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Abstrakt 

Vertebrogenní obtíže jsou jedny z nejčastějších příčin pracovní neschopnosti. 

Pasivní struktury jako vazy, meziobratlové ploténky a klouby nedokáží udržet dostatečnou 

stabilitu páteře, proto pak při zatížení hrozí, že se páteř v určitém segmentu nadměrně vychýlí. 

Aby к tomuto stavu nedocházelo, jsou při jakémkoliv statickém zatížení a cíleném pohybu 

aktivovány svaly hlubokého stabilizačního systému páteře, které zabezpečují aktivní stabilizaci 

páteře odpovídající 3,5 měsícům ontogenetického vývoje jedince. 

Tyto svaly, které jsou součástí posturálního systému, se zapojují do stabilizace automaticky 

a plní významnou ochranou roli páteře proti působícím silám. 

Dysfunkce hlubokého stabilizačního systému páteře má významný vliv na vznik 

vertebrogenních obtíží, proto jsem se v praktické části zaměřila na vyšetření tohoto systému, 

aktivaci a zapojení stabilizace do každodenních činností. 

Abstract 

Vertebrogenic problems are one of the most common cause of sick leave. 

The passive structures such as ligaments, discs and joints are incapable of sustaining 

sufficient spinal stability. This means that with an increase in load the spine skews in a certain 

segment. In order to prevent this, the deep spinal stabilizing system is activated in every static 

and active movement. The activation of this system corresponds to the ontogenetic development 

of a 3 XA month old person. These muscles, which are part of postural system, get activated 

automatically and play a significant and preventive role against forces that act on the spine. 

The dysfunction of the deep spinal stabilizing system has a significant impact on the origin 

of vertebrogenic problems. This is why in the practical part of my dissertation I have focused on 

the examination of this system, its activation and connection of stabilization in everyday actions. 
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1. ÚVOD 

Pro svoji bakalářskou práci jsem si vybrala téma „Vliv hlubokého stabilizačního systému 

v prevenci a léčbě vertebrogenních obtíží". Je to téma zajímavé a neokoukané a v budoucnu 

využitelné v praxi. 

V teoretické části jsem se snažila co nejpřehlednější formou nastínit stavbu a funkci páteře, 

krátce jsem se zmínila o širokém pojmu vertebrogenních obtíží a o jejich příčinách. Podrobně 

jsem se zabývala posturálním systémem, který přímo souvisí se svaly hlubokého stabilizačního 

systému páteře (HSSP). Konfrontovala jsem názory jednotlivých autorů na rozdělení 

posturálního systému s výsledkem, že každý autor si svaly rozdělil a pojmenoval odlišně, ale 

pokaždé mluvili o „tomtéž". Zmínila jsem se o posturálním vývoji jedince a Vojtově metodě. 

Dále nemůže chybět podrobné popsání HSSP, vyjmenování svalů, které do tohoto systému 

můžeme zařadit, jejich stabilizační funkce a terapie vertebrogenních obtíží pomocí správné 

aktivace HSSP. 

Poslední jmenované je podrobněji rozebráno také v praktické části, kde jsem se zaměřila 

především na vyšetření HSSP, sestavila jsem několik bodů důležitých pro terapii a pomocí pěti 

kazuistik demonstruji terapii zaměřenou na fyziologickou aktivaci HSSP, kterou se následně 

v závěru pokouším shrnout a poukázat i na problémy, se kterými jsem se v průběhu terapie 

potýkala. 

Cílem práce bylo zjistit, zda se u pacientů s vertebrogenními obtížemi nacházejí 

charakteristické odchylky ve stabilizační funkci svalů ve srovnání s vývojovým vzorem. Je-li 

možné aktivací HSSP vertebrogenním obtížím předcházet a jestli se touto aktivací docílí zlepšení 

již vzniklých obtíží. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 
Osový aparát je jednou z nejdůležitčjších a nejzranitelnějších součástí celého organismu, 

a proto bych se v mé práci chtěla věnovat především této problematice, ačkoliv zapojením HSSP 

nedochází к ovlivnění pouze této oblasti organismu. 

2. 1. ANATOMIE PÁTEŘE 
V následujícím úseku uvedu alespoň základní anatomické údaje, které jsou nutné 

v orientaci vertebrogenních obtíží. Teoretická data doplním o jednotlivé obrázky. 

2. 1. 1. Obecná stavba páteře 
Nejčastěji literatura udává, že se páteř skládá z 33-34 obratlů. Rozdíl celkového počtu 

obratlů je dán srůstem variabilního počtu kostrčních obratlů. V příloze 1 naleznete obrázek celé 

páteře.Rozdělení obratlů dle Čiháka (3) shrnuje následující tabulka č. 1: 

Název obratlů Počet obratlů Srůstá v jednu kost 

Vertebrae cervicales 7 ne 

Vertebrae thoracicae 
m 

1 2 ne 

Vertebrae lumbales 5 ne 

Vertebrae sacrales m i 5 | ano-ossacrum 

Vertebrae coccygeae 4 - 5 ano - os coccygis 

Tab.l Rozdělení obratlů (3) 

V každém úseku páteře mají obratle charakteristický tvar a velikost, avšak základní rysy 

najdeme na obratlích totožné. Obratel se skládá z těla, obratlového oblouku a kloubních 

výběžků. Nejmasivnější částí každého obratle je jeho tělo. Nízká těla jsou charakteristická pro 

krční obratle, hrudní obratle se kraniokaudálním směrem zvětšují a nejmohutnější těla obratlů 

najdeme v bederní oblasti. Obratlový oblouk spolu s páteřními vazy, které v tomto místě 

začínají, tvoří páteřní kanál ochraňující míchu, míšní obaly, cévní pleteně a míšní kořeny. 

Zářezy při odstupu oblouku od těla obratle vytvářejí foramina intervertebralia (meziobratlové 

otvory), kterými z páteřního kanálu vystupují míšní nervy. Obratlové výběžky, odstupující 

z oblouků, mají dvojí funkční uplatnění: processus articulares spojují obratel s předchozím 

a následujícím obratlem a processus transversi a processus spinosi slouží jako místa začátku 

vazů fixujících obratle a svalů zajišťujících pohyblivost páteře. Prvních šest krčních obratlů 
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obsahuje otvory v processus transversi pro a. vertebralis1. (1, 2, 3, 19). V příloze 2, 3, 4 jsou pro 

porovnání obrázky krčního, hrudního a bederního obratle. 

Odlišnou stavbu, od výše uvedeného, mají první dva krční obratle, kost křížová 

a kostrč. Atlas (nosič), první krční obratel,nemá tělo a trnový výběžek. Kloubní plochy jsou svým 

tvarem uzpůsobené pro spojení s týlní kostí. Fovea dentis, malá kloubní ploška, slouží pro 

skloubení s druhým krčním obratlem. Pro axis je charakteristické, žc má navíc dens axis (zub 

druhého krčního obratle) pro skloubení s atlasem (1). Na obr.l je znázorněn první a druhý krční 

obratel s naznačením atlantoaxiálního spojení. 

Obr.l Atlas a axis - náznak spojení (23) 

Os sacrum neboli kost křížová, vzniklá srůstem pěti sakrálních obratlů, je nepohyblivou 

součástí páteře a zároveň i součástí kostry pánve. Prostřednictvím kloubních plošek na prvním 

sakrálním obratli navazuje kost křížová na pátý bederní obratel. Konec sacra bývá chrupavkou 

spojen s kostrčí a strany kosti křížové artikulují s kyčelními kostmi. Uvnitř křížové kosti je 

křížový kanál (canalis sacralis), který je pokračováním páteřního kanálu. V tomto kanálu již 

nenajdeme míchu, ale probíhají tudy kořeny míšních nervů. Ventrální větve sakrálních nervů 

vystupují čtyřmi páry otvorů na konkávní straně sacra a obdobně otvory na konvexní straně 

vycházejí dorzální větve těchto nervů. Prostřednictvím křížové kosti dochází к přenosu 

a rozložení zatížení trupu, hlavy a horních končetin do kostry pánevního kruhu а к přenosu 

zátěže na dolní končetiny. (2) Kostrč vzniká srůstem těl 4 až 5 kostrčních obratlů a má variabilní 

tvar. Chrupavčité spojení mezi kostí křížovou a kostrčí se nazývá synchrondróza a objevuje se 

většinou i mezi prvními dvěma coccygeálními obratli. Spojení mezi jednotlivými kokcygeálními 

obratli jsou velmi pružná a pohyblivost těchto spojů má značný klinický význam v dynamice 

pánevního dna.(l). Kost křížovou a kostrč s popisky přikládám v příloze 5. 

a. vertebralis prostupuje otvory v processus transversi v rozsahu C6 až Cl a pak týlním otvorem vstupuje do 
lebky. Spolu s artériemi jdou autonomní nervové pleteně, které jsou při pohybu v horní krční páteři (především 
při záklonu a rotaci hlavy) drážděny, a tím může dojít к motorické nejistotě, závratím či tzv. vertebrobazilární 
insuficienci. Při cvičení v této oblasti proto musíme dbát zvýšené opatrnosti, zvláště u starších lidí. (2) 
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2. 1.2. Spojení na páteři 
Pohyblivé spojení páteře, tvořené klouby, vazy, meziobratlovými ploténkami a svaly, 

zajišťuje pevnou a zároveň pružnou ochranu míchy a míšních kořenů. Pasivní fixaci segmentu 

zajišťují dlouhé a krátké vazy a mezi aktivní zprostředkovatele spojů páteře patří meziobratlové 

klouby, kraniovertebrální spojení a svaly. 

2. 1 . 2 . 1. Vazy na páteři 

Vazivo určuje rozsah mobility v oblasti osového orgánu. Ligamenta zpevňují kloubní 

pouzdra, omezují pohybový rozsah segmentů, aby nedošlo к poškození struktury. Dlouhé vazy 

běží po přední ploše obratlových těl (lig. longitudinale anterius) a po přední stěně páteřního 

kanálu (lig. longitudinale posterius). Tyto vazy jsou spojeny nejen s těly obratlů, ale 

i s meziobratlovými ploténkami, zpevňují celou páteř a lig. longitudinale posterius navíc tvoří 

přední stěnu páteřního kanálu. Tato funkce je nejhůře zajištěna v oblasti bederní páteře, kde je 

lig. longitudinale posterius redukován. Také proto jsou tak časté výhřezy meziobratlových 

destiček právě v této oblasti2. (2, 29) 

Mezi krátké vazy na páteři patří ligamenta flava (žluté vazy), ligamenta interspinalia 

a supraspinalia a ligamenta intertransversalia. Ligamenta flava spojují jednotlivé obratlové 

oblouky a uzavírají dorzálně míšní kanál. Žluté vazy stabilizují pohybové segmenty páteře při 

anteflexi, kdy se napínají a svojí pružností umožňují opětovný návrat segmentu do původní 

polohy. Ligamenta interspinalia spojují mezi sebou processus spinosi a probíhají společně 

s mm. interspinales. Dorzálně na špičce trnu na ně navazují silné snopce ligamentum 

supraspinale. V krčním úseku páteře běží к protuberentia occipitalis externa široký vaz, 

nazývaný ligamentum nuchae. Funkce těchto vazů zaručuje omezenost rozsahu anteflexe páteře. 

Jde o jakési „posturální vazy" , které svým napětím napřimují pohybové segmenty páteře. 

Lig. nuchae napomáhá i fixaci lebky (hlavy) ve vzpřímené poloze. Ligamenta intertransversalia 

spojují processus transversi a probíhají souběžně se stejnojmennými svaly. Tyto vazy limitují 

rozsah lateroflexe páteře na kontralaterální straně. (1,2) Text porovnej s přílohou 6. 

Lig. longitudinale anterius brání ventrálnímu vysunutí meziobratlové destičky a lig. longitudinale posterius brání 
vysunutí meziobratlové destičky do pátřního kanálu (4) U lidí sedících dlouho v předklonu se přetěžuje lig. 
longitudinale posterius (24) 
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2. 1 .2 . 2. Meziobra t lové dest ičky a meziobra t lové k louby 

Páteř je složena z dvaceti tří intervertebrálních disků, přičemž první najdeme až mezi C2 

a C3 a poslední se nachází mezi L5 a SI. Tloušťka disků přibývá kraniokaudálním směrem 

a celkově tvoří 1/5 až 1/4 délky páteře. Meziobratlová destička je tvořena z rosolovitého nucleus 

pulposus a z vazivového prstence anulus fibrosus, jak znázorňuje obrázek 2. Odolné jsou na 

vertikální tlak, ale jen velmi málo na smykové zatížení. Nucleus pulposus obsahuje vysoký podíl 

proteoglykanů a vody (s věkem se obsah snižuje, kolísá i během dne), slouží jako tlumič nárazů 

v axiální ose a vyrovnává asymetrické zatížení mezi těly obratlů. (1) 

Meziobratlové destičky, spojují těla sousedních obratlů a meziobratlové klouby, vytváří spojení 

mezi processus articulares. Je-li zatížení páteře doprovázeno pohybem, tvoří meziobratlové 

klouby a meziobratlové destičky funkčí jednotky. (2) 

Pohyblivost jednotlivých úseků páteře je dána součtem drobných pohybů meziobratlových 

kloubů a mírou stlačitelnosti meziobratlových destiček. Předklony a záklony jsou největší 

v krčním úseku páteře a dosahují až 9 0 stupňů. Pohybu se účastní také atlantookcipitální 

skloubení. V bederní páteři záklon dosahuje podobných hodnot jako v krční oblasti; záklon je 

však mnohem menší, pohybuje se kolem 30-ti stupňů.Pohyblivost hrudní páteře je velmi 

omezena žebry připojenými na hrudní kost a sklonem trnových výběžků. V dolním hrudním 

úseku, kde již žebra nejsou к hrudní kosti fixována, lze však dosáhnout poměrně značného 

záklonu. Při záklonu jsou nejzranitelnější tři oblasti páteře - C6-Th3, Thl 1-L2 a L4-S1. Úklony 

v krční a bederní páteři dosahují 25°-30° na každou stranu, kdežto v hrudní oblasti brání 

v pohybu opět žebra a proto je lateroflexe minimální. Úklon je vždy provázen rotací obratlů. 

Rotace páteře jsou možné především v krčním (až 70°, z toho C1-C2 činí až 35° ) a hrudním 

oddílu (25°-30°, Thl-Th3 až 45°-50°).(l) 

Lumbar Vertebrae 
Intervertebral Disc 

Obr. 2 Meziobratlová destička lumbálního obratle (18) 
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2. 1. 2. 3. Páteřní svaly 

Svaly pohybující páteří patří do anatomicky velmi rozdílných skupin. Páteří pohybují 

především zádové, břišní a krční svaly, ale na pohybu nebo fixaci páteře se může účastnit 

i bránice atd. (2) 

Svaly zádové jsou rozprostřeny ve třech charakteristických vrstvách. Povrchovou vrstvu 

tvoří svaly, které se upínají na horní končetinu, střední vrstva je tvořena spinokostálními svaly 

a do hluboké vrstvy zařazujeme tzv. vlastní hluboké svaly zádové. Hluboká svalová vrstva svou 

činností udržuje střední postavení páteřních segmentů v dynamické rovnováze, reagují i na slabý 

podnět změnou postavení obratlů a to již při pouhé představě pohybu. (29) Pro lepší orientaci 

v zádových svalech (3, 4, 19) odkazuji na následující tabulku č. 2, v příloze 7, 8, 9, jsou 

jednotlivé vrstvy znázorněny. 

Skupina zádových svalů Jednotlivé svaly 

m. trapezius 

Povrchová vrstva 
m. latissimus dorsi 
mm. rhomboidei 
m. levator scapulae 

Střední vrstva 
m. serratus post. sup. 
m. serratus post. mt. 

systém spinotransversální 
m. splenius 
m. longissimus 
m. iliocostalis 

systém spinospinální 
m. spinalis 

systém transversospinální 
m. semispinalis 

Hluboká vrstva 
mm. multifidi 
mm. rotatores 

systém krátkých svalů hřbetních 
mm. interspinales 
mm. intertransversarii 

hluboké svaly šíjové (mezi Cl - C2) 
m. rectus capitis post. major 
m. rectus capitis post, minor 
m. obliquus capitis sup. 
m. obliquus capitis inf. 

л' • . ' ' - , ; • • • . Г - ^ 
Laterální část zádových svalů 

m. iliopsoas 
m. quadratus lumborum 

Tab.2 Svaly zádové (3,4, 19) 
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Mezi svaly krku zařazujeme platysmu, musculus sternocleidomastoideus, svaly 

suprahyoidní a infrahyoidní, musculi scaleni a hluboké svaly krku. Dle Ciháka (3) 

a Petrovického (19) jsem vytvořila následující tabulku č. 3, v příloze 10 a 11 naleznete obrázky 

krčních svalů. 

