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Abstrakt 

 
Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou polytopní 

vertebrogenní algický syndrom 

 

Cíle:  Cílem této práce bylo shrnout teoretické poznatky o problematice 

vertebrogenního algického syndromu a zpracovat kazuistiku 

fyzioterapeutické péče jednoho pacienta s touto diagnózou.  

 

 

Metody:  Práce obsahuje v teoretické části poznatky o anatomii a kineziologii páteře, 

možných poruchách vyskytujících se v této oblasti a možnosti jejich terapie. 

Speciální část je zaměřena na praktické využití vyšetřovacích a terapeutických 

technik nabytých v průběhu bakalářského studia fyzioterapie. Je zpracována 

formou kazuistiky.   

 

 

Výsledky: Po terapiích navržených na základě fyzioterapeutického vyšetření došlo 

ke zlepšení stavu pacientky.  

 

 

Klíčová slova: vertebrogenní algický syndrom, bederní páteř, fyzioterapie.  

 

  



 

 

 

 

Abstract 

 
Title:  Case study of physiotherapy treatment of a patient with the diagnosis of 

polytopic vertebral algic syndrome. 

 

Objectives: The aim of this bachelor thesis is to summarize theoretical and practical 

knowledge about the issue of polytopic vertebral algic syndrome.  

 

Methods: The theoretical part contains information about anatomy and kinesiology 

of the spine, some disorders in this area and possibilities of the therapy 

of vertebral algic syndrome. The second part is focused on the practical 

use of examination and therapeutic methods.  

 

Results: The patient’s condition improved subjectively and objectively after the 

therapies. 

 

Keywords: vertebral algic syndrome, psychical therapy, lumbar spine.  

  



 

 

 

 

Seznam zkratek  

 
cm – centimetr  

Cp – krční páteř  

CT – výpočetní tomografie 

DKK – dolní končetiny  

DNS – Dynamická neuromuskulární stabilizace  

EMG – elektromyografie 

FNKV – Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 

HAZ – hyperalgetická zóna 

HKK – horní končetiny  

HSSP – hluboký stabilizační systém páteře  

LDK – levá dolní končetina  

Lig. – ligamentum  

Lp – bederní páteř  

M. – musculus  

mm – milimetr  

Mm. – musculi  

MRI – magnetická rezonance 

OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná  

PDK – pravá dolní končetina 

PIR – postizometrická relaxace  

SI spojení – sakroiliakální spojení  

SMS – senzomotorická stimulace  

Stp. – status post 

TENS – transkutánní elektrická nervová stimulace 

Thp – hrudní páteř  

TMT – techniky měkkých tkání  

UZ – ultrazvuk  

VAS – vertebrogenní algický syndrom  

VP – výchozí poloha 
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1. Úvod 

Tato bakalářská práce byla zpracována na základě absolvované bakalářské praxe ve 

Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v období ledna 2020.  

Cílem práce je shrnutí teoretických poznatků o problematice vertebrogenního 

algického syndromu (dále jen VAS). Právě tato diagnóza je udávána u populace žijící 

sedavým způsobem života za nejčastější příčinu pracovní neschopnosti, proto považuji 

za důležité diagnózu důkladně poznat a osvojit si praktické dovednosti jak vyšetřovací, 

tak i terapeutické, využívající se u problematiky této diagnózy.  

V teoretické části se zabývám problematikou anatomie a kineziologie páteře a 

samotnou definicí VAS. Nastínila jsem možnosti terapie tohoto onemocnění.  

Speciální část obsahuje kazuistiku pacientky trpící chronickými bolestmi zad. 

Kazuistika je složena z anamnézy a komplexního fyzioterapeutického vyšetření, 

stanovení si cílů a následných terapií.  

 

  



 

 

9 

 

2. Část obecná 

2.1 Anatomie a kineziologie páteře 

 Páteř je orgán pohybového systému, skládající se z obratlů, jejichž počet se 

u člověka pohybuje mezi 32-34 obratli. Mezi jednotlivými obratli nacházíme 

23 meziobratlových plotýnek, které vytvářejí až 25% délky páteře. Páteř je rozdělena 

do segmentů krční páteře (dále jen Cp), skládající se ze 7 obratlů (C1-C7), hrudní páteře 

(Thp) (Th1-Th12), bederní (Lp) (L1-L5), křížové (S1-S5) a kostrče, která je složena z 3-

5 obratlů. Jednotlivé obratle spojují vazivová, chrupavčitá spojení, klouby a svaly. [1] 

 Páteř je systém nesoucí tíhu hlavy, ramen, hrudníku. Váha horní poloviny těla 

je distribuována do dolních končetin (DKK) skrz pánev a sacrum. Toto rozložení sil 

snižuje množství požadavků kladené na svaly kolem páteře a může eliminovat svalovou 

únavu a bolest zad. [2] 

 Elasticitu páteře zajišťují zakřivení nazývána lordóza a kyfóza. Lordotické 

zakřivení se vyskytuje v oblasti cervikální a lumbální. Kyfotické pak v oblasti thorakální 

a sacrální. Hrudní a křížové zakřivení nazýváme „primární křivky“, vyskytují se již 

u plodu. Zakřivení lordotické v oblasti krční a lumbální nazýváme sekundární, objevují 

se až po porodu. U Cp vidíme první křivky, když je dítě schopno udržet svou hlavu. Oblast 

Lp se formuje později, od 12 do 18 měsíce, tedy až v momentě, kdy dítě začíná chodit. 

[3] 

 Pro zajištění stability páteře je nutné rozlišit podmínky pro stabilizaci. 

Rozlišujeme tzv. statickou a dynamickou stabilitu. Hovoříme-li o stabilitě statické, jedná 

se o udržení nastavení jednotlivých segmentů v klidu, bez přítomnosti pohybu. Tuto 

složku zajišťují obratlová těla společně s meziobratlovými destičkami a podélnými vazy, 

kloubní výběžky, pouzdra intervertebrálních kloubů a vazy spojující obratle v těsné 

blízkosti. Na stabilizaci páteře se podílí i pletence HKK a DKK, včetně kostry hrudníku. 

