a 

budou uchována v anonymní podobě. V maximální možné míře zabezpečím, aby 

získaná data nebyla zneužita. 

 

Jméno a příjmení řešitele ........................................................................ 

Podpis:........................  

 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení................................. 

Podpis:........................  

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že 

dobrovolně souhlasím s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a 

průběhu terapie ve výše uvedené bakalářské práci, a že mi osoba, která provedla 

poučení, osobně vše podrobně vysvětlila, a že jsem měl(a) možnost si řádně a v 

dostatečném čase zvážit všechny relevantní informace, zeptat se na vše podstatné 

a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem 

poučen(a) o právu odmítnout prezentování a uveřejnění výsledků vyšetření a 

průběhu terapie v bakalářské práci nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, 

a to písemně zasláním Etické komisi UK FTVS, která bude následně informovat 

řešitele. 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení pacienta  .............................. Podpis pacienta: ............................ 
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