Skupina krčních svalů Jednotlivé svaly 

Povrchová vrstva 
platysma 

m. sternocleidomastoideus 

Súpranyoidní svaly 

(mezi lebkou a jazylkou) 

• . : 

m. mylohyoideus 

m. digastricus 

ra. stylohyoideus 

m. geniohyoideus 

Infrahyoidní svaly 

(pás mezi zadní plochou manubrium sterni 

a jazylkou) 

m. sternohyoideus 

m. sternothyroideus 

m. thyrohyoideus 

m. omohyoideus 

Skalenové svaly 

m. scalenus anterior 
. ".V..,. - v 

m. scalenus medius* 

m. scalenus posterior 

Hluboké svaly krční 
m. longus capitis 

m. longus colli 

Tab.3 Svaly krku (3, 19) 

Břišní stěna trupu je tvořena svalovým systémem, který navazuje na postranní sval 

m. quadratus lumborum; představuje pružné spojení hrudníku s pánví a páteří. Tato přední 

měkká spojka hrudníku s pánví je tvořena svaly, které představují v určitém smyslu antagonisty 

svalů zádových. (29) 

Mezi svaly břišní stěny patří tyto čtyři svaly 
- m. rectus abdominis 
- m. obliquus abdominis internus 
- m. obliquus abdominis externus 
- m. transversus abdominis 

(příloha 12) 
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Následující tabulka č. 4, vytvořená z článku o axiálním systému (2), shrnuje jednotlivé 

pohyby páteře a svaly, které tyto pohyby vykonávají. 

Krční páteř 

Anteflexe 

m. longus capitis 

m. longus colli 

m. rectus capitis anterior 

mm. scaleni 

Retroflexe 

m. trapezius 

m. erector trunci5 (et capitis) 

subokcipitální svaly4 

Lateroflexe 

(jednostranná kontrakce svalů) 

m. longus capitis et colli 

m. rectus capitis anterior 

mm. scaleni 

m. sternocleidomastoideus 

m. trapezius 

všechny systémy hlub. zádových svalů 

' K í, - : ' У. : $ ' Y ^ f f ^ j V ' 
Rotace 

m. sternocleidomastoideus5 

svaly transversospinálního systému5 

svaly spinotransversálního systému6 

Hrudní a bederní páteř 

Anteflexe mm. recti abdominis7 
• • 

Retroflexe hluboké zádové svaly 

а Щ ^ ' г - , ř S — к -'••'С" • • . V. .л . ' ' •: -

Lateroflexe 
m. quadratus lumborum 
m. obliquus abdominis ext. et int. 
hluboké zádové svaly 

Rotace m. obliguus ext. abdominis8 

m. obliguus int. abdominis9 

Tab.4 Pohyby páteře (2) 

Při oboustranné kontrakci zaklání hrudní i bederní páteř (posturální funkce!) a při jednostranné akci páteř uklání 
a rotuje. (2) 

4 Kromě retroflexe krční páteře, zajišťují subokcipitální svaly úklon a rotace hlavy a atlasu. (2) 
5 Rotace krční páteře provádí m. sternocleidomastoideus a svaly transversospinálního systému a to zapojením 

svalů opačné strany, než je rotace. 
6 Svaly spinotransversálního systému se zapojují na stejné straně jako je rotace. 
7 Anteflexi hrudní a bederní páteře provádějí přímé břišní svaly při současné kontrakci a při fixované pánvi. Je-li 

naopak fixován začátek svalů (hrudních), mění se při kontrakci sklon pánve. Přímé břišní svaly se spoluúčastní 
na vzniku břišního lisu a jsou pomocnými výdechovými svaly. (2) 

8 m. obliquus ext. abd. se zapojuje na opačné straně než dochází к rotaci 
9 Kontrakcí m. obliquus int. abd. vzniká pohyb na homolaterální straně 
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Svalový korzet páteře, tvořený všemi svaly podél páteře a trupovými svaly, udržuje 

správné držení těla. Správná funkce svalového korzetu zabraňuje poruchám držení těla, 

výhřezům meziobratlové ploténky a spondylolistéze (sklouzávání obratlů). (24) 

2. 1 . 2 . 4. Zakř ivení páteře 

Páteř dospělého člověka je zakřivena v sagitální rovině a mírně i ve frontální rovině. 

Zakřivení páteře nenalezneme u novorozence (viz ontogenetický vývoj), neboť se v průběhu 

lidského života vytváří a to na základě kompenzačních reakcí při vertikalizaci. Díky zakřivení 

dochází ke zvýšené pružnosti i pevnosti celé páteře. 

V sagitální rovině rozeznáváme dvě lordózy a dvě kyfózy: 

- Krční lordóza má vrchol v C4-C5 

- Hrudní kyfóza s vrcholem mezi Th6-Th7 

- Vrchol bederní lordózy se vyskytuje v oblasti L3-L4 

- Kyfoticky je zakřivena i křížová kost 

V rovině frontální mluvíme o skolióze. Nedochází však к rotaci obratle, což je známka 

patologie. V 85 % směřuje toto vybočení doprava, v 15 % případů je páteř vybočena vlevo. 

Nejnápadnější je toto vybočení vždy v hrudním úseku v rozsahu Th3-Th5. (srovnej 3, 4, 19) 
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2. 2. PÁNEV 
Pánev (obr.3) jako konečný segment osového orgánu tvoří spoj mezi páteří a dolními 

končetinami. (29) S páteří je pánev spojena prostřednictvím křížokyčelního kloubu (articulatio 

sacroiliaca). Kývavé pohyby předozadním směrem jsou v tomto kloubu malého rozsahu, mají 

však značný význam pro správné postavení pánve vůči páteři a pro správný sklon pánve. (3) 

Poruchy mobility (optimální funkce) SI skloubení mohou být příčinou bolestivosti 

lumbosakrálního úseku páteře. Spojením dvou kostí kyčelních vazy a symfýzou vzniká pevný 

kruh pánevní, pomocí kterého dochází к přenosu váhy trupu na dolní končetiny; pánev je tzv. 

mezičlánek mezi trupem (páteří) a dolními končetinami. 

Anterior View 

Obr.3 Popis pánve (17) 

Pohyb pánve je možný ve všech třech rovinách. V rovině sagitální se pánev pohybuje 

směrem vpřed (anteverze) a tím dochází ke zvýšení lordózy v bederní oblasti a naopak pohyb 

vzad (retroverze) bederní páteř oplošťuje. Rotace pánve v transverzální rovině je důležitá 

pro správný stereotyp chůze a podílejí se na něm svaly dolních končetin, pánevního pletence 

a svaly hrudníku. Pohyblivost pánve může být narušena i poruchami lumbosakrální páteře. 

V příloze 13 naleznete anatomický popis spojení na pánvi a v příloze 14 přikládám horizontální 

řez v oblasti pánve. 

15 



2. 3. FUNKČNÍ ANATOMIE PÁTEŘE 
Z funkčního hlediska chápeme páteř jako součást posturálního celku, o kterém bych se ráda 

ještě dále zmínila v následujícím textu. 

Základní funkční jednotkou páteře je tzv. pohybový segment tvořený ze sousedících 

polovin obratlových těl, páru meziobratlových kloubů, meziobratlové destičky, fixačního vaziva 

a ze svalů. Sektory páteře vzniklé z pohybových segmentů se liší od anatomického členění jak 

svým rozsahem, tak tím, že se jednotlivé sektory navzájem prolínají. (2) Podle internetového 

zdroje (2) jsem vytvořila tabulku č. 5 pro srovnání anatomického a funkčního členění páteře. 

Anatomické členění Sektor Rozsah Funkčnost 

Kraniocervikální Týlní kost +C1-C3 -dominantní a řídící 

článek celého axiálního 

systému, nepřímý vztah 

Krční páteř (Cl - C2) 

Cervikobrachiální C3 - Th4 

к některým strukturám CNS 

- funkční vztah к HKK, 

inervaci HKK, dýchacím 

svalům, cévní zásobení 

míchy 

Cervikothorakální C7 - Th7 -možná účast na 

Hrudní páteř 

( T h l - T h l ) 
Dolní hrudní Th6 - L2 

symptomatologii syndromu 

horní hrudní apertury10 

- bezprostřední vztah 

к bránici 

Thorakolumbální Th l2 - L2 -vztah к břišnímu dýchání, 

Bederní páteř 
vztah к inervaci a cirkulaci 

DKK 

- vztah к inervaci a cirkulaci 

DKK 

(LI - L 5 ) 
Dolní bederní L 3 - S 1 

vztah к inervaci a cirkulaci 

DKK 

- vztah к inervaci a cirkulaci 

DKK 

Tab.5 Porovnání anatomického a funkčního členění páteře (2) 

Myslím si, že o funkčním rozdělení páteře se mnoho nehovoří, ale já, z pohledu 

fyzioterapie, hodnotím toto rozdělení za velice důležité a proto jsem se v mé práci pokusila toto 

téma demonstrovat. 

10 Cirkulační omezení v oblasti větví podklíčkové tepny a komprese brachiálního plexu 

16 



2. 4. VERTEBROGENNI OBTIZE 
Pojem vertebrogenní obtíže zahrnuje všechny bolesti zad vzniklé z různých příčin. 

Ze statistik vyplývá, že právě bolesti zad jsou nejčastějším steskem dnešní populace. Roční 

prevalence bolestí zad u populace v produktivním věku činí zhruba 30 až 40 procent. Toto 

zjištění potvrzuje fakt, že vertebrogenní obtíže jsou jednou z nejčastějších důvodů pracovní 

neschopnosti. Hlavním důvodem tak vysoké incidence je, že jako bolest zad se manifestuje celá 

řada příčin. (11, 13) 

Problematika vzniku vertebrogenních obtíží není i přes pokročilý vývoj diagnostických 

metod vůbec jednoduchá. V literatuře se setkáváme s mnoha protichůdnými manifestacemi 

bolestí zad. Z výsledků zobrazovacích metod identifikujeme značné strukturální nálezy i tam, 

kde nedochází к manifestaci obtíží. Naopak bolesti zad se objevují i u pacientů, kde nebyly 

zjištěny žádné morfologické nálezy. Tyto obtíže pak označujeme jako „nespecifické" nebo 

„idiopatické". Tato rozdílnost ukazuje nedostatečnou vazbu mezi příznaky, patologickými nálezy 

a výsledky zobrazovacích metod. (11) 

Důležité je uvědomit si, že páteř díky svým funkčním reakcím má do určité míry možnost 

kompenzace a autoreparace. Pokud však je dysfunkce páteře natolik výrazná, že kompenzační 

schopnosti selhávají, dochází к poruše funkce s přímým důsledkem pro pacienta. Proto bychom 

se měli zaměřit po předchozím vyloučení závažných systémových onemocnění především 

na poruchy funkce. 

Dále bych se chtěla zmínit o etiopatogenetickém faktoru vnějších a vnitřních sil při vzniku 

vertebrogenních obtíží. Na páteř působí jak síly vnější, tak vnitřní. Z vnějších sil má největší 

význam síla tíhová doplněná o rotační a střižné, které mají obzvlášť velký význam při 

porušených spino-pelvi-femorálních vztahů. Tyto síly jsou objektivně prokazatelné a naší snahou 

je co největší eliminace těchto sil např. pracovní polohou, režimovými opatřeními při statické 

zátěži, redukcí váhy. Vnitřní síly působí prostřednictvím svalové aktivity stabilizaci páteře, která 

bude popsána ještě v kapitole 2. 7. Při koordinační poruše (svalové aktivity) vedou vnitřní síly 

к narušení stability LS úseku, к rozvoji bolesti a neurologickému deficitu. Při dlouhodobém 

působení koordinačně špatné aktivace svalů přikládáme vnitřním silám větší význam než 

vnějším. Naší snahou proto je tyto síly co nejvíce eliminovat. (13) 
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Na závěr této kapitoly bych chtěla shrnout příčiny vertebrogenních obtíží tak, jak jsme si je 

uváděli na přednášce, neboť toto rozdělení mi přijde nejpřehlednější: 

abnormální posturální vývoj od narození do jednoho roku dítěte 

psychická nadstavba a psychosociální stres 

- životní styl a pohybový režim 

úrazy včetně mikrotraumat 

poruchy vnitřních orgánů a orgánových systémů 

2. 4. 1. Abnormální posturální vývoj 
Fyziologický posturální vývoj má vliv na dobrou stabilizaci. Poruchy tohoto vývoje dané 

rodinnou zátěží, prenatálními, perinatálními a postnatálními rizikovými faktory vedou 

к nesprávné svalové koordinaci a tím к přetěžování určitých struktur organismu vedoucí 

ke vzniku vertebrogenních obtíží. O posturálním vývoji se více zmíním ještě níže. (20) 

2. 4. 2. Psychická nadstavba a psychosociální stres 
Hlavní řídící oblastí subjektivních pocitů (radost, zlost, pláč, stres) je limbický systém, 

který svou aktivitou přímo ovlivňuje svalový tonus určitých svalových skupin. Je označován 

jako „emoční mozek" a je nejvyšší úrovní řízení svalového tonu. Při zvýšené aktivitě tohoto 

systému se objevuje hypertonus dle Jandy zejména u: 

žvýkacích a mimických svalů 

šíjových svalů a horních fixátorů lopatek 

bederního erectoru spinae a m. quadratu lumborum 

svalů pánevního dna (20) 

Stejně tak při negativní emoci dochází к útlumu svalů hlubokého stabilizačního systému 

páteře. Existuje zřejmý vliv osobnostních povahových rysů na držení těla. Např. při depresi, 

u lidí podceňujících se pozorujeme zvýšenou tendenci к flekčnímu držení. U výše popsaných 

následků psychiky organismu dochází к narušení správné svalové rovnováhy, které může vést až 

к vertebrogenním obtížím.Pro dokreslení vztahu psychiky a bolesti zad uvádím následující 

úryvek.„Stresové vlivy zvyšující pocit bezmocnosti a nejméně jedna závažná stresová událost 

před rozvojem bolestí zad vedou к rozvoji chronicity. " (16) 
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2. 4. 3. Životní styl a pohybový režim 
Pro dnešní dobu je charakteristický sedavý způsob života. Většina lidí sedí v práci i doma 

u počítače, jezdí autem i pár metrů a tak dochází ke statickému přetěžování a dynamickému 

zanedbávání organismu. Na druhé straně jsou kladeny přehnané nároky na vrcholové sportovce, 

kteří jsou pak naopak nadprahově dynamicky přetěžováni. Oba typy většinou vykonávají 

jednostranný pohyb a to zase vede к dalším funkčním poruchám odrážejících se na páteři. 

Pozor bychom měli dávat na mechanické rizikové faktory stereotypního přetěžování 

pohybového systému jako je např. nesprávné zvedání těžkých předmětů, časté ohýbání, 

kombinace zvedání s rotací trupu (střižné síly), vibrace a jak už jsem zmínila statické pozice. 

2. 4. 4. Úrazy včetně mikrotraumat 
Úraz významně zasahuje do původního pohybového programu. Automaticky se vytvoří 

nový (náhradní) pohybový program šetřící poškozený segment; pro zmírnění bolesti tělo zaujímá 

antalgickou polohu. Postupně dochází ke vzniku náhradních pohybových programů, které se po 

určité době mohou zafixovat a hrozí přetrvávání tohoto původně náhradního pohybového 

programu i po vymizení primární příčiny. Tento náhradní pohybový program bývá často zdrojem 

patologické aferentace a potažmo i funkčních poruch pohybového systému. (20) 

2. 4. 5. Poruchy vnitřních orgánů a orgánových systémů 
V této kapitole bych se ráda pozastavila u některých systémových onemocnění jako jsou 

maligní tumory, osteoporóza, ankylozující spondylitida či infekční a zánětlivá onemocnění. Tato 

onemocnění je důležité vyloučit při diferenciální diagnostice ještě než se začne s terapií! Na 

maligní tumor nás může upozornit progresivní průběh, zejména ve starším věku bez dřívějších 

atak, tumor v anamnéze, klidová bolest či úbytek na váze pacienta. (11) 

Osteoporóza je velmi častou příčinou vertebrogenních obtíží, především v geriatrickém 

období života. Většinou se bolesti objevují teprve při vzniku strukturálních změn, z nichž 

nejtypičtější jsou kompresivní zlomeniny. Častou lokalizací jejich vzniku je torakolumbální 

oblast s velmi bolestivým zapojením bránice do stabilizace trupu. (11) 

Ankylozující spondylitida je systémové chronicko progresivní zánětlivé onemocnění. 

Vyskytuje se častěji u mužů a je typické snížením pohyblivosti, ranní ztuhlostí a bolestí 

v ranních hodinách. 