Funkce tohoto statického systému je ochrana míšních struktur a tlumení nárazů, které 

vznikají při dynamických pohybech organismu, jako je chůze či skoky. Jedná-li se o 

páteřní stabilitu dynamickou, hovoříme pak o vazivových strukturách a svalech. V těchto 

strukturách se akumuluje energie, která vzniká při aktivaci svalů, naopak vazivo působí 

jako tlumič nárazů a přenáší sílu na vzdálenější struktury. [4] 
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2.1.1. Bederní páteř 

 V oblasti bederní páteře jsou možné pohyby do flexe, extenze, rotace. Během 

flexe se tělo horního obratle sklání anteriorně ve směru pohybu do flexe a meziobratlová 

destička je utlačovaná vepředu, zatímco ve své posteriorní se tlakem zvětšuje její objem. 

Nucleus pulposus se pohybuje posteriorně a protahuje posteriorní vlákna annulus 

fibrosus. Ligamenta na processi articulares jsou maximálně protaženy, stejně jako 

ligamenta obratlového oblouku. Tato ligamenta omezují rozsah flexe trupu.  

 Extenze je děj opačný flexi, horní obratel se sklání a sklouzává posteriorně 

ve směru pohybu. Disk se rozšiřuje ve své anteriorní části a utlačuje část posteriorní. 

Nucleus pulposus je tlačeno dopředu, dochází k protažení anteriorních vláken annulus 

fibrosus a anteriorních longitudinálních ligament.  

 Při pohybu do laterální flexe je tělo horního obratle skláněno ipsilaterálně. Disk 

je stlačován na téže straně, kontralaterálně se rozšiřuje. Processi articulares sjíždějí jeden 

ke druhému, ipsilaterální processus horního obratle je výše, zatímco kontralaterální je níž, 

z čehož vyplývá, že kontralaterální ligamenta flava jsou relaxována, zatímco ipsilaterální 

se protahují.  

 Rotace bederní páteře se pohybuje v rozmezí 10° bilaterálně, segmentový rozsah 

pohybu jednotlivých obratlů pouhé 2°. [5] 

2.1.2 Obratle 

 Oblast bederní páteře tvoří celkem 5 obratlů (L1-L5) svého typického tvaru. 

Společně vytvářejí zakřivení, tzv. bederní lordózu. Každý obratel se skládá z těla 

(corpus), foramen vertebrale, processus spinosus, processus costalis jako zakrnělé bederní 

žebro a processus articularis. Těla těchto obratlů jsou oproti jiným částem páteře vysoká, 

asi 30 mm. Bederní obratle mají svůj typický tvar. Těla jsou ledvinovitého tvaru, foramen 

vertebrale je trojúhelníkový. Processus spinosus je ze stran oploštělý, ve tvaru čtyřhranné 

destičky. Horní plochy processus articularis míří mediálně. [5] Obratel L5 

je dorsoventrálně zešikmen, ventrálně je vyšší a vytváří tak zalomený a vyčnívající 

přechod mezi L5 a os sacrum, zvané promontorium. Přechod L5/S1 je tzv. locus minoris 

resistentiae páteře. Os sacrum je na své horní ploše zešikmeno ventrálně. Tělo posledního 

bederního obratle, L5, má tedy značnou možnost sklouznutí ve směru ventrokaudálním 

pro svou slabou fixaci, kterou zajišťují pouze vazy. Výše popsané namáhání L/S oblasti 
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může vést k dlouhodobému zvýšenému tonu vaziva a lokálnímu přetížení svalů. Tyto 

trvale přetížené struktury mohou být následně zdrojem bolesti. [6] 

2.1.3 Meziobratlové ploténky 

 Těla obratlů jsou k sobě pevně ukotvená meziobratlovými ploténkami, latinsky 

discus intervertebralis. Jedná se o chrupavčitou tkáň vyplňující prostor mezi jednotlivými 

obratli. Úlohou disků je ochrana obratlů během tlaku a zatížení páteře. Proto jsou 

meziobratlové ploténky tenké v oblasti krční páteře a nejmohutnější v oblasti bederní, 

která potřebuje největší ochranu, protože je nejvíce zatěžovaná. Meziobratlové ploténky 

tvoří asi 25% celkové výšky páteře. Každá meziobratlová ploténka se skládá ze dvou 

částí. Anulus fibrosus a nucleus pulposus. Anulus fibrosus je vláknitá vnější vrstva disku. 

Formuje se do kruhových útvarů, vazivových prstenců a je pevně ukotvena k vnějším 

okrajům sousedních obratlových těl. Vnitřek tvoří nucleus pulposus, tvořen jemnějším 

želatinózním materiálem. Obsahuje velké procento vody, která slouží zejména pro snížení 

komprese destičky. S přibývajícím věkem se snižuje procentuální obsah vody, disk je 

poté tenčí, snižuje se flexibilita a rozsah možných pohybů v oblasti páteře, ohýbání se 

stává složitějším. [7] Disky jsou svým uspořádáním odolné zejména na vertikálně 

působící zatížení, ale nevelmi dobře snášejí smykové zatížení. Rotace bez poškození 

destičky zvládají asi do 5°, od 10° a více dochází k porušení jejich integrity. [4] 

2.1.4 Svaly páteře 

 Zádové svaly jsou dle Véleho rozděleny do tří vrstev. Jedná se o svaly povrchové, 

střední a hluboké. Hluboké svaly zad jsou uloženy podél páteře, paravertebrálně. Čím 

hlubší uložení svalu, tím mívají kratší průběh snopců. Hluboké svaly tedy spojují jen dva 

sousední segmenty, zatímco povrchové jich propojují více. Má se za to, že hluboké svaly 

jsou uloženy společně s vazivovými vlákny, proto jsou často nazývány „dynamická 

ligamenta“. Mezi hluboké krátké svaly v oblasti bederní páteře patří 

m. transversospinalis, spojující processus spinosus a processus transversus sousedících 

obratlů. M. interspinalis, spojující processi spinosi dvou sousedních obratlů a m. spinalis, 

který spojuje processi spinosi Th1-L2 mezi sebou.  

 Hlavní funkcí hlubokých svalů Véle udává snížení axiálního tlaku na disci 

intervertebrales a nastavení jednotlivých segmentů pro pohyb již při pouhé představě, 

anticipaci pohybu.  
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 Hluboká vrstva zádových svalů je také základní součástí hlubokého stabilizačního 

systému páteře. Ve střední vrstvě svalů zádových nacházíme m. longissimus thoracis, a to 

mezi žebry a processi spinosi Th a L obratlů. M. serratus posterior inferior pak propojuje 

obratle Th11-L4 s posledními třemi žebry. Do povrchové vrstvy patří m. latissimus dorsi. 

Mezi laterální část zádových svalů v oblasti bederní krajiny pak dále nacházíme 

m. iliopsoas a m. quadratus lumborum. [9] Svaly zad při své aktivitě dělají extenzi páteře, 

účastní se na dýchacích pohybech. Jsou velmi důležité pro podporu stability trupu 

a celého organismu. V horní části trupu plynule přecházejí v šíjové svaly.  

 V úzké souvislosti se svaly zádovými jsou svaly břišní stěny. Břišní stěna 

navazuje na m. quadratus lumborum směrem ventrálně. Propojuje tak hrudník, pánev 

a páteř. Jedná se o svaly m. rectus abdominis, m. obliquus abdominis internus a externus, 

m. transversus abdominis. M. rectus abdominis jde od svého začátku na sternu 

až na symfýzu. Je obalen silnou vazivovou pochvou. M. obliquus abdominis internus 

propojuje crista iliaca, thorakolumbální fascii lumbální a žeberní oblouk s linea alba. 

M. obliquus abdominis externus má průběh totožný jako sval předešlý, ale je uložen více 

povrchově. M. transversus abdominis je sval hluboce uložený, probíhá od torakolumbální 

fascie a spodních žeber, crista iliaca k linea alba. [8] Dle Véleho jeho vlákna přechází 

přímo do bránice. M. transversus abdominis je sval se značnou posturální funkcí a je 

udáván jako základní součást hlubokého stabilizačního systému páteře. Jeho aktivita 

udává aktivitu všech ostatních břišních svalů při flexi i extenzi trupu a účastní se při dechu 

jako jeden z nádechových svalů. Zvyšuje nitrobřišní tlak v dutině břišní a podporuje 

stabilitu páteře, a tedy snižuje zátěž interverterbrálních disků v oblasti bederní páteře. [9] 

2.1.5 Ligamenta 

Ligamenta jsou společně se svaly nosnými komponenty jednotlivých segmentů páteře. 

Vazy jsou její pasivní podporou. Rozlišujeme dlouhé a krátké vazy na páteři. Mezi dlouhé 

vazy patří ligamentum longitudinale anterius a ligamentum longitudinale posterius. 

Lig. longitudinale anterius je situován na přední ploše těl obratlů, a to od oblouku C1 až 

na přední plochu os sacrum. Jedná se o vazivový pruh šířky asi 20 mm. Slouží ke zpevnění 

páteře. Slouží jako ochrana vyklenutí intervertebrálního disku ventrálně. Toto vazivo je 

hojně inervováno a je tedy zdrojem mnoha informací o tonu či podává informace 

o probíhajících pohybech. Ligamentum longitudinale posterius je vaz táhnoucí se 

po přední stěně páteřního kanálu od os occipitale až po os sacrum. Vaz je v oblasti bederní 

páteře hodně redukován a zůstávají zde z něj pouhých pár vláken. Jeho úlohou je taktéž 
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zpevnit páteř a vytváří přední stěnu páteřního kanálu. Při předklonu se protahuje a chrání 

vyklenutí meziobratlové destičky směrem do páteřního kanálu. V oblasti bederní páteře 

je však tento vaz nejužší, a tedy i nejméně účinný pro svou ochrannou funkci, proto jsou 

i z tohoto důvodu nejčastější výhřezy právě v této oblasti, Dylevský udává až 62%. 

 Mezi krátké vazy patří ligamenta flava a interarcualia spojující sousední obratle, 

v oblasti bederní páteře jsou nejsilnější. Jejich funkcí je stabilizace páteře při předklonu. 

Při tomto pohybu se natahují. Ligamenta interspinalia spojují processi spinosi. Tyto vazy 

významně omezují rozsah pohybu trnových výběžků, omezují předklon. Ligamenta 

intertrasversalia jsou vazy propojující příčné výběžky obratlů. V oblasti bederní páteře 

jsou slabé. [4] 

2.1.6 Fascie 

 V dorsální části trupu probíhá fascia dorsi superficialis. Vyskytuje se v celé 

oblasti zad. Propojuje fascie povrchových zádových svalů a ve své kraniální části 

přechází do lamina superficialis fasciae cervicalis. V oblasti bederní se hluboko nachází 

fascia thoracolumbalis, která je současně začátkem m. latissimus dorsi, začínají odtud 

také některé svaly břišní uložené laterálně. [6] Dylevský udává, že je fascia 

thoracolumbalis tvořená dvěma útvary obklápějící svaly zad. Jedná se o lamina 

superficialis a aponeurosis lumbalis. Lamina superficialis je ona výše zmiňovaná 

aponeuróza m. latissimus dorsi, popisuje ji jako tuhý útvar. Aponeurosis lumbalis je 

taktéž tuhá blána vyskytující se mezi m. quadratus lumborum a m. erector spinae a vytváří 

tak přepážku mezi mezi systémem hlubokých zádových svalů a m. quadratus lumborum. 

Obě tyto části jsou spojeny na okraji m. erector spinae, kterému pak tvoří jeho vazivový 

obal a odtud pak začíná m. transversus abdominis. [4] 

2.1.7 Meziobratlové klouby 

 Kloubní spojení se vyskytují na processus articulares sousedních obratlů. 