Infekční a zánětlivá onemocnění jsou vzácnější, ale velmi závažná, nejčastěji následkem 

hematogenního rozsevu. Jmenovala bych discitidy jako komplikace po operacích, dříve mnohem 
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častější tuberkulózní osteomyelitidu a destruktivní zánětlivá ložiska u revmatoidní artritidy 

- nejčastěji zubu axisu, kde může vzniknout až fraktura s míšní kompresí. (11) 

2. 4. 5. 1. Ver tebroviscerá lní vztahy 

Vertebroviscerální vztahy jsou dány nejen anatomicky, kdy segmentová inervace 

(somatická i vegetativní) zásobuje specifické orgány, ale i reflexně, kdy dráždění v určitém 

segmentu vyvolá dysfunkci v celém reflexním oblouku. (9) 

Obecně je nutné mít na zřeteli následující možnosti, tak jak je uvádí Lewit (14): 

1. páteř způsobuje příznaky, které jsou mylně pokládány za vnitřní onemocnění 

2. porucha viscerální způsobuje příznaky, které napodobují poruchu páteře 

3. viscerální onemocnění vyvolává reflexní reakci v segmentu, včetně blokády 

pohybového segmentu páteře 

4. viscerální onemocnění, které způsobilo poruchu v pohybovém segmentu páteře 

anebo spoušťové body ve svalstvu, se již upravilo, ale vzniklá funkční porucha 

přetrvává a nyní napodobuje vnitřní onemocnění 

5. porucha pohybového aparátu může vyvolat vnitřní onemocnění - hypotéza 

Z následujícího vyplývá, že je velmi důležité stanovit správnou diagnózu a vždy myslet 

i na vertebroviscerální vztahy. Zejména když bolest a typické příznaky segmentální poruchy mají 

tendenci recidivovat, máme myslet na viscerální původ takovéto poruchy. Nejčastější viscerální 

poruchy mající úzký vztah к páteři zobrazuje tabulka č. 6. 
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Viscerální oblast Pohybový aparát 

Tonzilitida Častá blokáda v atlantooccipitálním skloubení 

Esophagus 
Poruchy krční páteře (C2-Th 1) 

Asociace se spasmem šíjového svalstva a svalstva pletenců ramenních 

Plíce a pohrudnice 
Rigidita žeber 

Blokáda v Th7-Th 10 

Srdce 

Blokáda nejčastěji v Th4/5, cervikotorakální přechod, 3.-5. žebro vlevo 

Svalový spasmus a spoušťové body v m. pectoralis major a minor vlevo, v čáře 
medioklavikulární a axilární", ve vzpřimovačích trupu v oblasti střední hrudní páteře, 

v mm. scaleni., m. subscapularis, horní části m. trapezius 

Žaludek a dvanáctník 

Blokáda v Th4-Th8, s maximem v Th5/6 

Blokády v hlavových kloubech 

SI posun 

Zvýšené napětí v středním hrudním úseku 

Játra a žlučník 
Blokády v Th6-Th8 

Bolest se projikuje pod pravou lopatku a do pravého ramene 

Ledviny 

Bolest v bedrech , blokáda v thorakolumbál. přechodu Thl 1-L1, bolestivé poslední žebro, 
hypertonus v Th/L úseku vzpřimovače trupu, m. psoas, m. quadratus lumborum, 

adduktorech stehna, m. piriformis 

Ochablé břišní a hýžďové svaly 

Onemocnění 
pankreatu12 

Bolesti v levém epigastriu s propagací pod levou lopatku 

Spasmus m. iliopsoas oboustranně, častěji vlevo 

Omezená hybnost v Th7-Thl0, paravertebr. spasmy 

Gynekologické afekce 
a bolesti v kříži 

U těhotných žen se objevuje lumbosakrální blokáda nebo SI posun 
Spasmus m. iliacus 

Bolest v kříži může být vyprovokována z oblasti ženského pohlavního ústrojí 

Význam m. psoas a 
přímých břišních svalů 

Svalový hypertonus u onemocnění ledvin, při blokádě Th/L přechodu 

Spasmus při postcholecystectomickém syndromumůže napodobit všechny 
intraabdominální útvary- duodenum, apendix, žlučník, ledviny, pankreat 

Spoušťové body v břišním svalstvu mohou způsobit bolesti napodobující viscerální 
poruchu 

Tab. 6 Vertebroviscerální vztahy (9, 14, 22) 

11 Pozor na opakující se bolesti v přední nebo střední axilární čáře s opakujícími se bloky střední hrudní páteře 
spolu se spoušťovými body nebo spasmy v prsních svalech, které mohou mít organický podklad (nádory prsu) 

12 Diferenciální diagnostika mezi poruchou pankreatu kořenovou iritací patří к nejobtížnějším a nejčastějším (7) 
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2. 5. POSTURÁLNÍ SYSTÉM 
Hrubou motoriku tvoří dva funkční systémy a to posturální a lokomoční. Oba systémy 

se navzájem doplňují - posturální systém zajišťuje stabilitu před započetím pohybu, v průběhu 

a po jeho skončení, lokomoční systém pohyb zprostředkovává. Posturální systém na nevědomé 

úrovni automaticky zajišťuje a udržuje polohu a tím stabilitu v gravitačním poli. Udržení 

nastavené polohy probíhá jako dynamický proces neustálého vyvažování labilní rovnováhy mezi 

protichůdnými svalovými skupinami, které tvoří partnerské dvoj ice.Součástí posturálního 

systému jsou svaly zařazující se do tzv. hlubokého stabilizačního systému, což jsou autochtonní 

svaly páteře, břišní svaly - především m. transversus abdominis, bránice, svaly pánevního dna 

a hluboké flexory šíje. 

Dle Véleho (29) ve svalech posturálního systému převažují motorické jednotky tonického 

charakteru, které jsou schopny vyvíjet menší úsilí, ale po delší dobu než svaly obsahující fázická 

vlákna. Janda hovoří o dvou svalových systémech s protikladnými vlastnostmi. Tonický systém 

tvoří svaly s tendencí ke zkrácení až kontrakturám a plní především činnost posturální. Fázický 

systém naopak inklinuje spíše к útlumu a oslabení. Podle výše uvedeného mluvíme tedy 

o fázických a tonických svalech. (26) 

Je však důležité uvědomit si, že svaly obou dvou systémů mají vždy i funkci posturální, 

mluví se o tzv. fázických svalech v posturální funkci. (26) Z tohoto důvodu se toto rozdělení 

nedoporučuje, neboť každý fázický sval se může za určitých okolností chovat jako tonický, to 

tzn. že může být zapojen do stabilizace. Naopak svaly označované jako tonické mohou 

vykonávat lokomoční pohyb. Většinou toto nastává při patologické stabilizaci, zajištěné 

fázickými svaly. Tím dochází к přetěžování tonického systému, vzniku triger pointů, 

mikrotraumatu, atd. (20) 

Další dělení svalového systému uvádí Suchomel ve svém článku v časopise Rehabilitace 

a fyzikální lékařství (26), kde se zabývá stabilitou zajištěnou lokálními a globálními stabilizátory 

viz 2.5.2. 

Většina funkčních poruch vzniká, pokud je nerovnováha mezi posturálním a lokomočním 

systémem, kdy se přehnaně a vlastně předčasně aktivuje lokomoční systém bez předchozího 

kvalitního posturálního zajištění. (20) Dochází tak ke vzniku značných vnitřních sil, které působí 

na struktury organismu. Dlouhodobějším stereotypním opakováním tyto síly mohou způsobit až 

vznik mikrotraumat s nociceptivním drážděním. Proto jednou z možností, jak hodnotit kvalitu 

funkce, je zaměřit se na správné provedení stabilizace segmentu zajišťované posturálním 

systémem. Jde o cílený nácvik atitudy, což je cíleně orientovaná poloha před započetím pohybu. 
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2. 5. 1. Stabilita a stabilizace 
O stabilitě můžeme mluvit ve více rovinách - stabilita kloubu, celková stabilita nebo 

tzv. rigidní stabilita. Stabilita kloubu podle Suchomela (26) je stav, kdy je nejméně namáháno 

kloubní pouzdro a periartikulární svaly pracují ve vzájemné koaktivaci a tedy i co 

nejekonomičtěji. 

Kvalita zajištění stability je přímo úměrná kvalitě centrační schopnosti, proto Kolář 

z pohledu posturální ontogeneze mluví o tzv. funkční centraci kloubu. Pod funkční centrací 

rozumíme takové postavení v kloubu, které umožňuje jeho optimální statické zatížení. Konkrétně 

jde o funkční postavení, kdy v kloubu je při dané poloze maximální rozložení tlaku na kloubních 

plochách. Této centrace dosahujeme ve věku kolem 3,5 měsíce lidské ontogeneze. (12) 

Véle ve své úvaze nad problémem stability diferencuje stabilitu na intersegmentální 

a celkovou. Intersegmentální neboli vnitřní stabilita musí být sektorově proměnlivá. Tuto 

stabilitu zajišťují intersegmentální svaly, m. transversus abdominis a bránice (tedy svaly 

hlubokého stabilizačního systému). Dojde-li к poruše sektorově proměnlivé stability, vznikají 

vertebrogenní poruchy. Dále zdůrazňuje, že vnitřní stabilita prezentující se především jako 

stabilita osového orgánu, je bazí, ze které vycházejí i účelově řízené pohyby. (28) 

Celková stabilita je tvořena třemi subsystémy: 

- pasivním (kostěné a chrupavčité struktury, ligamenta) 

- aktivním (svaly účastnící se na přímě stabilizaci) 

- neurálním subsystémem (řízení aktivní složky) (26) 

Dysfunkcí jednoho ze subsystémů vede к poruše stability s různými reakcemi organismu. Žádná 

změna v pohybovém systému není omezena pouze na lokální oblast, ve které se nachází, ale má 

svůj projev v pohybovém systému jako celku. (26) Proto zajištění správné centrace (stability) 

jednoho segmentu se odráží na všech ostatních částech celého organismu. Důležité je si 

uvědomit, že to platí i naopak, tzn. že při terapii, kde dochází ke špatné centraci, se aktivují 

špatné svalové souhry i v ostatních segmentech a tak terapie spíše uškodí než-li pomůže! 

Suchomel ve své práci ještě zdůrazňuje Panjabiho koncept neutrální zóny. Neutrální zóna 

má vztah к pohybu jednoho obratle vůči druhému. Podléhá přímé kontrole svalů, které řadíme do 

tzv. hlubokého stabilizačního systému. V případě nedostatečného zapojení tzv. 

hlubokých/lokálních svalů dochází к rozšíření neutrální zóny a tím к přetěžování kloubů se 

všemi důsledky (až vznik strukturálních poruch). Neutrální zónu můžeme také chápat jako 

výsledek aktivní svalové stabilizace, tedy dynamické centrace. (26) 
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Ještě bych se nyní zmínila o tzv. rigidní stabilitě, jak tohoto pojmu používá Véle. Ztuhlá 

páteř nebo místní blokády sice páteř stabilizují, nikoliv však pružně a tím omezují mobilitu 

pohybové soustavy. Dochází к přetěžování sousedních částí posturálního systému a tím ke 

změnám pohybových vzorů, což následně vede ke vzniku dalších poruch. (28) 

2. 5. 2. Lokální a globální stabilizátory 
Z pohledu schopnosti přímo participovat na stabilizaci segmentů zdůrazňuje Suchomel 

dělení svalového systému na lokální a globální stabilizátory. Tyto svaly se od sebe liší nejen 

svou stavbou, ale i rozdílným utvářením energie a tím i rozdílnou funkcí, jak je patrné 

z následující tabulky č. 7. 

Hledisko Lokální stabilizátory Globální stabilizátory 

Anatomie Intersegmentální průběh 
Často multiartikulární průběh 

Histologie 

„tonické" motorické 

jednotky 

(svalová vlákna typu I)13 

„fázické" motorické jednotky 

(svalová vlákna typu II)19 

Více mitochondrií Málo mitochondrií 

E metabolismus Oxidativní metabolismus Glykolytický metabolismus 

Nižší unavitelnost Vyšší unavitelnost 

Funkce 
• ' . •: * , V'-

• ... ». • ' ' .V •: 'v:-' 

Anticipace 
..if. • - -

Propriocepce 
: • . v - , 

Lokální, segmentální, dynamická 

centrace 

Přímá kontrola neutrál. zóny 

/ • . : : , ' v 

„vnější" stabilita 
•v .'. • • . 

„silový pohyb" 

Výrazný odpor kladený pohybu 

Převod sil a zatížení mezi končetinami 

atrupem 
. 

Tab. č. 7 Převažující vlastnosti lokálních a globálních svalů v rámci stabilizačního systému (26) 

Lokální stabilizátory jsou zodpovědné za přímou segmentální stabilitu. Jejich krátká vlákna 

nastavují jeden segment vůči druhému a tím jsou nepostradatelná v procesu centrace, která je 

vlastně vyústěním svalové stabilizace. Intersegmentální svaly mají asi sedmkrát více svalových 

vřetének než svaly „velké". S tím je spojena významná proprioceptivní aferentace. (25, 26) 

Musím podotknout, že literatura zmiňuje v této skupině i musculus transversus abdominis, který 

neodpovídá anatomicky intersegmentálnímu průběhu. Je to ale sval, který se aktivuje již při 

anticipaci pohybu a proto je dle mého názoru do této skupiny zařazován. Za lokální stabilizátory 

13 Tyto motorické jednotky převažují, a le je důležité si uvědomit, že jsou zastoupeny oba typy vláken. 
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bederní páteře považujeme m. transversus abdominis a mm. multifidi, současně je můžeme 

označit za součást hlubokého stabilizačního systému. (25) 

Globální stabilizátory jsou zodpovědné za „vnější" stabilitu - účastní se více na silovém, 

rychlém pohybu s menší přesností. Řadíme sem (v bederním úseku) zejména m. latissimus dorsi, 

m. gluteus maximus, m. erector spinae, m. biceps femoris, mm. obliqui externi a interni, 

m. rectus abdominis. (25) Vyvážený svalový tonus je pak výrazem co nejlepší spolupráce mezi 

globálním a lokálním systémem. (26) 

Globální a lokální stabilizátory rozdělujeme z didaktického hlediska. Ve skutečnosti však 

nelze takto jednoduše svalový systém rozdělit, neboť svaly jsou vzájemně funkčně 

propojené(dokládá to i několikeré rozdělení svalového systému popisované různými autory). 

Lokální stabilizátory můžeme přirovnat к posturálnímu systému a globální stabilizátory jsou 

vlastně svaly lokomočního systému. Jak už bylo patrné z předchozího textu, každý autor si svaly 

rozdělil a pojmenoval odlišně, ale pokaždé mluvili o „tomtéž". 

2. 5. 3. Posturální stabilizace v ontogenezi 
Dítě se rodí centrálně a motoricky nezralé, pohybuje se holokineticky. Pro toto období je 

charakteristická přítomnost primitivních reflexů a asymetrické držení celého těla. Novorozenec 

není schopen zaujmout polohu v prostoru a pracovat s těžištěm, vzpřimovací funkce nejsou 

přítomny. Hlava je v predilekčním postavení14. Teprve v průběhu vývoje uzrává CNS a tím 

i účelově zaměřená funkce svalů. Hlavním předmětem posturální ontogeneze je vývoj držení, 

schopnost zaujmutí polohy, v kloubech a s tím spojená lokomoce. (12) 

Na základě optické fixace (zrání CNS), objevující se mezi 4. a 6. týdnem, se začíná 

realizovat centrální program pro aktivní ovládání polohy těla a dochází к zapojování antagonistů 

na bázi koaktivace15. Podstatné je, že fázický systém reaguje v posturální funkci jako celek, tzn. 

objeví-li se v držení těla hluboké flexory krku, tak automaticky nastupují do posturální funkce 

i ostatní fázické svaly tohoto systému - zevní fixátory, abduktory končetin, autochtonní svaly, 

dolní fixátory lopatek, atd. (12) 

Na základě výše zmíněného diferencuje Kolář svalový systém na ontogeneticky mladší 

(s tendencí к útlumu) a ontogeneticky starší (s tendencí к přetěžování). Oslabením některého ze 

svalů posturálně mladšího systému dochází automaticky ke změně postavení v kloubu 

а к reflexní iradiaci této inhibice do celého systému. (12) 

14 upřednostňování jedné strany; predilekce nesmí být fixována, tzn. úklon i rotace je na jednu 
stranu (fixovaná predilekce mívá posturální následky) 

synchronní aktivita mezi antagonisty, umožňuje držení v kloubech v tzv. centrovaném postavení (10) 

25 



Zhruba ve 3,5 měsících je u motoricky zdravě vyvíjejícího se dítěte dokončena sagitální 

stabilizace, což je základem pro vývoj zakřivení páteře v sagitální rovině. Bránice je 

v horizontálním postavení. V poloze na zádech má dítě postavení dolních končetin 3x devadesát 

stupňů, těžiště je na celé ploše m. trapezius. V poloze na břiše je opřeno o celé předloktí včetně 

loktů, těžiště je v oblasti symfýzy. V obou polohách jsou antagonistické svalové skupiny 

v rovnováze. Pokud u kojence nedojde do konce 4. měsíce v sagitální rovině к zajištění 

centračně-stabilizačních funkcí, ponese si tento nedostatek v menší či větší míře až do dospělosti, 

což může mít za následek řadu funkčních poruch pohybového systému a z nich vyplývajících 

strukturálních důsledků-deformit. (20) 

Obr. 4 Dítě ve čtyřech měsících života (13) 
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2. 6. VOJTOVA METODA - REFLEXNÍ LOKOMOCE 
V této části bych se chtěla krátce zmínit o Vojtově metodě, neboť v praktické části 

se v terapii jednoho pacienta okrajově dotýkám i této problematiky. Vojtova metoda představuje 

funkční a holistický přístup к diagnostice a terapii centrálních i periferních poruch motoriky 

v dětském i dospělém věku. Využívá existenci vrozených, geneticky determinovaných 

globálních pohybových vzorů, které lze aktivovat stimulací ze spoušťových zón v přesně daných 

polohách, kdy dochází к oslovení CNS mohutným aferentním proudem. (20) 

Aktivace globálních pohybových vzorů vyvolá typické svalové souhry šířící se na celé tělo 

a to reflexně, na nevědomé úrovni. Tím dochází i к výraznému reflexnímu oslovení svalů 

označovaných jako HSSP, čehož využíváme v terapii. Klíčové klouby (rameno a kyčel) musí být 

dobře centrovány, aby jejich proprioceptivní aferentní hustota mohla být maximálně využita. 

(20) Uvádím příklad, který podle mě velmi výstižně znázorňuje fungování této metody a zároveň 

upozorňuje na nebezpečí, pokud tato terapie není dobře prováděna. 

Ramenní kloub v abnormálním držení (decentraci) má vliv na globální vzor, tzn. rozšiřuje 

se náhradní vzor, pohyb v ramenním kloubu šíří abnormální informaci přes trup na celou páteř 

a také až do periferie končetin. (30) 

Tah svalových vláken směřuje vždy к punctum fixům (opěrnému bodu), tzn. přes klíčové 

klouby (rameno, kyčel) distálně. Proximálně ležící trup se pohybuje prostřednictvím klíčových 

kloubů.Výsledkem je automatické nastavení všech segmentů těla do optimálního vzájemného 

postavení a centrace kloubů. (20) 

V terapii se využívá dvou globálních vzorů: 

- reflexní otáčení - RO (viz příloha 15) 

- reflexní plazení - RP (viz příloha 16) 

U těchto je přesně dána poloha a stimulační, tzv. spoušťové zóny. Reakci lze zesílit tlakem proti 

předpokládanému pohybu reflexního vzoru. 
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2.6. 1. Uplatnění u dospělých 
Vojtova metoda je základem terapie centrálních poruch motoriky. Využívá se v léčebné 

rehabilitaci pacientů s poškozením CNS jako je infantilní cerebelární paréza, demyelinizační 

onemocnění, traumatické léze mozku a míchy, cévní mozková příhoda, nádory CNS. V ortopedii 

lze Vojtovu metodu využít především při ekvinovarózním postavení nohou, dále pak při 

subluxaci hlavice femuru, u skolióz a při různých typech vadného držení. Při správném 

provádění Vojtovy reflexní lokomoce (trváme na přesném nastavení výchozí polohy) se značně 

snižuje indikace к operacím nejen u výše zmíněných vad, ale např. i u výhřezu meziobratlové 

ploténky, syndromu karpálního tunelu, tenisového lokte,... (20) 

Kontraindikace jsou pouze relativní 

vysoký stupeň malignity 

- podávání vysokých dávek kortikoidů 

- některé typy psychopatií 
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2. 7. HLUBOKÝ STABILIZAČNÍ SYSTÉM PÁTEŘE 
V literatuře jsem se nesetkala s přesnou definicí hlubokého stabilizačního systému. Také 

názory, jaké svaly do tohoto systému patří, se různí. Jisté je, že tyto svaly jsou součástí 

posturálního systému. Tak jak nelze jednoznačně rozdělit svalový systém, tak i zde se autoři plně 

neshodují v tom, které svaly do této skupiny přesně patří. Rozhodla jsem se proto vycházet 

z následující citace. 

„ V centrálním programu stabilizace páteře hraje zásadní roli souhra mezi hlubokými svaly 

a svaly dlouhými povrchovými. Konkrétně jde o kokontrakci mezi monosegmentálními svaly, 

v prvé řadě m. multifidus a s tímto svalem zřetězenou bránici, pánevní dno a břišní svaly, 

které jsou přední oporou břišní dutiny a spoluregulují nitrobřišní tlak V oblasti horní hrudní 

páteře a krční páteře jde o souhru mezi hlubokými flexory a extenzory páteře. V této souvislosti 

hovoříme o hlubokém stabilizačním systému páteře. " (11) Srovnej s tabulkou 8. 

Touto svalovou souhrou vzniká pevný bod pro výchozí postavení svalů s vlivem na 

končetiny. Je aktivována při jakémkoliv statickém zatížení a doprovází každý cílený pohyb 

horních a dolních končetin (11) a to již při anticipaci pohybu. Zapojení svalů do stabilizace je 

automatické, odpovídá 3,5 měsícům ontogenetického vývoje (viz 2. 5. 3.) 

Dorzální muskulatuta Ventrální muskulatura 

Hluboké extenzory16 Hluboké flexory16 

Krční a horní hrudní páteř 
- m. semispinalis capitis et cervicis - m. longus colli17 

Krční a horní hrudní páteř 
- m. splenius capitis et cervicis - m. longus capitis17 

- m. longissimus capitis et cervicis 

Dolní hrudní a lumbální 

páteř 

' • V РГ ' V • V. 
v . " Л' v Ь< ' • 
Extenzory bederní páteře 

Bránice 

Břišní sv.-m. transversus abd. 

Svaly pánevního dna 

Tab. č. 8 Spolupráce mezi ventrální a dorzální muskulaturou dle Koláře (13) 

16 Obě skupiny svalů mají začátky svých úponů ve střední a horní hrudní páteři. (13) 
17 V příloze 17 přikládám tabulkově zpracovaný průběh, inervaci a anatomickou funkci těchto svalů 

29 



Při insuficienci tohoto systému dochází к nepřiměřenému zatížení kloubů a ligament 

páteře, ale i přetížení svalů nadměrnou a jednostrannou aktivitou, a proto patří hluboký 

stabilizační systém к nejvýznamnějším funkčním etiopatogenetickým faktorům vertebrogenních 

obtíží. Nejčastější problémem je insuficience přední stabilizace páteře a naopak převaha extenční 

aktivity povrchových zádových svalů. (11, 13) 

2.1. 1. Bránice a její stabilizační funkce 
Bránice je plochý sval, oddělující dutinu hrudní a břišní. Je utvářena jako dvojitá klenba, 

prominující vysoko do hrudníku. Pravá klenba brániční se nachází v úrovni čtvrtého mezižebří 

a levá klenba brániční v úrovni pátého mezižebří. Mezi pravou a levou klenbou je bránice 

pokleslá do výše mečovitého výběžku hrudní kosti. Centrum tendineum, šlašitý střed bránice, je 

trojlaločného tvaru а к němu se paprsčitě sbíhají svalové snopce ve třech oddílech 

pars lumbalis od bederní páteře 

pars costalis od žeber 

pars sternalis od sterna 

Na obratle se bránice upíná dvěma cípy nazývanými crura diaphragmatis. V bránici jsou otvory 

pro esofagus, aortu a vena cava. Svými ligamenty (lig. arcuatum mediale et laterale) komunikuje 

diaphragma s m. iliopsoas a m. quadratus lumborum. (srovnej 3, 15, 16, 29) 

Přikládám obrázek č. 5 z „Kineziologie pro praxi" 

5 4 3 7 8 

Obr. 5 Bránice (29) 

Bránice, inervována n. phrenicus, je nej důležitější vdechový sval. Při nádechu klesá 

centrum tendineum kaudálně, opře se o orgány břišní dutiny a stává se punctum fixům. Při 

pokračující kontrakci bránice zdvihá dolní žebra. (8) Spolu se svaly břišní stěny se uplatňuje při 

tvorbě břišního lisu, který má zásadní význam pro přední stabilizaci páteře. Aktivace bránice 

v posturálním režimu je tak podmínkou každé pohybové činnosti. (13) Pro správnou stabilizaci 

je důležité horizontální postavení bránice. Tím může diaphragma vytvořit potřebný tlak. 

Horizontální postavení bránice je za fyziologických podmínek přítomné od 3,5 měsíce života. 

Zešikmení předozadní osy bránice je při stabilizaci spojeno se zvýšenou extenční aktivitou 
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paravertebrálních svalů s maximem v thorakolumbálním přechodu. Do stabilizace se nezapojí 

m. transversus abdominis. (13) Následující dvě schémata ukazují pohyby hrudníku při 

fyziologické a patologické stabilizaci. 

E В 

e . 

Obr. 6 A - Pohyb hrudníku při 
fyziologické stabilizaci (13) 

Obr. 6 В - Pohyb hrudníku při 
patologické stabilizaci (13) 

Za patologické situace vzniká nadměrná aktivita v extenzorech páteře, které tuto poruchu 

v náboru bránice kompenzují. Tím se tyto povrchové svaly přetěžují a naopak hluboké 

monosegmentální svaly (mm. multifidi) páteře oslabují až atrofují. (13) 

2. 7. 2. Musculus transversus abdominis a svaly pánevního dna 
Musculus transversus abdominis tvoří třetí, nejhlubší vrstvu postranního břišního svalstva. 

Tento sval začíná na laterální třetině lig. inguinale, crista iliaca, fascia thoracolumbalis, vnitřní 

ploše chrupavek 7.-12. žebra (střídá se s začátky bránice). Probíhá horizontálně a společným 

úponem s m. obliquus abd. internus jde na pecten ossis pubis a crista pubica, pomocí aponeurosy 

do linea alba a jako lig. interfoveolare na ramus superior ossis pubis. (27) 

M. transversus abd. je inervován 7. - 11. mezižeberním nervem, dále z lumbální pleteně. 

Dle Ciháka (3) se m. transversus abd. změnou napětí břišní stěny účastní břišního lisu 

a dýchacích pohybů břišní stěny. Účastní se také rotací trupu. Já v následující části vyzvednu 

stabilizační funkci tohoto svalu. 
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Insuficientní m. transversus abdominis je znázorněn na obr. 7 

Obr. 7 - Insuficience m. transversus abd. (13) 

Svaly dna pánevního (m. levator ani a m. coccygeus) tvoří dynamický uzávěr otvoru malé 

pánve. Rozlišení těchto svalů je pro terapii nedůležité, proto anatomické popisování vynechám 

a zmíním se jen o funkci. Pánevní dno leží ve funkčním zřetězení svalů jak к dolní končetině, tak 

к trupu. Kromě fyziologické funkce jako je kontinence, tvoří pánevní dno oporu pro orgány 

hříšní stěny a je tedy jakousi bazí břišní dutiny a tzv. protihráč bránice. (7) 

Svaly břišní a pánevního dna se zapojují proti kontrakci bránice, spoluvyvíjejí nitrobřišní 

tlak a tak se podílejí na přední stabilizaci páteře. Je důležité, aby se břišní svaly aktivovaly až po 

oploštění bránice. Při předbíhaní břišních svalů nedojde totiž к dostatečnému oploštění bránice 

a tím se zvýšeně zapínají paravertebrální svaly. (13) Musíme si také všímat, jaké části břišních 

svalů se zapínají. Za situace porušené stabilizace se nadměrně aktivuje horní porce m. rectus 

abdominis a m. obliquus abdominis externus. Naopak insuficietně se chová m. transversus 

abdominis, m. obliguus abdominis internus a dolní část m. rectus abdominis. (13) Tuto 

patologickou situaci znázorňuje obrázek 8. 

Obr. 8 - Aktivace břišní stěny při porušené přední stabilizaci bederní páteře (13) 
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2. 7. 3. Terapie v prevenci a léčbě vertebrogenních obtíží pomocí 
správné aktivace HSSP 

Svaly HSSP pracují na nevědomé úrovni a tak není snadné je zaktivovat. Využívá se jak 

Vojtovy metody, kde se reflexně ovlivňuje svalová souhra, tak i aktivní spolupráce pacienta. 

V praktické části jsem se zaměřila především na aktivaci svalů hlubokého stabilizačního systému 

pomocí vědomého zapojování pacientem. 

Jak již vyplynulo z předchozího textu, nelze к této problematice přistupovat nějakým 

paušálním vzorem. Po vyšetření každého pacienta v testech zaměřených na stabilizaci páteře 

(podrobně bude popsáno v praktické části), volíme dle zjištěných údajů individuální přístup 

terapie. Jedná se o edukační proces, kdy si pacient v prvé řadě musí uvědomit svoji patologii, 

poté se učí aktivovat fyziologickou funkci HSSP nejprve pod vedením terapeuta, pak sám 

a na závěr tuto naučenou dovednost aplikuje v každodenních činnostech. 

U většiny pacientů s vertebrogenními obtížemi sledujeme zcela charakteristické odchylky 

ve stabilizační funkci svalů ve srovnání s vývojovým vzorem. (13) Toto tvrzení bych chtěla na 

základě mých zkušeností z praktické části potvrdit či vyvrátit a dále bych chtěla zjistit, jestli 

aktivací HSSP můžeme preventivně předcházet vertebrogenním obtížím, případně u již 

vzniklých obtíží docílit zlepšení problémů pacienta. К zobjektivizování jsem použila Global Pain 

Scale (20), kde pacient udává míru bolesti od nuly do sta, přičemž nula znamená žádnou bolest 

a sto největší možnou bolest. 

Obr. 9 Svalová souhra mezi autochtonní 
muskulaturou, bránicí, svaly pánevního dna a 
břišními svaly za fyziologické situace (13) 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 
V praktické části bych čtenáře ráda seznámila s kazuistikami pěti pacientů, popsala 

vyšetření zaměřené na kvalitu funkce hlubokého stabilizačního systému a shrnula výsledky 

prováděné terapie. Pro objektivizaci jsem použila škálu bolesti na začátku a na konci terapie. 

V závěru této části bych shrnula mé praktické poznatky, které jsem v průběhu terapie získala 

a pokusila se zamyslet nad výsledky (úspěchy a neúspěchy) mé prováděné práce. 

3.1. Testy na hluboký stabilizační systém páteře 
U většiny pacientů s vertebrogenními obtížemi sledujeme zcela charakteristické odchylky 

ve stabilizační funkci svalů ve srovnání s vývojovým vzorem. (13) Jak už bylo popsáno 

v teoretické části, dochází tak к zapojování globálních svalů do stabilizace na úkor svalů 

lokálních, jak popisuje Suchomel (26). Vyšetřování svalů pomocí svalového tes tu je zavádějící, 

neboť sval může být hodnocen stupněm 5 a přitom jeho zapojení do stabilizace je nevyhovující. 

To je důvod, proč vyšetřovat pomocí testů, které hodnotí kvalitu způsobu zapojení, nikoliv 

vyšetření svalů podle svalového testu. Proto jsem se v kazuistikách mých pacientů zaměřila na 

vyšetření funkce svalů, tedy na schopnost zapojit příslušné svaly do stabilizace. Použila jsem 

několik testů, které jsem převzala od doc. Koláře (11). Nyní bych se vám je pokusila přiblížit. 

3. 1. 1. Brániční test 
Výchozí poloha: 

- vyšetřovaný sedí v napřímeném držení páteře 

- ruce volně podél těla 

- hrudník ve výdechovém postavení 

Fyzioterapeut: 

- palpuje laterálně pod dolními žebry 

- kontroluje postavení dolních žeber 

Provedení: 

- zapojení svalů proti palpaci fyzioterapeuta 
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Sledujeme: 

- schopnost aktivovat bránici v souhře s aktivitou břišního lisu a pánevního 

dna 

- symetrii zapojení 

- udržení napřímeného držení páteře 

Správné provedení: 

- aktivace svalů při nádechu i výdechu proti palpaci fyzioterapeuta 

- rozšíření dolní části hrudníku laterálně 

- rozšíření mezižeberních prostor 

3. 1.2. Test břišního lisu 
Výchozí poloha: 

- vyšetřovaný leží na zádech 

- dolní končetiny v trojflekčním postavení + abdukce v šíři ramen a zevní 

rotace v kyčelních kloubech 

Fyzioterapeut: 

- drží nohy vyšetřovaného ve výchozím postavení 

- pasivně nastaví hrudník do kaudálního postavení 

- postupně odstraňuje oporu DKK 

Provedení: 

- udržení polohy po odstranění opory 

Sledujeme: 

- zapojení břišních svalů 

- hrudník 

Správné provedení: 

- rovnoměrná aktivace břišních svalů 

- hrudník zůstává v kaudálním postavení 

- rozšíření hrudníku v jeho dolní části laterálně 
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3. 1. 3. Extenční test 
Výchozí poloha: 

- vyšetřovaný leží na břiše 

- ruce volně podél těla, či spojeny za hlavou či do svícnu 

Provedení: 

- hlava nad podložku a mírná extenze páteře 

Sledujeme: 

- koordinace v zapojení zádových a laterální skupiny břišních svalů 

- postavení a souhyb lopatek 

Správné provedení: 

- aktivace paravertebrálních svalů v rovnováze se svaly laterální skupiny 

břišních svalů 

3. 1.4. Test flexe trupu 
Výchozí poloha: 

- vyšetřovaný leží na zádech 

Fyzioterapeut: 

- palpuje dolní nepravá žebra v medioklavikulární čáře 

Provedení: 

- flexe krku a trupu 

Sledujeme: 

- hrudník 

Správné provedení: 

- při flexi krku se aktivují břišní svaly 

- při flexi trupu se aktivuje laterální skupina břišních svalů 

- hrudník v kaudálním postavení 

Těmito testy jsem vyšetřovala svaly hlubokého stabilizačního systému na začátku 

a na závěr terapie. Také jsem některé použila při nácviku správné stabilizace během terapie. 
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3.2. Terapie 
U každého pacienta jsem se snažila volit terapie, tak aby mu nejlépe vyhovovala. Aktivace 

svalů hlubokého stabilizačního systému páteře nebyla pro pacienty jednoduchá, většinou ani 

nevěděli, že tyto svaly mají. Významnou roli také hrál fakt, že stabilizace za běžných podmínek 

probíhá na nevědomé úrovni. Mou snahou proto bylo nejprve upozornit pacienta na patologii 

stabilizace a pokusit se, aby pacient provedl stabilizace ve fyziologické rovnováze svalů dle 

vývojového vzoru na vědomé úrovni. Pokud toto zvládl, instruovat ho, aby aktivoval hluboký 

stabilizační systém páteře v každodenních činnostech s následným zautomatizováním této 

funkce. Jedná se tedy o edukační proces náročný jak pro pacienta, tak pro terapeuta. 