Jednotlivé kloubní plochy se liší svým tvarem dle svého místa, a tím udávají možné 

rozsahy pohybu v jednotlivých částech páteře. Z kloubního pouzdra vybíhají meniskoidní 

útvary, které vyrovnávají nestejné zakřivení sousedních ploch kloubu. [10] 

2.1.8 Stabilizační systém páteře  

 Základní biomechanickou funkcí spinálního systému je umožnit pohyb mezi 

jednotlivými segmenty, nést zátěž kladenou na danou část těla a ochránit páteř a nervové 

kořeny. Mechanická stabilita páteře je potřebná pro tyto požadavky organismu. 
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Stabilizační systém páteře je zajištován třemi subsystémy. Jedná se o pasivní 

muskuloskeletální systém, obsahující obratle, klouby, meziobratlové destičky, spinální 

ligamenta, kloubní pouzdra a pasivní mechanické součásti svalů. Aktivní 

muskuloskeletální systém se skládá ze svalů a šlach obklopující páteř. Nervový a 

zpětnovazebný subsystém se skládá z převodníků sil, umístěných ve vazech, šlachách 

a svalech. Funkcí svalů a šlach je zajišťovaná stabilita a přenášení vzniklých sil. Velikost 

sil generované v jednotlivých svalech je přenášena silovými převodníky zabudovanými 

ve šlachách a svalech. Dysfunkce spinálního systému může vést ke zranění, degeneraci 

nebo poruše kteréhokoli subsystému. Aktivní muskuloskeletální subsystém může rozvíjet 

zhoršení ve smyslu zvýšení svalového napětí a následně informace odeslat do řídícího 

systému, který vytváří další svalové tenze. Ve výsledku pak může být stabilizační funkce 

celého systému zhoršena. [11] 

2.2. Vertebrogenní algický syndrom 

 V současné době se až 70-80% populace setká s většími či menšími problémy 

v oblasti páteře. Hlavním příznakem bývá bolest v oblasti zad. Pro tato onemocnění je 

typické, že intenzita bolesti kolísá, bolesti jsou závislé na změně počasí či roční době, 

chladu či teple, současném stavu psychiky apod. Bolest může mít stěhovavý charakter, 

kdy se při ochraně před bolestí problémového segmentu začíná přetěžovat segment 

zdravý, a tedy vznikají další patologické léze. Etiologie VAS je velmi rozmanitá, časté 

jsou přítomnosti degenerativních změn, posun a blokády sakroiliakálního spojení (SI 

spojení), herniace disku. [12] 

2.2.1 Etiopatogeneze 

 Problematiku bolestí zad ztěžuje velká řada příčin, které tyto obtíže způsobují. 

Zobrazovací metody v rámci posledních desítek let prokázaly odůvodnit řadu příčin, které 

bolesti zad způsobují. Stále se však potýkáme s obtížemi, u nichž zobrazovací metody 

prokáží zcela fyziologický obraz, ovšem jsou doprovázeny diskomfortem či bolestí dané 

oblasti. Mezi nejčastější prokazatelné příčiny bolestí zad patří výhřez meziobratlové 

ploténky, poranění svalů či vazů, degenerativní změny kloubů páteře či meziobratlových 

plotýnek, neurologické příčiny ve smyslu útlaku či uskřinutí nervu, tumory či jiná 

systémová onemocnění či vrozené vývojové vady. Kolář však uvádí, že až ve 20-30 % 

případů je možné pomocí zobrazovacích metod prokázat výhřez meziobratlové ploténky 
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u zdravých jedinců, tedy bez klinických příznaků. U hernie disku se dostává až ke 39% 

populace bez klinických příznaků. [13] 

 Panjabi uvádí svou hypotézu bolesti zad založenou na dysfunkci svalového 

systému v důsledku poranění vazů. Poranění vazů a v nich umístěné mechanoreceptory 

následně generují nesprávné informace a signály. Neuromuskulární řídící jednotka pak 

vytváří patologický vzorec svalové odpovědi, což má za následek nadměrné zatěžování 

a přetěžování páteřních struktur. U pacientů s bolestmi zad tato hypotéza vysvětluje 

nálezy jako opožděné svalové rekce, špatnou rovnováhu, neefektivní posturální kontrolu 

apod. Panjabi tedy říká, že dysfunkce svalového systému časem může vést k chronické 

bolesti zad prostřednictvím stále zvětšujícího se poškození mechanoreceptorů a zánětu 

nervové tkáně. [19] 

 Mlčoch dělí příčiny bolestí zad do dvou skupin, a to příčiny funkční a strukturální. 

Mezi funkční poruchy řadí obtíže, jejichž primární příčina se nenachází v oblasti páteře 

a zad, ale vlivem svalových řetězců a reflexních reakcí se v těchto oblastech projeví 

následkem přetížení jednotlivých svalových skupin, vazů, špatném držení těla atd. 

Příkladem funkčních potíží může být i onemocnění vnitřních orgánů, které vyvolává 

právě výše zmíněné reflexní reakce, a ty se následně mohou projevit jako bolesti zad. 

Mezi strukturální poruchy řadíme degenerativní změny jako projev stárnutí organismu 

a jeho opotřebovávání, úrazy páteře, vrozené vady jako rozštěp páteře či změněný počet 

obratlů, nádory, revmatoidní onemocnění a osteomyelitida, získané deformity jako 

Scheurmanova choroba či skolióza. [15] 

2.2.2 Incidence onemocnění 

 Vertebrogenní obtíže jsou dle statistik nejčastější důvody vedoucí pacienty 

k návštěvě lékaře. Registrujeme v populaci až na 70 % dospělých lidí v produktivním 

věku, tzn. mezi 30-55 lety, co již někdy trpěli bolestmi zad. [13] Dle Bonettiho pak 

až 80% populace v produktivním věku má vlastní zkušenost s bolestí v oblasti bederní 

páteře, a to již s nebo bez postižením neurologickým. Právě onu bolest zad v oblasti 

bederní páteře udává jako nejčastější důvod k pracovní neschopnosti, což má společně 

s nákladnou léčbou za následek následné vysoké výdaje za péči o pacienta. [14] 

 První příznaky bolestí zad se většinou objevují ve věku 20-40 let. Pro mnoho lidí 

je tak tento problém první příčinou pro návštěvu svého lékaře. 31 % lidí s bolestí zad 

v oblasti bederní páteře se nevyléčí do šesti měsíců od zahájení léčby, i když většinou 
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se příznaky alespoň zlepší. Rekurentní bolest zad se vyskytují až v 60 % případů, přičemž 

33 % udává bolest střední a 15 % udává bolest velmi silnou. Bolesti se vracejí do 1–2 let. 