Pokoušela jsem se také využít aktivní segmentální cenrace a tím nastavit výhodné 

postavení pro aktivaci hlubokého stabilizačního systému, který se pak začal aktivovat bez 

vědomé účasti pacienta. Důležité bylo vést pacienta nejen dotykem, ale i slovně, vysvětlit mu, co 

po něm budu chtít, motivovat ho a upozorňovat ho neustále, kdy je a kdy není kloub 

zacentrovaný. Poslední věta samozřejmě platí pro celou terapii hlubokého stabilizačního systému 

páteře. 

Z mého pohledu aktivace hlubokého stabilizačního systému páteře pomocí segmentální 

centrace byla pro pacienty lépe proveditelná, než aktivace přímo pomocí slovního vedení. 

Je to pochopitelné, neboť se pacienti soustředili jen na aktivní segmentální centraci a správná 

svalová souhra v oblasti beder naskočila automaticky. Pro mě však nebylo vůbec jednoduché 

správně segment zacentrovat a bohužel ne vždy se mi to také podařilo. Na závěr uvádím 

v několika bodech rady pro ty, kteří by se touto problematikou chtěli zabývat: 

1. získat si důvěru pacienta 

2. upozornit ho na patologii 

3. důkladně pacientovi vysvětlit, co po něm budu chtít 

4. vést ho slovně i dotykem - upozornit ho, kdy cvik dělá správně a kdy nikoliv 

5. pro zvýšení proprioceptive aferentace palpační kontrola samotným pacientem 

6. cviky by měl pacient provádět pomalou rychlostí bez nadměrného úsilí 

7. v průběhu cvičení dávat přestávky na odpočinek 

8. upozornit pacienta, že se může dostavit apnoická pauza 

9. pokud tuto dechovou tíseň překoná, dojde ke spuštění posturálního dechu, kde se aktivují 

zejména svaly HSSP 

10. cvičit každý den 

11. pokud pacient cvičí špatně, raději přestat, neboť si tím fixuje špatné posturální návyky 
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3.3. Kazuistiky 
Nyní bych uvedla kazuistiky pacientů, se kterými jsem pracovala. Dva přicházeli téměř bez 

problémů a chtěli preventivně předcházet bolestem zad. Jeden pacient v době návštěvy neměl 

žádné obtíže, ale již od šestnácti let trpí problémy s páteří. Poslední dva pacienti přicházeli 

s akutně vzniklými vertebrogenními obtížemi. 

3. 3. 1. Kazuistika V. K. (muž, ročník 1980) 
Anamnéza: 

OA: běžné dětské nemoci, jako dítě časté angíny, apendectomie r. 1987, 

úraz ruky r. 1991 

RA: matka - benigní novotvar prsu r. 2004 

NO: bez větších obtíží 

SA + PA: programátor, správce sítě 

bydlí v bytě s přítelkyní 

Rehabilitace a sport: kvůli vertebrogenním obtížím rehabilitace r. 1995 (LTV asi rok) 

sport - příležitostně běh 

neudává FA: 

AA: 

ABUSUS 

neguje 

příležitostně káva 

Vyšetření pohledem: 

1) zepředu - úklon hlavy vpravo, rotace vlevo 

- pravé rameno výše 

- protrakce ramen 

- clavicula dx. kraniálněji oproti sin. 

- asymetrická textura prsních svalů, sin. 

- vyklenutá břišní stěna 

- mírná lateroflexe trupu, sin. 

- thoracobrachiální trojúhelník dx. vyhlazený 

- hyperextenze v kolenu, dx. et sin. 

2) z boku - hyperextenze atlantooccipitálního skloubení 

- hlava v předsunutém držení 

- protrakce ramen 
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- vyhlazená hrudní kyfóza 

- hyperextenze Th/L přechodu 

- insuficietní příčná i podélná klenba nožní 

3) zezadu - dominantnější horní část m. trapezius dx., pravé rameno výše 

- dolní úhel lopatky vpravo výše 

- oboustranná scapula alata 

- oploštělá Th páteř 

- výrazná hyperextenze Th/L přechodu 

- vyhlazený thoracobrachiální trojúhelník, dx. 

- mírné rýhy v oblasti m. transversus abdominis 

- výraznější textury kolem popliteální jamky, sin. 

- lýtka symetrická 

Palpační vyšetření: - trofíka v normě 

- spina iliaca ant. sup. vpravo výše 

- crista iliaca vpravo výše 

- spina iliaca post. sup. vpravo výše 

- snížená pohyblivost facií v oblasti L páteře 

- m. levator scapulae palpačně bolestivý, dx. výrazněji 

- m. trapezius - kraniálně zvýšené napětí, dx. výraznější 

- m. sternocleidomastoideus - zvýšené napětí oboustranně 

- nemožnost vyšetřit adduktory stehna pro přílišnou citlivost 

orientačně proveden Thomayer - 4 cm 

omezená pohyblivost v Th páteři 

Cp - omezena lateroflexe,dx. 

- omezena rotace, dx. 

kostální dýchání 

Vyšetření páteře: 

Dechový stereotyp: 
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Testy zaměřené na HSSP: 

1) Brániční test - insuficience 

- nedostatečná aktivace svalů proti mému odporu 

- hrudník v nádechovém postavení 

- předklon trupu 

2) Test břišního lisu - insuficience: 

- zvýšená aktivita paravertebrálních svalů 

- pacient neudrží hrudník v kaudálním postavení 

- nerovnoměrná aktivace břišních svalů - převaha 

horní porce m. rectus abdominis, žádná 

aktivita laterální skupiny břišních svalů 

- umbilicus směřuje kraniálně 

3) Extenční test - insuficience: 

- převaha aktivity paravertebrálních svalů vůči laterální skupině 

břišních svalů 

- konvexní vyklenutí laterální skupiny břišních svalů 

4) Test flexe trupu - insuficience: 

- synkinéza hrudníku a klíčních kostí 

- konvexní vyklenutí laterální skupiny břišních svalů 

Global Pain Scale na začátku terapie: 30 

Návrh krátkodobého rehabilitačního plánu: 

- upozornit pacienta na patologii a motivovat ho к terapii 

- ovlivnit hluboký stabilizační systém páteře 

Návrh dlouhodobého rehabilitačního plánu: 

- zapojovat hluboký stabilizační systém páteře na nevědomé úrovni 

(plně automaticky) v každodenních činnostech 

Vlastní průběh terapie: 

Terapie zahájena 27.12. 2006. Ze začátku jsme zkoušeli aktivovat svaly proti mé palpaci 

dle bráničního testu. Následně pacient toto dostal za úkol na doma. 

Další terapie byla 3.1. 2007. Při nádechu pacient aktivoval svaly proti mé palpaci, problém 

však byl udržet aktivaci při výdechu. Toto jsme trénovali několik lekcí, doma pokračoval 

v aktivaci dle bráničního testu. 
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Dne 17.1. 2007 již toto pacient zvládal, pokoušeli jsme se proto aktivovat HSSP v poloze 

jako při testu břišního lisu. Pacientovi toto dělalo problémy, nerovnoměrně aktivoval břišní stěnu 

a dostavovala se dechová tíseň. 

24.1. 2007 jsme pokračovali v terapii obdobným způsobem jako 17.1. 

6.2. 2007 jsme zkoušeli také aktivovat HSSP pomocí aktivní segmentální centrace, díky 

které jsme docílili úspěchu. Takto jsme pokračovali až do 26. 2. 2007, kdy jsme terapii ukončili. 

Pacient byl schopen pomocí instrukcí i aktivní segmentální centrace aktivovat svaly HSSP, 

dechová tíseň v menší míře přetrvávala. 

Zhodnocení terapie: 

- pacient je krátkodobě schopen aktivovat HSSP 

1) Vyšetření pohledem 

- rýhy v oblasti m. transversus abdominis téměř nenacházím 

- aktivnější držení těla 

2) Palpační vyšetření 

- trofika v normě 

- upravilo se postavení pánve 

- m. trapezius palpačně citlivý,dx. 

- m. levator scapulae mírně citlivý, dx. 

- m. sternocleidomastoideus palpačně citlivější, dx. 

3) Vyšetření páteře 

- Thomayer 0 

- zůstala omezenost lateroflexe a rotace, dx. 

4) Dechový stereotyp 

- kostální dýchání 

5) Testy zaměřené na HSSP 

- Brániční test: téměř rovnoměrná aktivace proti mé palpaci, mírně vázne 

laterálně vpravo 

- Test břišního lisu: rovnoměrná aktivace břišní stěny i v dolní porci rectu 

abd. a laterální skupině břišních svalů, mírně vázne opět vpravo 

- Extenční test: zvýšená aktivace paravertebrálních svalů v Th/L přechodu 

- Test flexe trupu: synkinéza hrudníku a klíčních kostí 

6) Global Pain Scale na konci terapie: 38 
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Závěr: 

Pacient absolvoval terapii od 27.12. 2006 do 26.2. 2007, celkem proběhlo 8 návštěv. 

Global Pain Scale na začátku terapie 30, na konci 38. Insuficience všech prováděných testů na 

začátku terapie, na konci terapie téměř rovnoměrná aktivita břišních svalů u bráničního testu 

i u testu na břišní lis. U zbylých testů nedošlo к výraznějším změnám v provedení. Objektivně 

došlo ke zlepšení držení těla, pacient je schopen krátkodobě aktivovat svaly HSSP. 
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з . 3. 2. Kazuistika D.S. (žena, ročník 1963) 
Anamnéza: 

OA: 

RA: 

NO: 

SA+PA: 

Rehabilitace a sport: 

GA: 

FA: 

AA: 

ABUSUS: 

běžné dětské nemoci, v novorozeneckém období problémy s krví, 

r. 1966 úraz hlavy s následnou hospitalizací v nemocnici Ostrov 

nad Ohří, v r. 1979 fractura IV. metatarsu dx., sádrová fixace 

otec - r. 1972 melanom, r. 2003 rakovina plic, metastázy 

v žebrech - nyní stabilizovaný stav 

matka - hypertenze, varixy 

bratr - varixy, borelióza r. 2004, trombóza r. 2006 

téměř bez problémů 

účetní 

žije s rodinou v bytě 

rehabilitaci nikdy nenavštěvovala 

dříve gymnastika, nyní sportovní aktivity příležitostně 

dva spontální porody, bez obtíží 

neudává 

neguje 

káva 2x denně 
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Vyšetření poh ledem: 

1) zepředu 

2) z boku 

3) zezadu 

Palpační vyšetření: 

Vyšetření páteře: 

Dechový stereotyp: 

úklon hlavy doleva, rotace doprava 

protrakce ramen 

rameno výše, dx. 

pronační držení předloktí, dx. 

postavení patelly mediálně, dx. 

valgózní postavení hlezenného kloubu, sin. 

hyperextenze atlantooccipitálního skloubení 

předsunuté držení hlavy 

vyhlazená hrudní kyfóza 

příčně i podélně plochá nožní klenba 

pravé rameno výše 

scapula alata 

dolní úhel lopatky výše, dx. 

thoracobrachiální trojúhelník vpravo vyhlazený 

rýhy v oblasti m. transversus abd. 

trofika v normě 

spina iliaca ant. sup. vlevo výše 

crista iliaca vlevo výše 

spina iliaca post. sup. vpravo výše 

palpačně citlivý m. adductor longus, oboustranně 

zvýšené napětí m. levator scapulae, více dx. 

zvýšené napětí m. trapezius, oboustranně 

snížená pohyblivost thorakální fascie 

Thomayer 0 

omezená pohyblivost v Th páteři 

Cp - omezena lateroflexe, dx. 

- omezena rotace, sin. 

kostální dýchání 
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Testy zaměřené na HSSP: 

1) Brániční test - i n s u f i c i e n c e 

- nedostatečná aktivita svalů proti mému odporu 

- hrudník v nádechovém postavení 

2) Test břišního lisu - insuficience 

- pacient neudrží hrudník v kaudálním postavení 

- nerovnoměrná aktivita svalů břišní stěny -

převaha horní porce m. rectus abd., téměř žádná aktivita dolní 

porce tohoto svalu a laterální skupiny břišní stěny 

3) Extenční test - insuficience 

- převaha aktivity paravertebrálních svalů vůči laterální skupině 

břišních svalů 

- konvexní vyklenutí laterální skupiny břišních svalů 

4) Test flexe trupu - insuficience 

- výrazná synkinéza hrudníku a klíčních kostí 

- konvexní vyklenutí laterální skupiny břišních svalů 

Global Pain Scale: 15 

Návrh krátkodobého rehabilitačního plánu: 

- upozornit pacienta na patologii a motivovat ho к terapii 

- ovlivnit hluboký stabilizační systém páteře 

Návrh dlouhodobého rehabilitačního plánu: 

- zapojovat hluboký stabilizační systém páteře na nevědomé úrovni 

(plně automaticky) v každodenních činnostech 

Vlastní průběh terapie: 

Terapie byla zahájena 28.12. 2006. Zkoušeli jsme aktivovat HSSP pomocí cviku na 

brániční test, ale pacientovi toto činilo veliké problémy, proto jsme zkoušeli druhý cvik, test na 

břišní lis s oporou DKK, také bez úspěchu. 

8.1. 2007 jsme se zaměřili jen na správné dýchání v poloze druhého cviku, výdechové 

postavení hrudníku udrženo jen krátkodobě. Byla využita facilitace dotykem. Toto jsme zkoušeli 

několik lekcí a zároveň jsem pacienta instruovala, aby v této poloze, ve výdechovém postavení 

hrudníku, si představoval, jak mu pod nohama mizí opora. 
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22.1. 2007 již pacient udržel při cvičení výdechové postavení hrudníku. Proto byl 

instruován cvičit i doma. 

29.1. 2007 jsme zkoušeli aktivovat HSSP pomocí aktivní segmentální centrace, kdy jsem 

pasivně zacentrovala PDK, došlo ke znatelnému zlepšení. 

5.2. 2007 jsme pokračovali v aktivní segmentální centraci. Další dvě terapie probíhaly 

obdobně. 

19.2. 2007 pacient odjel na hory a od té doby necvičil. 

12.3.2007 jsem s pacientem cvičila předchozí popsané cvičení (na začátku ztížená 

schopnost aktivace HSSP následkem předchozí pasivity, ale ke konci částečné ovlivnění tohoto 

systému, zejména aktivní segmentální centraci hodnotím v tomto případě účinnou, instrukce 

o uvědomění si tohoto stavu). Terapie byla ukončena. 

Z h o d n o c e n í terapie: 

1) Vyšetření pohledem 

- neshledávám výrazné změny 

- zůstávají rýhy v oblasti m. transverzus abd. 

- Th oblast páteře oploštělá 

- pasivní stoj zavěšením do pasivních struktur 

2) Palpační vyšetření 

- shodné postavení pánve 

- palpačně citlivý m. adductor longus, oboustranně 

- zvýšené napětí m. levator scapulae, více dx. 

- zvýšené napětí m. trapezius, oboustranně 

- snížená pohyblivost thorakální fascie 

3) Vyšetření páteře 

- Thomayer 0 

- omezená pohyblivost v Th páteři 

- Cp - omezena lateroflexe, dx. 

- omezena rotace, sin. 

4) Dechový stereotyp 

- kostální dýchání 
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5) Testy zaměřené na HSSP 

- Brániční test: nedostatečná aktivita proti mému odporu při výdechu, 

současně souhyb trupu 

- Test břišního lisu: nerovnoměrná aktivita břišních svalů (jen částečná 

aktivita laterální skupiny břišních svalů a dolní porce m. rectus abd.), 

chybí posturální dech 

- Extenční test: převaha paravertebral nich svalů vůči laterální skupině 

břišních svalů, ale laterální skupina břišních svalů se vyklenuje méně 

výrazně 

- Test flexe trupu: synkinéza hrudníku a klíčních kostí, konvexní vyklenutí 

laterální skupiny břišních svalů 

6) Global Pain Scale na konci terapie: 8 

Závěr: 

Terapie probíhala od 28.12. 2006 do 12.3. 2007, celkem proběhlo 7 návštěv. Global Pain 

Scale na začátku terapie 15, na konci 8. Na začátku i na konci terapie insuficience všech 

prováděných testů na HSSP. Pacient svůj patologický stereotyp měl na tolik zafixovaný, že bylo 

velice složité tuto patologii ovlivnit. Nejvýraznějším účinným prostředkem pro narušení 

patologického stereotypu hodnotím u tohoto pacienta aktivní segmentální centraci. Především 

díky ní jsme dosáhli částečného a krátkodobého narušení této patologie. Bohužel intenzivní 

terapie byla přerušena a to se odrazilo na vyhodnocení terapie. Objektivně nedošlo ke zlepšení 

držení těla.. 
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3.3.3. Kazuistika M. Т. ( žena , ročník 1980) 

viz příloha 18 

Anamnéza: 

OA: běžné dětské nemoci, r. 1992 fraktura malleolu dx., v r. 2001 pád 

na lyžích, kde bylo pohmožděno pravé rameno, r. 2003 revize 

hematomu 

RA: matka ICHS 

NO: bolest C, Th páteře asi půl roku, intermitentního charakteru, 

zhoršení navečer 

SA+PA: student, brigády 

bydlí s matkou a bratrem 

Rehabilitace a sport: r. 2001 asi jeden měsíc rehabilitace (pohmožděné rameno), 

ultrazvuk, zablokované SI skloubení - automobilizační cviky 

neudává FA: 

AA: 

ABUSUS: 

neguje 

neudává 

Vyšetření pohledem: 

1) zepředu 

2) z boku 

3) zezadu 

- úklon hlavy vlevo, rotace vpravo 

- rameno vlevo kraniálněji než vpravo 

- protrakce ramen, sin. výraznější 

- valgózní postavení kolene, dx. 