[16] Hnízdil udává, že právě bolesti zad jsou pátým nejčastějším důvodem hospitalizace 

a čtvrtou nejčastější příčinou chirurgických zákroků. Tyto statistické údaje však 

každoročně stoupají. [17] 

2.2.3 Klinický obraz 

 Funkční poruchy páteře často mohou následně vyvolat reflexní změny, 

hyperalgetické zóny (HAZ) na kůži a v podkoží. Na kůži se HAZ projevuje zvýšeným 

třením kůže následkem zvýšené potivosti. V této zóně můžeme také palpovat širší kožní 

řasu a zhoršenou protažitelnost kůže oproti okolním tkáním a nemožnost či zhoršené 

vytvoření Kiblerovy řasy. [18] Mohou se vyskytnout také bolestivé svalové spazmy, 

sloužící jako ochranný mechanismus pro omezení hybnosti v daném segmentu pro již 

vzniklou bolest. Pokud tyto spazmy přetrvávají i poté, co neplní svou ochrannou funkci, 

mohou být příčinou bolestivých obtíží. Posun a blokáda sakroiliakálního skloubení 

se často projevují i v oblasti třísel, hýždí a podbříšku. Bolest může vystřelovat i po zadní 

či zevní straně DK, označujeme ji pak jako pseudoradikulární syndrom. 

 Spondylóza je charakteristická tím, že postihuje kosti a periost. Nejčastěji 

se projevuje tvorbou osteofytů. Tyto projevy bývají spojené s degenerativními procesy 

v meziobratlových ploténkách, které ztrácení svůj objem a výšku.  

 Spondylartróza způsobuje degenerativní změny intervertebrálních kloubů. 

Projevem je pak zúžení kloubních štěrbin, v některých případech až jejich zánik. 

Tyto případy se objevují u pokročilých spondylotických změnách. [12] 

 O akutním lumbagu hovoříme v případě, že pacient má náhlé, prudké a ostré 

bolesti, které vznikají často po zvedání těžkých předmětů nesprávným stereotypem. 

Vyvolávajícím momentem může být též prudký pohyb či kýchnutí, kašel. Tomuto 

onemocnění často předchází viróza, či jiné oslabení organismu. Typická postura pacienta 

postiženého akutním lumbagem je flexe trupu a úklon trupu do strany pro reflexní 

kontraktury paravertebrálních svalů. Typicky se pacient nemůže ani napřímit a je citlivý 

na jakékoli pohyby. Laségueova zkouška bývá pozitivní. [15] Akutní lumbago odezní 

do několika dní či týdnů, avšak pro prevenci znovuobjevení se příznaků je součástí léčby 

fyzioterapie, jejíž náplní je nácvik automobilizačního cvičení a léčebná tělesná výchova 

se zaměřením na posílení svalového korzetu, tedy trupového svalstva. [21] 
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 Pro chronické potíže v oblasti bederní páteře jsou typické tupé bolesti, které 

se vyskytují ve spodní části zad. Bolesti pravděpodobně vznikají přetížením svalů 

a ligament páteře. Častá je svalová dysbalance v této oblasti a mohou být přítomny 

i blokády SI skloubení.  

 S problematikou bederní páteře jsou spojeny také kořenové syndromy, které mají 

za příčinu útlak nervu, nejčastěji způsoben výhřezem disku či osteofyty působící na kořen 

nervu. Testujeme zejména kořeny L4, L5, S1. Při pozitivním kořenovém syndromu L4 

pacient pociťuje bolest na přední straně stehna a vnitřní ploše bérce až k malleolus 

medialis. Oslaben je reflex patellární. Pro aktivní pohyby je oslabena extenze v kolenním 

kloubu, v kyčelním kloubu pak flexe pro oslabení m. quadriceps femoris. Při postižení 

kořene L5 se bolest šíří přes zevní stranu stehna, přední stranu bérce a pokračuje na nárt 

k palci. U aktivního pohybu je oslabena dorsální flexe prstů, vestoje se pacient nemůže 

postavit na paty. Lasségueův manévr je pozitivní. Kořenový syndrom S1 se projevuje 

bolestí zadní strany stehna, lýtka až k patě. Snížený či vyhaslý reflex Achillovy šlachy. 

Pacient má problém se postavit na špičky, Lasségueův manévr je stejně jako u syndromu 

L5 také pozitivní. [15] 

 Pseudoradikulární bederní syndrom je typický svým projikováním do hýždí 

či DKK z Lp, avšak objektivně nelze prokázat symptomatiku kořenového syndromu. 

Příčinu můžeme hledat v blokádě meziobratlových kloubů, SI skloubení, ligamentozní 

bolesti u hypermobilních pacientů, spinální stenózu, spondylolistézu či skoliózu.  

 Lumbální spinální stenóza, neboli zúžení páteřního či kořenového kanálu v oblasti 

bederní páteře, je onemocnění postihující zejména osoby vyššího věku. Projevuje se 

neurogenními klaudikacemi, bolestmi zad v oblasti bederní páteře, kořenové syndromy, 

přítomny jsou příznaky postižení více kořenů. Pacientům dělá problém chůze z kopce 

a ze schodů, bolesti se zhoršují záklonem, problémem je také dlouhý stoj či chůze 

ve vzpřímené poloze, avšak vsedě či leže bolesti okamžitě do několika minut mizí. [21] 

 

2.2.4 Diagnostika VAS 

 Základem veškerého vyšetření by vždy měla být anamnéza. Anamnézu je ideální 

začít dotazem na pacientovy aktuální obtíže, kvůli kterým přichází. Samotným sdělením 

problému se dle Kříže a Majerové pacient zklidní. Doptáváme se na upřesnění hlavních 

obtíží, výskyt dalších potíží, a to i těch, se kterými si pacient svůj aktuální problém 
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nespojuje. Pátráme tedy i po možném řetězení funkčních poruch. Ptáme se na to, jak 

dlouho pacientovy obtíže trvají, škálu bolesti, kdy či při čem bolesti vznikly a případně 

i kdy se vracejí. Důležitou informací je charakter bolesti, při vystřelování i průběh bolesti. 

Pokud je to nutné, nabídneme pacientovi možnost průběh či lokalizaci ukázat. Doptáváme 

se, zda-li pociťuje zlepšení svých příznaků v nějaké poloze, teple, chladu, denní době, 

po užití analgetik či jiných farmak apod. Nutnou součástí anamnézy je seznámení 

se s pacientovými vrozenými vadami a jeho předchozí léčby, rehabilitace. S diagnózou 

VAS se doptáváme zejména na úrazy spojené s pádem, nárazem. Důležitou částí je také 

anamnéza pracovní, kdy v práci pacient tráví až polovinu svého dne, a proto je nutné 

se pacienta dotázat, v jaké poloze nejčastěji svůj pracovní den tráví, je-li v práci aktivní 

či nikoli, využívá-li kompenzačních pomůcek. Ve sportovní anamnéze platí totéž, ptáme 

se na jednostranné sporty a jejich kompenzace. [20] 

 Kromě anamnézy je důležitou součástí diagnostiky též vyšetření zobrazovacími 

metodami. Bohužel se ne vždy nálezy z radiologických vyšetření shodují s klinickými 

příznaky. Ve věku 60 let jsou na těchto snímcích přítomny známky spondylózy páteře 

u 95% mužů, u žen jde o 70%. Při podezření na neurologickou diagnózu, tj. příznaky 

značící podezření pro útlak nervových struktur či závažný organický proces páteře 

se vždy vyšetřují zobrazovacími metodami, zejména vyšetřením páteře počítačovou 

tomografií (CT), magnetickou rezonancí (MRI) či elektromyografií (EMG). [21] 

 V klinickém vyšetření na pacienta díváme celkově, aspekcí sledujeme zakřivení 

celé páteře, případnou skoliózu, lordotizaci Lp, tvar lordózy, zda-li je přítomno 

skoliotické držení, linii a konturu paravertebrálních svalů a jejich stranovou symetrii. 

Intergluteální rýhy a též jejich symetrii, dále postavení pánve ve smyslu rotace, aneverze 

či retroverze. Palpací si ozřejmíme, jestli je pánev zešikmena či nikoli. Palpujeme palci 

spinae iliacae posteriores superiores a spinae iliacae anteriores superiores a konečně 

cristae iliacae a porovnáváme stranově výškovou symetrii vestoje. Hodnotíme palpační 

citlivost processi spinosi obratlů, SI skloubení, sedacích hrbolů, křížovou kost a kostrč, 

m. quadratus lumborum a m. piriformis vleže na břiše. Z funkčního vyšetření páteře 

využíváme flexe, extenze a lateroflexe páteře, vše pacient provádí aktivně vestoje. 

Sledujeme pohyb celé páteře jako celku, rozsah pohybů, rozvíjení páteře, při lateroflexi 

pak stranovou symetrii. Samozřejmostí je vyšetření svalové síly, a to zejména při 

kořenových syndromech, které vedou k oslabení svalů zejména v oblasti DKK.  
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 Manévry vyvolávající kořenovou bolest nazýváme napínacími manévry. 

Využívají se právě k ozřejmění kořenového syndromu. Jedná se o test Lásegueův 

a obrácený Lasségueův test. Fyziologická flexe v kyčelním kloubu je do 80° bez bolesti, 

avšak pokud je přítomna komprese kořene v oblasti bederní páteře, flexe je možná pouze 

do 10-60°, kdy pacient udává ostrou palčivou bolest v DK. Tímto manévrem testujeme 

kořeny L5 a S1. Pro ozřejmění komprese kořenů L2-L4 využíváme obráceného 

Laségueova testu, jež se využívá vleže na břiše a pacientovi se pasivně provede extenze 

DK v kyčelním kloubu za současné flexe v kloubu kolenním. Následuje ozřejmění 

fyziologického čití bilaterálně v příslušných dermatomech, přičemž pacient zůstává 

bez zrakové kontroly. Vyšetření reflexů vypovídá o poruše centrálního či periferního 

nervového systému, nutné je taktéž testovat oboustranně. Pro bederní oblast testujeme 

reflex patelární, Achillovy šlachy a medioplantární. [22] 

2.2.5 Rizikové faktory 

 S výskytem chronické bolesti zad u pacientů bývají spojovány některé faktory. 

Pacienti jsou často muži starší 30 let, kuřáci, závislí na alkoholu, obézní s vadným 

držením těla. Časté bývají též poruchy nálad, nízké sociální postavení a vzdělání, sedavý 

způsob život a pracovní zátěž vyžadující pohyby flexe, rotace, vibrace na hrudníku 

a zvedání těžkých vah. [23] 

2.3 Terapie 

 Důležitou součástí terapie pacienta s nespecifickou bolestí zad by zajisté měl 

tvořit rozhovor za účelem zklidnění pacienta a odstranění obav ze závažnějšího 

onemocnění. Pohybová aktivita vyvolávající bolest by se v akutním stádiu měla omezit. 

Absolutní klidový režim na lůžku je vhodný nejdéle po dobu 4 dnů a jen v případě, že má 

pacient nezvladatelné bolesti. Poté pacienta k pohybu motivujeme. Pacientovi s bolestmi 

v oblasti bederní páteře je možné doporučit přerušované, tedy intermitentní nošení 

bederního pásu, zejména u diagnózy spinální stenóza. Manipulace se nedoporučují 

v akutním stádiu onemocnění. Je možné ovlivnění obtíží medikamenty, zejména pak 

nesteroidními antiflogistiky a myorelaxancii. Při selhání všech konzervativních metod 

je indikována operační léčba, procentuálně asi u 1-3 % pacientů je nutno zasáhnout 

chirurgicky. [21] 

 Fyzioterapie má svůj největší přínos zejména v subakutní a chronické fázi 

onemocnění. Navrací páteři pohyb, reedukuje patologické pohybové stereotypy, posílí 
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ochablé svalstvo a protáhne zkrácené, uvolní bolestivé svaly. Fyzioterapie využívá 

rozmanité léčebné metody, například reflexní masáže, techniky měkkých tkání, 

z fyzikální terapie ultrazvuk, teplo, chlad či diadynamické proudy. [24] 

 Ze studie [25] vychází, že pacienti s akutními bolestmi zad, jež byli medikováni 

nesteroidními antiflogistiky i myorelaxancii měli lepší snášení bolesti, než pacienti 

na placebu. Z této studie též vychází, že klidový režim, tedy pouhý klid v lůžku 

a specifické cvičení zad, jako je posílení, zlepšení flexibility, protažení, cviky do flexe 

a extenze dle McKenzieho nebyly efektivní nebo byly stejně efektivní jako placebo 

a pacienti bez jakékoli léčby. Naopak metody spinální manipulace, behaviorální léčba 

jsou pro léčbu bolesti zad účinné. [25] 

 Naopak u chronické bolesti zad jsou cvičení a intenzivní multidisciplinární léčba 

velmi efektivní. Některé studie podporují efektivitu kognitivní behaviorální terapie, 

analgetik, antidepresiv, nesteroidních antiflogistik, školy zad, spinální manipulace. Není 

prokázáno, že by injekce steroidů, pasivní podpora bederní páteře či trakce byly efektivní. 