- stoj o široké bázi 

- předsunuté držení hlavy 

- vyhlazená horní hrudní kyfóza 

- hyperextenze Th/L přechodu 

- insuficietní příčná i podélná klenba nožní, dx. výraznější 

- rameno vlevo kraniálněji než vpravo 

- scapula alata, sin. větší insuficience 

- dolní úhel lopatky výše, sin. 

- vyhlazená horní hrudní kyfóza 

- hyperextenze Th/L přechodu 

- ochablá oblast v místě m. transversus abd. 
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Palpační vyšetření: - trofika v normě 

- spina iliaca ant. sup. vpravo výše 

- crista iliaca vpravo výše 

- spina iliaca post. sup. vpravo níže 

- palpačně bolestivý m. trapezius, sin. více 

- zvýšené napětí m. levator scapulae, oboustranně 

- palpačně bolestivý m. adductor longus, dx. 

Vyšetření páteře: 

Dechový stereotyp: 

- Thomayer 0 

- omezené rozvíjení v Th páteři 

- kostální dýchání 

Testy zaměřené na HSSP: 

1) Brániční test - insufícience: 

- nedostatečná aktivace svalů proti mému odporu 

- hrudník v nádechovém postavení 

2) Test břišního lisu - insufícience: 

- zvýšená aktivita paravertebrálních svalů 

- pacient neudrží hrudník v kaudálním postavení 

- nerovnoměrná aktivace břišních svalů - převaha horní porce 

m. rectus abdominis, žádná aktivita laterální skupiny břišních 

svalů 

3) Extenční test - insufícience: 

- převaha aktivity paravertebrálních svalů vůči laterální skupině 

břišních svalů 

- konvexní vyklenutí laterální skupiny břišních svalů 

4) Test flexe trupu - insufícience: 

- synkinéza hrudníku a klíčních kostí 

- konvexní vyklenutí laterální skupiny břišních svalů 

Global Pain Scale: 70 

Návrh krátkodobého rehabilitačního plánu: 

- ulevit od obtíží 

- upozornit pacienta na patologii a motivovat ho к terapii 

- ovlivnit hluboký stabilizační systém páteře 
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Návrh dlouhodobého rehabilitačního plánu: 

- zapojovat hluboký stabilizační systém páteře na nevědomé úrovni 

(plně automaticky) v každodenních činnostech 

Vlastní průběh terapie: 

Terapie zahájena 17.1. 2007. Zkoušeli jsme aktivovat HSSP pomocí cviku na brániční test. 

Pacient aktivoval proti mé palpaci jen při nádechu a se souhybem trupu. Byla provedena korekce 

souhybu. Instruovala jsem pacienta na cvičení na doma s pokynem co nejčastěji cvičit předchozí 

popsané. Toto jsme trénovali několik lekcí. Pacientovi stále činila obtíže aktivace proti palpaci 

při výdechu. 

31.1. 2007 stále vázla aktivace proti palpaci při výdechu. Pacient si toto však sám 

neuvědomoval. Došlo к mírnému zlepšení, ale pořád aktivace nebyla symetrická. Zkoušeli jsme 

také v poloze jako při testu břišního lisu s podpěrou DKK pouze dýchat, tak aby nedocházelo ke 

kraniálnímu souhybu hrudníku s nevelkým úspěchem. 

8.2. 2007 terapie probíhala obdobným způsobem. Dle mého názoru nás ve zlepšení 

aktivace HSSP brzdilo pacientovo upřednostňování dýchání s nedostatečným udržením hrudníku 

v kaudálním postavení na úkor nedostatečné stabilizace. Pacient byl instruován ke cvičení na 

doma - dýchat s udržením hrudníku v kaudálním postavení v poloze břišního lisu s podepřením 

DKK a pokud to udrží, měl si představovat, že mu pod nohama mizí opora. 

15.2. 2007 došlo к mírnému zlepšení. Aplikovala jsem také aktivaci HSSP pomocí aktivní 

segmentální centrace, díky které došlo ke zlepšení, ale stále stabilizace neprobíhala na 100%. 

26.2. 2007 se vylepšilo dýchání v kaudálním postavení hrudníku. Pokračovali jsme 

v předchozí terapii. 

Terapie byla ukončena 12.3. 2007, kdy u pacienta došlo к ovlivnění HSSP, ale ne na 

dostatečné úrovni. 

Zhodnocení terapie: 

1) Vyšetření pohledem 

- u pacienta nedošlo к výrazným pozorovatelným změnám v držení 

těla 

- levé rameno výše, méně výrazné 

- stále přetrvává hyperlordóza v Th/L přechodu 

- předsunuté držení hlavy 

- stoj o široké bázi 
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2) Palpační vyšetření 

- mírné snížení napětí m. adductor longus 

- zvýšené napětí m. trapezius, dx. výraznější 

- zůstává zvýšené napětí m. levator scapulae, bilaterálně 

- postavení pánve nezměněno 

3) Vyšetření páteře 

- Thomayer 0 

- omezené rozvíjení v Th páteři 

4) Dechový stereotyp 

- kostální dýchání 

5) Testy zaměřené na HSSP 

- Brániční test: aktivace proti mé palpaci nedostatečná ve výdechu, ale 

došlo ke zlepšení oproti začátku 

- Test břišního lisu: po velmi pečlivé instrukci krátkodobě aktivace břišní 

stěny rovnoměrná, při výraznějším dechu neudrží výdechové postavení 

hrudníku 

- Extenční test: zvýšená aktivita paravertebrálních svalů v Th/L přechodu, 

konvexní vyklenutí laterální skupiny břišních svalů 

- Test flexe trupu: synkinéza hrudníku a klíčních kostí, konvexní vyklenutí 

laterální skupiny břišních svalů 

6) Global Pain Scale na konci terapie: 40 

Závěr: 

Pacient absolvoval terapii od 17.1. 2007 do 12.3. 2007, celkem proběhlo 6 návštěv. 

Global Pain Scale na začátku terapie 70, na konci 40. Všechny testy na HSSP při prvním 

vyšetření insuficietní, při druhém insuficience přetrvávala u necvičených testů, při bráničním 

testu přetrvávala nedostatečná aktivace ve výdechu, test na břišní lis zvládá jen krátkodobě 

fyziologicky aktivovat. Objektivně nedošlo к výraznějšímu zlepšení držení těla. Pacient na konci 

terapie byl mírně demotivován. Dle mého názoru demotivaci způsobil fakt, že jsme nedocílili 

výraznější aktivace stabilizačních svalů. Pacientovi bylo doporučeno i nadále pokračovat v 

terapii. 
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3 . 3 . 4 . Kazuistika К . N . (muž, ročník 1980) 
viz příloha 19 

Anamnéza: 

OA: běžné dětské nemoci, v r. 1985 fraktura předloktí vpravo, problémy 

strávením, v r. 1997-2000 návštěva internisty, v r. 2004 žlučové 

kameny, laparoskopická operace - cholecystectomie 

RA: matka - úmrtí na rakovinu jater r. 1989 

otec - sebevražda r. 1989 

bratr - mononukleóza 

NO: časté blokády krční páteře od 16-ti let, r. 1999 ischias bederní 

oblasti od zvedání kotle 

SA + PA: student, živnostník 

bydlí v rodinném domě-sám 

Rehabilitace a sport: v r. 1997 krátká návštěva rehabilitace, každý rok ozdravovna, 

akupunktura a fyzikální terapie 

sportovně aktivní 

FA: gastrix 

AA: neguje 

ABUSUS: kuřák, 3-5 cigaret denně 

Vyšetření pohledem: 

1) zepředu 

2) z boku 

- úklon hlavy vpravo, rotace vlevo 

- protrakce ramen, vlevo výraznější 

- pravé rameno výše 

- výrazně oploštělý hrudník 

- levá ruka více v pronačním postavení 

- varózní držení DKK, více sin. 

- vyhlazená hrudní kyfóza 

- oploštělý hrudník 

- vyklenutá břišní stěna 
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3) zezadu 

Palpační vyšetření: 

Vyšetření páteře: 

Dechový stereotyp: 

- pravé rameno výše 

- dolní úhel lopatky vpravo výše 

- oploštělá Th páteř 

- oboustranná scapula alata 

- thoracobrachiální trojúhelníky nesymetrické, výraznější 

- vyklenutá laterální stěna břišní 

- varózní držení DKK, více sin. 

- lýtka symetrická 

- naklonění celého těla vpravo 

- trofika v normě 

- spina iliaca ant. sup. vpravo níže 

- crista iliaca vpravo níže 

- spina iliaca post. sup. vpravo níže 

- m. trapezius zvýšené napětí oboustranně, více dx. 

- m. adductor longus dx. palpačně bolestivý 

- m. levator scapulae výraznější dx. 

- zvýšené napětí v oblasti L/S páteře 

- orientačně proveden Thomayer - 4 

- Cp - omezen úklon, sin. 

- rotace v normě 

- předklon v normě 

- kostální dýchání 

Testy zaměřené na HSSP: 

1) Brániční test - insuficience: 

- nedostatečná aktivace svalů proti mému odporu 

- hrudník v nádechovém postavení 

- předklon trupu 

53 



2) Test břišního lisu - hrudník v kaudálním postavení 

- téměř rovnoměrná aktivace břišních svalů 

- insuficience: - zvýšená aktivita paravertebrálních svalů 

- kompenzace předklonem hlavy 

3) Extenční test - insuficience: 

- převaha aktivity paravertebrálních svalů vůči laterální skupině 

břišních svalů 

- konvexní vyklenutí laterální skupiny břišních svalů 

4) Test flexe trupu - insuficience: 

- synkineza hlava-klíční kosti 

- vyklenutá laterální část břišní stěny 

Global Pain Scale: 28 

Návrh krátkodobého rehabilitačního plánu: 

- upozornit pacienta na patologii a motivovat ho к terapii 

- ovlivnit hluboký stabilizační systém páteře 

Návrh dlouhodobého rehabilitačního plánu: 

- zapojovat hluboký stabilizační systém páteře na nevědomé úrovni 

(plně automaticky) v každodenních činnostech 

Vlastní průběh terapie: 

Terapie zahájena 31.1. 2007. Problémy ve stabilizaci nalezeny především v prvním, třetím 

a čtvrtém testu. U druhého testu se zapojila břišní stěna téměř rovnoměrně, ale na úkor zvýšené 

aktivity paravertebrálních svalů v oblasti beder a došlo к synkineze hlavy. Zaměřili jsme se na 

nácvik bráničního testu. Po instrukci pacient pochopil, co po něm chci a došlo к mírnému 

zlepšení v zapojování svalů proti mému odporu. Pomáhal si předklonem trupu, proto jsem ho 

upozornila, aby se soustředil na správné držení páteře. 

Instruován na domácí cvičení - každý den asi deset minut cvičit brániční test. 

7.2. 2007 pacient mi předvedl cvik, který měl cvičit doma (kromě jednoho vynechání prý 

cvičil poctivě). Oproti první návštěvě došlo к mírnému zlepšení - při nádechu aktivace proti 

mému odporu dobrá, vázla však aktivace při výdechu a měl problémy s dýcháním. Poté jsme 

zkoušeli aktivaci pod mým vedením - zpočátku intermitentní aktivace i při výdechu, ale pak 

došlo ke zhoršení v důsledku unavenosti, proto jsme toto cvičení přerušili. Po chvilkové relaxaci 

jsme zkoušeli test břišního lisu. Pro lehčí provedení a odlehčení paravertebrálním svalům jsem 

nohy pacienta držela ve zvýšené poloze, než jsem popisovala u testu břišního lisu. Aktivace 
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břišní stěny při instrukci rovnoměrná (i v dolní porci m. rectus abdiminis). Tento cvik jsme 

prováděli, s přestávkami na odpočinek, třikrát. Při posledním provedení výrazné odlehčení 

dechu. 

Instruktáž na domácí cvičení: Nadále pokračovat ve cvičení bráničního testu, navíc cvik na 

testování břišního lisu. 

12.2. 2007 - terapie probíhala téměř totožně. Pacient zvládl při bráničním testu aktivovat 

proti mé palpaci i ve výdechu. Nohy při cviku na břišní lis měl pacient již níže. Dýchání bylo 

povrchní, při prohloubeném dýchání nedokázal udržet hrudník ve výdechovém postavení. 

Cvičení na doma: cvik na břišní lis. 

19.2. 2007 - Při ukázání cviku, který měl doma pacient cvičit, došlo ke zhoršení-pokud 

chtěl pacient udržet výdechové postavení hrudníku, vyklenula se mu břišní stěna. Při aktivaci 

břišní stěny došlo ke kraniálnímu pohybu hrudníku. Proto jsme nacvičovali pouze dech v poloze 

jako u testu na břišní lis, s podporou DKK. Pacienta jsem vyzvala, aby si postavení hrudníku 

ověřoval palpaci na sternu. Zkoušeli jsme také aktivovat hluboký stabilizační systém pomocí 

aktivní segmentální centrace. Pořád vázlo prohloubené dýchání. 

Cvičení na doma - dýchání v poloze jako u testu na břišní lis s palpaci na sternu 

pro kontrolu a facilitaci. 

26.2. 2007 - Pacient si pochvaloval palpaci na sternu při cvičení. Protože došlo ke zlepšení 

cvičili jsme i s odlehčením dolních končetin, což nedělalo větší problémy. Zaměřili jsme se na 

vědomé prohloubení dýchání při cvičení. Zkoušeli jsme také aktivní segmentální centraci. 

Cvičení na doma - nadále palpace při cvičení, test břišního lisu. 

5.3. 2007 - kontrolní vyšetření 

Zhodnocení terapie: 

1) Vyšetření pohledem 

- stejné: 

- protrakce ramen, sin. 

- oploštělá Th páteř 

- oploštělý hrudník 

- scapula alata 

- postavení DKK 
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- změna: 

- úklon hlavy vpravo, rotace vlevo, ale méně výrazné 

- thoracobrachiální trojúhelníky symetrické 

- ramena téměř ve stejné výšce 

- dolní úhel lopatky v právo výše, ale snížil se rozdíl 

- laterální břišní stěna méně vyklenutá 

- aktivnější držení těla 

- náklon těla vpřed 

2) Palpační vyšetření 

- trofika v normě 

- postavení pánve dle palpace symetrické 

- mírné snížení napětí m. trapezius, m. levator scapulae,m. adductor 

longus a v oblasti L/S páteře 

3) Vyšetření páteře 

- Thomayer 0 

- Cp - omezen úklon vlevo, ostatní v normě 

4) Dechový stereotyp 

- kostální dýchání 

5) Testy zaměřené na HSSP 

- Brániční test: zprvu aktivace proti palpaci při výdechu insuficientní, po 

slovním vedení aktivace dobrá (viz příloha 20) 

- Test břišního lisu: aktivace břišní stěny rovnoměrná bez zvýšené aktivace 

paravertebrálních svalů a bez aktivace hlavy 

(viz příloha 21) 

- Extenční test: vyváženější souhra mezi paravertebrálními svaly a svaly 

laterální skupiny břišní (viz příloha 22) 

- Test flexe trupu: hrudník ve výdechovém postavení, aktivace laterální 

skupina břišní svalů (viz příloha 23) 

6) Global Pain Scale na konci terapie: 8 
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Závěr: 

Pacientova terapie probíhala v období od 31.1. 2007 do 5.3. 2007, celkem proběhlo 

6 návštěv. Global Pain Scale na začátku terapie 28, na konci 8. Brániční, extenční test a test flexe 

trupu insuficietní, test břišního lisu proveden rovnoměrnou aktivitou břišních svalů, 

kompenzačně však došlo ke zvýšené aktivaci paravertebrálních svalů. Při kontrolním testování 

HSSP aktivace svalů fyziologická. Objektivně došlo ke zlepšení držení těla. Vzhledem к tomu, 

že pacient přišel na terapii bez obtíží a rozdíl v udání Global Pain Scale není výrazný, nevím 

jestli je tato forma dotazování vypovídající. Důležité pro mě ale je to, že objektivně došlo ke 

zlepšení a subjektivně nedošlo ke zhoršení. Pozitivní zpětná vazba je pro mě také v tom, že 

pacient chce nadále pokračovat v terapii. 
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3. 3. 5. Kazuistika P. P. (muž, ročník 1942) 
viz příloha 24 

Diagnóza: G450 Syndrom vertebro-bazilární artérie) 
Anamnéza: 

OA: běžné dětské nemoci, od pěti let ušní problémy hospitalizací, 

v r. 1962 fractura malleolu dx, proto sádrová fixace na 3 týdny, 

v r. 1991 hemeroidy, v r. 2003 zánět levého oka 

RA: matka + r. 1974 - mozková mrtvice 

otec + r. 1969 - novotvar plic 

bratr - endoprotéza kyčle, oboustranně 

NO: pacient přichází 9.2. 2007 s bolestmi zad s propagací do PDK 

v dermatomu L5/S1, bolest trvá cca 4 měsíce 

magnetická rezonance: výhřez ploténky v L3/4 foraminálně doleva, 

paramediální výhřez meziobratlové ploténky doprava s kompresí 

kořene S1 

SA + PA: 6 let v důchodu, čtyřicet let vedoucí pošty (sedavé zaměstnání) 

bydlí s manželkou v RD, Bratkovice 

Rehabilitace a sport: r. 2005 výhřez meziobratlové ploténky v oblasti L5 proto 

navštěvoval rehabilitaci na KRL (5 návštěv) 

r. 1962 rehabilitace po fractuře malleolu 

dříve volleyball, nyní jízda na kole 

FA: při bolestech Gabalept 

AA: neguje 

ABUSUS: neudává 

Vyšetření pohledem: 

1) zepředu - protrakce ramen 

- hrudník v kraniálním postavení 

- vyklenutá břišní stěna 

- postavení v kyčelním kloubu v zevní rotaci 

58 



2) z boku 

- protrakce ramen 

- hyperlordóza Th/L přechodu 

- vyklenutá břišní stěna 

- rekurvace kolen 

3) zezadu 

- scapula alatae, dx. výraznější 

- rýhy v oblasti m. transversus abd., dx. výraznější 

- zavěšen do pasivních struktur 

Palpační vyšetření: 

- trofika v normě 

- spina iliaca ant. sup. vpravo výše 

- crista iliaca vpravo výše 

- spina iliaca post. sup. vlevo výše 

- zvýšené napětí m. levator scapulae, sin. výraznější 

- hypertonie paravertebrálních svalů 

- zvýšené napětí m. adductor longus 

Vyšetření páteře: 

- vázne rotace Cp vpravo 

- vázne lateroflexe Cp bilaterálně 

Dechový stereotyp: 

- kostální dýchání 

- zvládá chůzi po patách, po špičkách, udělá dřep, bez atrofií 

- varixy, PDK 

- Lasségue pozitivní ve 30-ti stupních, maximum ve 45° 

- Collisová příznak pozitivní 

Global Pain Scale: 85 

Pacient již dříve navštěvoval terapii u Mgr. Davida Prunera, takže cviky na hluboký 

stabilizační systém znal a celkem dobře zvládal, pokud byl instruován. Z testů na HSSP jsme 

zkoušeli pouze test břišního lisu, který byl proveden bez větších problémů. 

59 



Návrh krátkodobého rehabilitačního plánu: 

- ulevit od obtíží a předejít operaci 

- upozornit pacienta na patologii a motivovat ho к terapii 

- ovlivnit hluboký stabilizační systém páteře 

Návrh dlouhodobého rehabilitačního plánu: 

- zapojovat hluboký stabilizační systém páteře na nevědomé úrovni 

(plně automaticky) v každodenních činnostech 

Vlastní průběh terapie: 

Terapie zahájena 9.2. 2007 pod vedením Mgr. Davida Prunera. Jak jsem již uvedla dříve, 

zkoušeli jsme cvik na správnou aktivaci břišního lisu, který pacient pod vedením zvládal bez 

větších problémů. Naším úkolem proto bylo instruovat pacienta tak, aby cvik zvládal i sám doma 

a věděl, že ho provádí správně. S pacientem jsme dále zkoušeli v poloze jako při reflexním 

plazení dle Vojty nastavit správnou centraci18 v ramením kloubu (aktivní segmentální centrace). 

Pokud pacient udržel kloub zacentrovaný, přidali jsme tlak ve směru vektoru proti plánovanému 

pohybu. Tím jsme aktivovali svalovou souhru jako u reflexního plazení19. Na pravé straně jsme 

docílili lepších výsledků. Pacientovi byl doporučen klidový režim bez prudkých pohybů, 

doporučeno stávat přes bok,...(již při oblékání ponožek tohoto doporučení nedbal, proto byl na to 

znovu upozorněn). 

Po cvičení Lasségue negativní, aktivnější držení celého těla. 

Cvičení na doma: cvik na břišní lis bez zvedání DKK (jen představa tohoto pohybu) 

co nejčastěji. 

12.2. 2007 pacient přichází se zhoršenými vertebrogenními obtížemi a radikulárním 

drážděním. Objektivně však došlo ke zlepšení. Lasségue pozitivní, maximum v 60°. Terapie 

probíhala obdobně. Znovu byl pacient instruován na domácí cvičení, které zůstalo stejné. Opět 

mu byl připomenut klidový režim. 

2.3. 2007 Subjektivně pacient přichází opět se zhoršením obtíží (stěžuje si, že nemůže 

vůbec sedět). Terapie totožná. Dále jsme při cvičení břišního lisu dávali tlak proti pohybu hlavy 

a přitom jsme od pacienta požadovali aktivní stabilizaci. Pacient nezvládl hlavu udržet (chyběla 

opora pod hlavou), což svědčilo na chybění zapojení HSSP jako celku. Proto jsme se snažili toto 

ovlivnit. Lasségue pozitivní. Instruktáž na doma totožná. 

18 zacentrování nastaveno pasivně terapeutem 
19 na čelistní HK-opora o loket, pronace předloktí, dorzální flexe a radiální dukce zápěstí, rozevření prstů 
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9.3. 2007 subjektivně obtíže nadále přetrvávají, pacient přestává být motivován, hovoří 

o operaci. Lasségue pozitivní s maximem ve 45°. Po terapii se kořenové dráždění na 1-2 dny 

zlepší až vymizí. Pacient stále nedodržuje klidový režim (dobíhá vlak, pracuje na zahradě), proto 

znovu upozorňujeme, aby to dodržoval. 

Terapii zahajujeme korekcí stoje a snažíme se, aby si tento stoj pacient co nejvíce 

uvědomoval a používal v běžných denních činnostech (viz příloha 26). Terapie dále probíhá 

obdobně. Přidáváme aktivaci svalové souhry i na boku. Po terapii Lasségue pozitivní s maximem 

v 75° (odkazuji na přílohu 25). Postavení kyčlí v zevní rotaci se zvýraznilo. 

Zhodnocení terapie: 

1) Vyšetření pohledem 

- změna 

- celkově aktivnější držení těla 

- rýhy v oblasti m. transversus abd. méně znatelné, dx. téměř 

vyhlazené 

- scapula alata, ale méně výrazné 

- aktivace břišní stěny ve stoji 

- snížení hyperlordózy v oblasti Th/L přechodu 

- postavení kyčlí v zevní rotaci ve větší míře 

2) Palpační vyšetření 

- trofika v normě 

- postavení pánve dle palpace symetrické 

- snížení napětí m. adductor longus a paravertebrálních svalů 

v Th/L přechodu 

3) Vyšetření páteře 

- vázne rotace Cp vpravo 

- vázne lateroflexe Cp bilaterálně 

4) Dechový stereotyp 

- kostální dýchání 

5) Testy zaměřené na HSSP 

- Test břišního lisu: aktivace břišní stěny rovnoměrná bez zvýšené aktivace 

paravertebrálních svalů a téměř bez aktivace hlavy 

6) Global Pain Scale na konci terapie : 60 
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Závěr: 

Pacientova terapie probíhala v období od 9.2. 2007 do 9.3. 2007, celkem 4 návštěvy. 

Global Pain Scale na začátku terapie 85, na konci 60. Při vyšetření testu na břišní lis nedocházelo 

к insuficienci, pro kontrolní vyšetření použit opět test na břišní lis, opět rovnoměrná aktivace 

břišní stěny bez kompenzačních mechanismů. Objektivně došlo ke zlepšení, aktivnější držení 

celého těla. Klidový režim pacient dodržuje jen velmi sporadicky. Motivace pro terapii byla 

velice výrazná, bohužel pacient očekával okamžité zlepšení, proto na konci mého sledovaní již 

působí spíše rezignovaně a hovoří o operaci. Nadále však pokračuje v terapii. 
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3. 4. Zhodnocení terapie 
Práce s pacienty v této problematice pro mě byla velice zajímavá a poučná. U dvou 

kazuistik popisuji průběh terapie podrobněji, aby si čtenář lépe představil, jak terapie probíhala 

a s jakými úskalími jsem se potýkala, ať už úspěšně či neúspěšně. 

Terapie pacienta trvala v průměru přes měsíc a tak jak je každý člověk individuální 

osobnost, tak i výsledky v ovlivnění HSSP byly u každého pacienta rozdílné. Vypozorovala 

jsem, že každý pacient ve větší či menší míře v běžném životě svaly HSSP nepoužívá, dokonce 

ani neví, že tyto svaly se v jeho těle nacházejí a tak pro ně nebylo vůbec jednoduché tyto svaly 

začít vědomě aktivovat. Myslím si, že existuje lineární souvislost mezi stupněm a zafixováním 

patologie a mezi možností aktivovat HSSP, tzn. čím hrubší a zafixovanější odchylka od 

fyziologického zapojování svalů do stabilizace, tím nesnadnější a déle trvající terapie, abychom 

docílili úspěchu. Obrovským hnacím motorem, a to u každého druhu terapie, je motivace. 

Nejkvalitnější zapojování svalů hlubokého stabilizačního systému páteře dosáhl pacient 

K. N., který má nadále snahu se zdokonalovat a používat tuto nabytou dovednost v každodenním 

životě. Velkou roli v dosažení úspěchu u tohoto pacienta hrála motivace a fakt, že patologie 

nebyla tak výrazná. Naopak u dvou pacientů jsem nedosáhla viditelných výsledků. 

U pacientů, kteří měli vertebrogenní obtíže, jsem shledala charakteristické odchylky, 

tak jak uvádím v citaci z časopisu Rehabilitace a fyzikální lékařství (13) а к této citaci se mé 

názory přiklánějí. Myslím si, že touto metodou můžeme vertebrogenním obtížím i předcházet, 

bohužel je tato skutečnost těžko zobjektivizovatelná. 

Pro lepší porovnatelnost výsledků jsem použila následující tabulky. 

Pacient Obtíže Počet návštěv 
Global Pain 

Scalc na /ač. 

Global Pain 

Scalc na konci 

V.K. NE 8 30 38 

D.Š. NE 7 15 8 

M.T. ANO 6 70 40 

K.N. 
V průběhu 

terapie ne 
6 28 8 

P.P. ANO 4 85 60 

Tab. č. 9 Vyhodnocení kasuistik I 
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U všech pacientů, s výjimkou P. P., byly prováděny 4 testy na HSSP. U pacienta P. P. byl 
proveden pouze test břišního lisu viz kazuistiky. 

Pacient Předchozí 
terapie na HSSP 

Testy HSSP na 
začátku 

Testy HSSP na 
konci 

Objektivní 
zlepšení 

v aktivaci 
svalů 

V.K. NE 4 insuficietní 
2 testy insuficietní 

2 téměř 
fyziologické 

ANO 

D.Š. NE 4 insuficietní 4 insuficietní NE 

M.T. NE 4 insuficietní 
2 testy insuficietní 

2 téměř 
fyziologické 

NE 

K.N. NE 

3 insuficietní 
Test břišního lisu 

proveden 
s kompenzační 

aktivitou 

4 fyziologické ANO 

P.P. ANO Fyziologické Fyziologické ANO 
Tab. č. 10 Vyhodnocení kasuistik II 
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4. DISKUZE 
Stabilizační funkce svalů u poruch statiky a dynamiky páteře je studována už řadu let. (13) 

Dostupnou literaturu na toto téma však musíme hledat především v zahraničí, neboť česky 

psanou literaturu o stabilizaci a o HSSP nacházíme velmi zřídka. Nalezla jsem velmi dobrý 

článek v neurologickém časopise a další články v časopise Rehabilitace a fyzikální lékařství, ale 

jinak jsem se setkávala jen s krátkými úryvky. U nás na toto téma publikují především doc. 

Kolář a Mgr. Suchomel. Bylo by dobré, kdyby se к nim připojili i další autoři zabývající se 

HSSP. 

Nyní bych se chtěla zaměřit konkrétně na moji práci v této oblasti, na terapii a na 

problémy, které mě v průběhu provázely. Mé znalosti a informovanost o HSSP byly tak mizivé, 

že jsem nedokázala říci, jaké svaly se do tohoto systému zařazují, natož abych měla představu, 

jak к těmto svalům přistupovat a ovlivňovat je. Popsaný fakt se dle mého názoru logicky musel 

podepsat na výsledcích terapie. U pacientů, kde se vyskytovala hrubší patologie jsem nedosáhla 

příliš příznivých výsledků. Předpokládám, že patologie byla natolik zafixována, že nebylo 

snadné terapií pohybový stereotyp narušit. Domnívám se také, že velkou měrou se na terapii 

podepsala moje nezkušenost. V průběhu praktické práce s pacienty jsem se sama musela učit, jak 

zapojit hluboké svaly do stabilizace, jaké přístupy mohu volit u jednotlivých pacientů. Pomalu 

jsem začínala mít teoretickou představu o tom, jak HSSP mohu ovlivňovat, ale praktické 

provedení neprobíhalo přesně tak, jak bych si bývala představovala. Nyní už mám určitou 

představu o terapii zabývající se HSSP, ale praktické zkušenosti s pěti pacienty jsou samozřejmě 

velmi nedostačující. 

Zprvu jsem zkoušela aktivovat HSSP na základě instrukcí v provedení cviku, poté jsem se 

pokoušela ovlivnit stabilizační svaly také pomocí aktivní segmentální centrace. 

Na výsledku terapie se podílel i psychický stav a motivace pacienta. Dle mého názoru 

dobrá motivace a vyrovnaný psychický stav je klíčem к úspěchu. Proto bychom si v terapii měli 

všímat i této stránky pacienta. Pro mě, jako fyzioterapeuta, nebylo vůbec jednoduché získat 

pacienta pro terapii a správně ho motivovat tak, aby moje snaha o aktivaci HSSP pacienta byla 

plně využita. Rozdílnost oproti jiným možnostem rehabilitace je, že nutím pacienta o aktivaci 

svalů, které jsou uložené v hloubce, nejsou vidět a tak nenalézají, pro ně tak důležité, viditelné 

výsledky. Úkolem terapeuta je proto správné vysvětlení toho proč to dělá a jaký to bude mít vliv 

na jeho tělo. Jelikož v této problematice teprve začínám a zpětnou vazbu získávám až z výsledků 

této práce, nebylo snadné se vyrovnat se skeptickými názory některých pacientů. 
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Pro lepší porovnatelnost výsledků terapie jsem použila Global Pain Scale, což je škála pro 

určení bolestivosti. Klíčové pro mě však nejsou číselné hodnoty, ale kvalita zapojení svalů 

do stabilizace. Snahou aktivovat HSSP zasahujeme do původních pohybových stereotypů 

pacienta, které jsou často kompenzovány. Proto pokud působíme na HSSP, může nastat zhoršení 

obtíží důsledkem dekompenzace kompenzované patologie. Na základě hodnocení této situace 

dle Global Pain Scale musíme tento stav hodnotit jako zhoršení, ve skutečnosti je to ale známka 

narušení patologie, což by se mělo považovat za úspěch a důvod к pokračování v terapie. 

Zajímavé je, že podobné odchylky ve stabilizační funkci svalů u pacientů 

s vertebrogenními obtížemi jsem pozorovala i u těch, kteří přicházeli na terapii téměř bez 

problémů. Tyto odchylky ve stabilizaci měli dle mého názoru pacienti kompenzovány, a proto 

unich nedocházelo к žádným problémům. Otázkou však zůstává, jak dlouho je jejich tělo 

schopné patologii kompenzovat a jestli se u nich časem vertebrogenní obtíže také neobjeví. 
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5. ZAVER 
Hluboký stabilizační systém páteře a jeho vliv na vertebrogenní obtíže je dnes poměrně 

diskutované téma. Tato oblast fyzioterapie je nesmírně zajímavá a každý fyzioterapeut by 

o tomto systému měl mít představu. Význam hlubokému stabilizačnímu systému dávám 

především v tom, že ovlivňuje organismus jako celek, uplatňuje se i v preventivní rehabilitaci 

a tak splňuje požadavky a nároky na moderní fyzioterapii. 

Terapie hlubokého stabilizačního systému páteře ovlivňuje především funkční změny 

organismu, ale také strukturální změny, které vznikly v důsledku funkčních poruch. Jedná se 

o edukační proces, jehož cílem je plné zautomatizování stabilizace v každodenních činnostech. 