Úskalím těchto studií je fakt, že se registrují pouze v krátkém časovém úseku. [26] 

2.3.1 Vojtova metoda 

 Základním principem Vojtovy metody je stimulace zón, které reflexně zajistí 

kontrakce svalů a tím vzorce svalové kontrakce, vedoucí ke stimulaci svalů, kloubů, vazů 

a šlach. Vojtova reflexní lokomoce reaguje s exteroceptory a enteroceptory, a je tedy 

zdrojem aferentní stimulace centrálního nervového systému. Vojtova metoda tak aktivuje 

svaly trupu a hluboké svaly páteře pro zlepšení celkové stability těla.  

 Trupová stabilita je schopnost aktivace hlubokého stabilizačního systému, který 

je uložen ve středu těla, udržovat a reagovat na podmínky zevního prostředí. Svaly trupu 

hrají důležitou roli v segmentální stabilitě bederní páteře a posturální kontroly celého těla.  

 Během studie byly použity zóny na hrudníku mezi 5.-7. mezižebřím, výchozí 

poloha byla vleže na zádech s hlavou v rotaci 30° ke straně stimulované, končetiny leží 

volně na podložce. Dalšími stimulujícími body byly 1 cm pod posledním, dvanáctým 

žebrem a spina iliaca anterior superior ve stejné výchozí pozici. Změny v objemu svalů 

byly analyzovány pomocí UZ před a během stimulace reflexních zón.  M. transversus 

abdominis se značně zvětšil během stimulace, m. obliquus abdominis externus se zmenšil. 

U svalů m. obliquus abdominis internus a m. rectus abdominis nedošlo k žádným změnám 
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před a během stimulace. Měřila se též oblast bránice před a během stimulace, avšak 

změny během nádechu ani výdechu nebyly významné. [27] 

 U pacientů s bolestmi bederní páteře je m. transversus abdominis zapojován 

abnormálně, jeho průřez je menší než u pacientů bez obtíží a má patologické zapojení 

ve svých pohybových stereotypech. Naopak m. rectus abdominis a m. obliquus abdominis 

externus jsou při jednotlivých pohybech hyperaktivní. [28] Cvičení lokálních svalových 

skupin zlepšuje segmentovou stabilitu bederní páteře a velmi zlepšuje symptomy spojené 

s bolestí bederní páteře. Ve výše zmíněné studii došlo ke zvýšené aktivaci m. transversus 

abdominis a naopak útlumu m. obliquus abdominis externus. Břišní typ dýchání 

u pacientů s bolestmi bederní páteře se ukazuje jako pozitivně ovlivňující svaly 

stabilizující trup. Svalová slabost dýchacích svalů může způsobit potíže s kontrolou trupu 

u neuromuskulárních poruch. Tato studie demonstruje abnormální aktivaci bránice během 

izometrického odporu aplikovaného na končetiny. Klade větší tlak na oblast páteře, a tak 

může působit jako základní problém chronické bolesti spodní části zad. V tomto ohledu 

je aktivace bránice nutná pro trupovou stabilizaci a kontrakce bránice skrz prsní reflexní 

zónu může pozitivně ovlivnit stabilitu páteře pro možnou lepší posturální kontrolu 

a zlepšení symptomů onemocnění chronické bolesti bederní páteře. [27] 

2.3.2 Metoda McKenzie 

 Metoda McKenzie je léčebná metoda založená fyzioterapeutem Robinem 

McKenzie. Podstatou metody je odstranění mechanické příčiny bolesti a jejím obsahem 

je klasifikace a hodnocení poruch souvisejících s páteři a končetinami, rozlišuje fenomém 

centralizace a periferizace, klasifikuje pacienty do tří syndromů: posturální, dysfunkční, 

poruchový. Je založená na pevných principech stojících na přesném vyhodnocení pro 

určení mechanické diagnózy. Metoda klade velký důraz na aktivní zapojení pacienta 

a jeho vzdělání v problému. Následuje specifická léčba stavěná na míru každému 

pacientovi dle dané diagnózy. Posturální syndrom zle řešit edukací pacienta pro správné 

držení těla. Povrchový syndrom se rozlišuje do několika kategorií dle charakteru 

a lokalizace bolesti, následná léčba se skládá ze vhodných cviků pro daného pacienta, je 

tedy též aktivní. [29] Pro dysfunkční syndrom je charakteristická bolest způsobená 

deformací struktur a tkání, které limitují rozsah pohybu pro bolest na konci pohybu. 

Terapeut následně hledá flekční či extenční omezení a jejich modifikace, při nichž 

zároveň dochází k fenoménu centralizace. [30] 
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2.3.3 Cvičení metodou Roswithy Brunkovové 

 Metody Brunkovové se využívá zejména u pacientů s extracerebrálními 

poruchami či u pacientů po operaci vyhřezlých plotének. Jedná se o metodu založené 

na reflexní terapii vycházející z archetypů pohybových vzorců. Cvičí se v 6 týdnech. 

První týden pacient začíná cvičením vleže, na břiše a postupně se vývojovou řadou, tedy 

přes leh na zádech, podpor klečmo a sed, dostává až do týdne šestého, kdy se cvičení 

zakončuje vestoje.  

 Základem je aktivní nastavení polohy končetin – DKK a HKK, a ty následně 

aktivují potřebné svalové skupiny. Metoda je založena na častém opakování a tato 

opakování vedou k automatizaci nového pohybového vzorce. Tím se mění postavení těla 

ve statickém držení či dynamickém pohybu. U vertebrogenních obtíží a pacientů 

po operaci hernie disku je výhodné využít též izometrické cvičení. [31] 

2.3.4 Léčebná tělesná výchova 

 Léčebná tělesná výchova je metodika souboru cviků, které vedou ke zlepšení 

zdravotního stavu pacienta. Cvičením ovlivňujeme jak klouby, vazy, šlachy, tak i svaly. 

Tyto cviky a cvičební polohy jsou voleny individuálně pro potřeby pacienta, případně 

skupinu pacientů. Mohou se využít cvičební pomůcky, ku příkladu thera-band, overbally, 

gymbally, bosu apod. Cvičení je založeno na znalosti anatomie a fyziologie pohybového 

systému. Cílem je tedy zlepšení celkového stavu pacienta, ať už jeho kondice, tak svalové 

síly, posílení oslabených a relaxace přetížených svalových skupin, protažení zkrácených 

svalových skupin.  