U třech pacientů po průběhu terapie došlo к objektivnímu zlepšení v držení těla, 

neprokázala se však spojitost výsledků s počtem návštěv. Významnou roli ve vyhodnocení testů 

hrál vliv předchozí terapie HSSP a míra zafixované kompenzace. Zajedno z nej důležitějších při 

terapii HSSP považuji psychický stav a motivaci pacienta. V terapii jsem se zaměřila jen na 

aktivaci HSSP pro lepší zhodnocení, pro výraznější výsledky v praxi je však vhodné doplnit 

aktivaci HSSP o další využívané metody. 

U pacientů s vertebrogenními obtížemi, ale i u lidí bez obtíží, jsem shledala 

charakteristické odchylky ve stabilizační funkci svalů. Aktivací HSSP dosahujeme rovnoměrné 

svalové souhry, a tím ovlivňujeme organismus u pacientů s vertebrogenními 

obtížemi, tak i u těch, co obtíže nemají. 
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Příloha 1 - Páteř (31) 

Pohtod i boku Pohled zepředu PoWod »>»du 

vortetrno 
ctnxatn 
(Ct-7) 

osooocyge 



Příloha 2 - Krční obratel - porovnání C4 a C7 (18) 

Cervical Vertebrae [C4 and C7] 
Superior Views 

/ interior 
tubercle 

Posterior 
tubercle 

4 t h c e r v i c a l v e r t e b r a 

s u p e r i o r v i e w 

Lamina 

7 t h c e r v i c a l v e r t e b r a 

s u p e r i o r v i e w 

process 

Inferior articular proce 

(vertebral canal) 

process 

Transverse 

Lamina 



Příloha 3 - Hrudní obratel - pohled horní a ze strany (23) 

Thoracic Vertebrae 
Axial (Overhead) View Lateral (Side) View 

- horní pohled hrudního obratle (18) 

Thoracic Vertebrae [T6] 
Superior View 

Vfertebral 

costal facei 

Spinous process 

Superior vertebral 
(forms lower margin of 
intervertebral foramen) 

costal facet 

Superior articular facet 

of articular facet 



Příloha 4 - bederní obratel - pohled horní a ze strany (23) 

Lumbar Vertebrae 
Axial 

(Overhead) 
View 

Lateral 
(Side) 
View 

- horní pohled bederního obratle (18) 

Lumbar Vertebrae [L2] 
Superior View 

Vtertebral body 

foramen 

Pedicle 

Transverse process process 

Superior articular process 

fufamillary process 

Spinous process 



Příloha 5 - kost křížová a kostrč - pohled zepředu (18) 

Body ol 
first 
sacral 
vertebra 

Ventral 
sacral 
foramina Transverse lines 

(site of vertebral 
fusion) 

r - Coccyx 

(a) Superoanterior view 
Copyright О 2001 B«r>jamin Cximmings an imprint ol Ad(*son Wesley Longman Inc 

- pohled zezadu (18) 

Superior 
articular 
p r o c e s s 

sacral 
foramina 

Sacral 
hiatus 

C o c c y x 

Sacral 
cana l 

Lateral 
sacral 
crest 

sacral 
crest 

(b) Posterior view 

Copyright О2001 Benpirrmi Cumminys. an Imprint ol AcVJison Wesley Longman. Inc 



Příloha 6 - Vazy na páteři (18) 

Intervertebral disc 
Dhque Intervertebral 

Vertebral body 
Corps vertébral 

Supraspinous ligament 
Ligament susipfneux 

Intenplnous ligament 
Ligament Inter épfoevx 

Spinous process 
Processus ipkteux 

Ligamentum flavum 
Ligament joune 

Anterior 
longitudinal ligament 
Ligament longitudinol 
antérieur 
Posterior 
longitudinal ligament 
Ligament longitudinal 
postérieur 
Pedicle 
Ptdicuk 

Midline section through th* vertebral column and principal ligaments 
Coupe médkm* д řronsvers la cotonn* vertébrale et les prindpoux Ugaments 



Příloha 7 - Povrchová vrstva zádových svalů (18) 

Snapped with HyperSnap-DX 
http ://vvww.hyperionics. com 

Muscles of Back 
Superficial Layers 

Superior nuchal line of 

Spinous process (C 

Sternocleidomastoid 

Posterior (lateral) triangle of 

Trapezius muscl. 

Spine of scapula-

Deltoid muscle-

Infraspinatus fasci 

Teres minor muscl 

Teres major 

Lat issimus dorsi muscle 

Spinous process 

Thoracolumbarfasci 

External abdominal oblique 

Internal abdominal oblique 
muscle in lumbar (Petit's) 

Iliac cres 

Fascia (gluteal 
aponeurosis) over gluteus 

Semispinal is capitis 

Splenius capitis 

Spinous process (C7) 

Splenius cervicis muscle 

Levator scapulae muscle 
Rhomboideus minor muscle 

Supraspinatus muscle 

Serratus posterior superior 

Rhomboideus major muscle 

Teres minor and major 

Lat iss imus dorsi muscle 

Serratus anterior muscle 

Erector spinae 
Serratus posterior inferior 

12th rib 

Erector spinae 

External abdominal oblique 

Internal abdominal oblique 

Gluteus maximus muscle 



Příloha 8 - Povrchová vrstva zádových svalů (18) 

Superior nuchal line of skull 

Posterior tubercle of atlas (C1 

Longissimus capitis muscle 

Semispinals capitis muscle (intact> 

Splenius capitis and splenius 
cervicis muscles 

Serratus posterior supenor muscle 

Erector 
spi пае 
muscle 

-lliocostalis muscle 

-Longissimus muscle 

Spinalis muscle 

Serratus posterior interior muscle 

/iponeurosis of transversus 
abdominis muscle 

Internal abdominal oblique muscle 

External abdominal 
oblique muscle (cut) 

Muscles of Back 
Intermediate Layers 

Rectus capitis posterior minor muscle 

Superior obliquus capitis muscle 

Rectus capitis posterior major muscle 

Inferior obliquus capitis muscle 

Semispinalis capitis muscle (cut) 

Spinalis cervicis muscle 

Spinous process (C7) 

Longissimus cervicis muscle 

lliocostalis cervicis muscle 

lliocostalis thoracis muscle 

Spinalis thoracis muscle 

Uingissimus thoracis muscle 

lliocostalis lumborum muscle 

Spinous process ( Ш ) 

•Transversus abdominis 
muscle and aponeurosis 

Thoracolumbar fascia (cut edge) 



Příloha 9 - Povrchová vrstva zádových svalů (18) 

Muscles of Back 
Deep Layers 

Irrterspinalis lumbopjm muscle 

Lateral intertransversi muscle 

Quadratus lumborum muscle 

capitis posterior minor muscle 

obliquus capitis muscle 

Rectus capitis posterior major muscle 

process of atlas (C I ) 
Inferior obliquus capitis muscle 

Rotatores cervicis longus muscle 

Rotatores cervicis brevis muscle 

Interspinalis cervicis muscle 

Levator costae muscle 

Rotatores thoracis longus muscle 

Rotatores thoracis brevis muscle 

Levatores costarum brevis muscle 

Levatores costarum longus muscle 

Spinous process (C7) 

Mjltifidus muscle 

Thoracolumbar fascia (anterior 

Multifidus muscle 

Erector spinae muscle 

Superior nuchal line of 

Mastoid process 

External intercostal muscles 

Semispinals thoracis muscle 

Thoracolumbar fascia (posterior layer) 

Transversus abdominis 
muscle and aponeurosis 

Posterior tubercle of atlas (C1 

Spinous process of axis 
Semispinalis capitis 



Příloha 10 - Svaly krku - m. sternocleidomastoideus, suprahyoids svaly a infrahyoidní 
svaly (3) 

Ohr. m. SVALY KRKU - MUSCULUS SThRXOCI HIDOMAS-
TOIDILS. SlPRAHYOlDNl A INFRAHYOIDNÍ SVAI Y: zna-
/ornéno na čásiech skclclti: pohled /.předu 
1 m. digastricus. venter anterior • 
2 m. mvlohyoidcus , 
3 in. stylohyoideus 
J m iliirKlrinK i'rtití*r niKtpriiir 

5 ni. sicmocleidomabioideus • 
6 in. omohyoidcus • 
7 ra. stcmohyoideus . 
8 in stemothyroideus , 
•> m Ihyrohyoideus ' 
10 clmipavka šlitná Icartilago thyroidea) 
11 žláza Stitná (ťlandula ihvroidca) 



Příloha 11 - Svaly krku - mm. scaleni, m. longus colli a m. longus capitis (3) 

1 2 3 

O b r . 3 X 0 . S V A L Y K R K U M U S C U I . I S O A I . I NI A I ' K C V I К Г П В К Л L N I S V A L Y : / n i i z o r m i n o n a s k e l e t u , p o h l e d z p ř e d u 
1 m . r e c t u s c a p i t i s l a t e r a l i s 5 m . s c a l e n u s a n t e r i o r 
2 m . r e c t u s c a p i t i s a n t e r i o r 6 m . s c a l e n u s m e d i u s 
3 m . l o n g u s c a p i t i s • 7 m s c a l e n u s p o s t e r i o r 
4 m . l o n g u s c o l l i . S a. s u b c l a v i a v e f i s s u r a s c a l c n o r u m 



Příloha 12 - Svaly břišní stěny (18) 

Anterior Abdominal Wall 
Intermediate Dissection 

External intercostal musc les 

External abdominal oblique musc l 

Latissimus dorsi musc le 

Serratus anterior muscle 

External oblique 
aponeurosis (out edge) 

Pectoralis major musoles 

Rectus sheath 

Internal abdominal oblique musc le 

Anterior superior iliac spine 

Inguinal (Poupart 's) 

Cremaster muscle (lateral origin) 

r a lx inguinaBs (conjoined tendon) 

Reflected inguinal ligame 

Aitenor layer ol rectus 
jheith (eut edges j 
I jnea altia 

Rectus abdominis muscle 

Extemil jbdommjl 
oblique muscl* (cut aujiy) 
Tendinous inscription 

abdominal oblique muscle 
-ntdalis musole 

iriguinalis (conjoined t e n d o n ) 

External ebliqua a p e n e j r o j i s 
(cut and turned douin) 

(Coop t r 1 ! ) ligamint 
CGimbemat's) l igament 

t uberete 

- Musculus obliguus externus abdominis - úpony svalů břišní stěny (4) 

l i n e a a l b a 

m . o b l i q u u s in t . 
a b d 

m . t r a n s v e r s u s 
a b d 

m . p y r a m i d a l i s 

m . s u b c l a v i u s - — 

m . p e c t o r a l i s m a j o r m m i n t e r c o s t a -

l e s e x t . 

m . t r a n s v e r s u s 

t h o r a c i s 

m . q u a d r a t u s 

l u m b o r u m 

z a č á t e k m . o b l i -

q u u s e x t . a b d . 

m r e c t u s 
a b d o m i n i s 

z a č á t e k m . o b l i -

q u u s e x t . a b d . 



Příloha 13 - Spojení na pánvi (3) 

Obr. 244. SPOJENI NA PÁNVI. kfižokyOelm skloubeni a hg;i-
menia pánve: pohled zezadu (srov. obr 21)2) 
Šipka vc foramen suprapiri forme o/naéujc výstup 11 gluteus supo-
nor. šipky ve lommcn mfrapiri forme označuji (oil zevni na vnitřní 
síranu) výstupy: n. iscluadicut». n. culaneus ťemoris posterior, 
n gluteus inferior н n. pudendux 
1 lijjamentum tliolumbale 
2 ligamentum sacroiliacum postenus 

< l igamenium sacrotubcralc 
4 liijamcntuin sacrospinal).' 
5 canalis obturatorius 
<•• membrane obiuratoria 
1 discus interpubieus 
X musculus obturatorius internu* 
^ musculus piriformis 



Příloha 14 - Horizontální řez ženskou pánví (21) 

Full Pelvis Cross Section, Horizontal, Female 

Vastus 
•jteraiis 
muscle 

Hip (0»П1 ' 

internal podeoom 
vessels puilerxla' пег.е ^ 

i-'nstet of fp-nr.'.i 
f.iilanwxis nerve 

Ischiorectal tossa 
Levator ani muscle 

Va iji'i.i 

">ieck ot tt>e feoHir 

Tendon psoas / 

таюг Muscle / 
Obturate extemus muscle / 

Bursa oeep to obturator intemus 
muscle, ischial tuD*ros>t. 

Gluteus nvjX'mus muscle 
Obturator inteniuS muscle 

Anococcygeal 
Hqament 

Oectoute» ne pouch 

Ter.sor fasciae • 
latae muscle 

iliac us muscle 
Supenc t;ub>c gament 

HelroouD'C space , I 

Pectmeus. 
muscle 

iSympnys«s pubis 

j |B',Kinei 
' 1 Pubis 

>er r4/'ai vein 

.Obturator artery ve«r\ ano ne»\e 
I I .Гетсл a'ter. 

I / j Doet.i lemoi.t . l i m 
, , Fi.in;,M 

Sa'tO'ius muse e 

Rectus 'emor-s. 
muscle 



Příloha 15 - Globální vzor - reflexní otáčení 

Globální vzor Končetina Poloha 

ROl Hlava 
V ose 

Rotace 30° 
Vleže na zádech ČHK20 Podél těla (mírná pronace) 

ZHK20 Podél těla (mírná pronace) 

ČDK20 Extenze 
Paty na šířku ramen 

ZDK20 Extenze 
Paty na šířku ramen 

DKK příprava к nastavení 3x 90°, zajištění sagitální stabilizace páteře, rozvíjí se zevní 
rotace, rozvinutí aker 

Globální vzor Končetina Poloha 

Spodní HK Paže s trupem 90° 
R02 Loket - tlexe nebo extenze 

Ruka - střední postavení 
Svrchní HK Na trupu 

Rameno - lehká vnitřní 
rotace 

Vleže na boku Loket - extenze 
Předloktí - lehká pronace 
Zápěstí, prsty - střední 

postavení 
Spodní DK - a) Kyčel - flexe 30°-40° 

Pata v linii tuber ossis ischii 
Odrazová fáze 

Spodní DK - b) Kyčel - flexe 90° 
Koleno - flexe 90° 
Cíl této varianty: přenesení 
zatížení přes kyčelní kloub 

Svrchní DK Nakračuje 
a)=a) Vyváženost mezi zevní a 

vnitřní rotací v kyčli 
Hlezno - střední postavení 

b)=b) Stehno - lehká abdukce 

Na opírající se horní končetině => zevní rotace, pronace předloktí, rozvinutí ruky 
s dorzální flexí zápěstí 



Příloha 16 - Globální vzor - reflexní plazení 

Globální vzor Končetina Poloha 

RP Hlava 
Extnze 
Rotace 30° 

Vleže na břiše ČHK20 

Rameno - flexe 120°-135° 
- abdukce 30° 

Loket - flexe 45° 
Předloktí - ulnární 

plochou na podložce 
Ruka - v linii rameno 

kyčel 
Punctum fixům na 

Č H K a ZDK 
Punctum mobile pro ČHK a 

ZDK na trupu 

ZHK20 

Podél těla 
Loket - mírná semiťlexe 
Předloktí v pronaci 
Dlaň vzhůru 

ČDK20 Kyčel - extenze 
- vnitřní rotace 

Punctum mobile na ZHK a 
ČDK 

Punctum fixům pro ZHK a 
ČDK je na trupu 

Pohyb směřuje к opěrnému 
bodu 

ZDK20 

Nakročeno, med. kondyl 
femuru a pata na podložce 
Kyčel - flexe 30°-40 

- abdukce 60° 
- zevní rotace 40° 

Koleno- flexe 40° 
Hlezno- dorzální flexe 90° 

- inverze 

20 určeno dle pootočené hlavy, která se opírá o tuber frontale 



Příloha 17 - Hluboké ílexory krku - m. longus colli 

Začátek Thl -3 

Úpon Tuberculum anterius atlantis 

oboustranná kontrakce: ohýbá Cp 
Funkce jednostranná kontrakce: uklání Cp na stranu 

stahu 

Inervace 
rr. ventrales C3-C8 

- rozprostřen před celou krční páteří a začátkem páteře hrudní (3) 

- m. longus capitis 

Začátek příčné výběžky C3-C6 

Úpon 
baze lebeční vedle tuberculum pharyngeum 

Funkce 
předklon hlavy 

Inervace 
rr. vetnrales C1-C5 

- j d e před horní polovinou m. longus colli (3) 



Příloha 18 - Pacient M. Т. - při zahájení terapie 17. 1. 2007 



Příloha 19 - Pacient К. N. - při zahájení terapie 31. 1. 2007 



Příloha 20 - Test břišního lisu - Pacient K. N., prováděn při kontrolním vyšetření 5. 3. 07 



Příloha 21 - Test břišního lisu - Pacient K. N., prováděn při kontrolním vyšetření 5. 3. 07 



Příloha 22 - Extenční test - Pacient K. N. - při zahájení terapie 31. 1. 2007 



Příloha 23 - Test břišního lisu - Pacient K. N., prováděn při kontrolním vyšetření 5. 3. 07 



Příloha 24 - Pacient P. P. z boku - před terapií dne 9. 2. 2007 



Příloha 25 - Pacient P. P. - Lasséguepřed te rapií dne 9. 3. 2007 

- Lasségue po terapii dne 9. 3. 2007 



Příloha 26 - Pacient P. P. - korekce stoje před instrukcí dne 9. 3. 2007 