 Cvičení je v jistých modifikacích vhodné pro všechny věkové kategorie a skupiny 

pacientů. Je vhodné zařadit jej při celkovém nedostatku pohybu, preventivně pro poruchy 

pohybového systému, jako kompenzaci jednostranných sportů či nadměrné sportovní 

zátěži a po úrazu i u dlouhodobých nemocí pro urychlení rekonvalescence. [32] 

2.3.5 Metoda senzomotorické stimulace (SMS) 

 Pokud chceme organismus vnímat jako celek, je nutné chápat propojenost mezi 

neurogenní složkou a složkou myoskeletálního aparátu. Tato metoda pracuje na základě 

dvoustupňového učení. Stupeň první, snaha pacienta naučit se nový pohyb, je stupeň 

náročnější pro koncentraci, je více využívána mozková kůra, přesně oblast senzorická 

a motorická. Stupeň druhý přichází po zvládnutí kontrolovaného kortikálního pohybu 

a pro usnadnění se centrální nervový systém snaží řízení přesunout do podkorových 
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regulačních center. Tento stupeň je rychlejší a méně náročný. Dochází zde 

ke stereotypizaci, které je později velmi těžké předělat, přeučit se jiným pohybovým 

stereotypům.  

 Metoda senzomotorické stimulace si klade za cíl zautomatizovat aktivitu 

žádaných svalů v jednotlivých pohybech, aby byly co nejméně zatěžující pro organismus 

a aktivovány co nejdříve pro ochranu kloubů. Snažíme se tedy vyvolat reakci na již známý 

pohyb reflexního stahu jednotlivých svalů podílejících se zejména na stoji a na aktivaci 

spino-cerebello-vestibulárních drah. Dle Vávrové a Jandy se v udržování vzpřímeného 

držení těla zapojují nejvíce svaly plosky nohy a šíjové svaly pro jejich mnohonásobně 

větší počet proprioceptorů než v jiných svalech, proto je též terapie směřována právě 

k těmto svalům.  

 Základním cvikem je tzv. „malá noha“, při které dochází k aktivaci m. quadratus 

plantae, rozložení váhy těla do tří opěrných bodů a změněnému postavení všech kloubů 

nohy, což příznivě ovlivňuje propriocepci.  

 Mezi pomůcky využívající se v metodě senzomotorické stimulace patří 

např. kulové či válcové úseče, balanční sandály, točna, fitter, trampolíny či gymbally.  

 Indikované stavy této metody jsou např. nestabilní hlezenní či kolenní kloub, 

chronické vertebrogenní syndromy, vadné držení těla, idiopatická skolióza, poruchy 

hlubokého čití apod. Kontraindikacemi jsou pouze akutní bolestivé stavy a úplná ztráta 

povrchového a hlubokého čití a neochota pacienta spolupracovat. [33] 

2.3.6 Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS) 

 Metoda dynamické neuromuskulární stabilizace je fyzioterapeutický přístup 

vedoucí k optimalizaci pohybového systému stavějící na principech vývojové 

kineziologie. Tyto pohybové programy jsou vytvářeny v průběhu dozrávání nervového 

systému dítěte. Stabilita páteře závisí na vzájemné souhře synergistických 

a antagonistických svalů. Zvýšením nitrobřišního tlaku, tedy aktivací obou těchto 

svalových skupin, můžeme stabilizovat páteř i při náročnějších pohybech, např. zvedání 

břemen. Základem zvýšení nitrobřišního tlaku je hluboký stabilizační systém páteře. Tyto 

svaly pracují automatickým mechanismem a jejich aktivace by měla předcházet každému 

volnímu pohybu. [34] 

 Metoda vychází z poznatků anatomie a kineziologie, přičemž respektuje i svalové 

začlenění do svalových řetězců. Při posilování jedné svalové skupiny počítá s aktivitou 



 

 

24 

 

jiné, jakožto stabilizační funkce prováděného pohybu. Tato stabilizační funkce je 

automatická a jen velmi těžce kontrolovaná volním způsobem. Kolář udává příklad 

důležitosti tohoto zapojení do svalových řetězců tím, že i když svalový test daného svalu 

prokáže jeho maximální sílu, jeho zapojení v posturální, tedy stabilizační funkci může 

být minimální, a tedy sval selhává ve své funkci. Následkem této neideální svalové funkce 

jsou nestability v jednotlivých segmentech a chronické přetěžování, které bývá příčinou 

řady hybných poruch. Kolář vytvořil řadu testů hodnotících onu posturální funkci svalu, 

kterou nelze hodnotit již zmiňovaným svalovým testem. Uvádí např. extenční test, 

hodnotící stav souhry paravertebrálních a břišních svalů, pohyb pánve a lopatek, celkové 

provedení extenze páteře. Dále test brániční, flekční, test flexe a extenze v kyčelním 

kloubu apod.  

 Cílem metody zvýšení mobility hrudníku, napřímení páteře. Metoda hojně pracuje 

s dechovým stereotypem a dává si za cíl jeho reedukaci a edukaci posturální funkce 

bránice, vztahující se ke zvýšenému nitrobřišnímu tlaku a zlepšení posturální stabilizace 

páteře. [35] 

2.3.7 Fyzikální terapie 

 U chronických poruch Vařeka doporučuje hloubkové prohřívání, diatermii, 

kontinuální ultrazvuk či pulzní magnetoterapii.   

 Specificky u léčby lumbalgie lze využít fyzikální terapie jako symptomatickou 

léčbu v kombinaci s jinými fyzioterapeutickými přístupy. S diagnózou bolesti zad 

přicházejí četné reflexní změny v měkkých tkáních dané oblasti. Fyzikální terapie 

aplikujeme vždy až po řádném kineziologickém rozboru pacienta.  

 Pro analgetický účinek fyzikální terapie v akutní fázi lze využít účinku 

Träbertových proudů, intenzita hraničně tolerantní. Tuto intenzitu je nutno udržovat 

po celou dobu procedury, doba aplikace se doporučuje na 15 min, aplikovat 3x. Pro tentýž 

účinek, tedy analgezii, se využívá též diadynamických proudů, přičemž elektrody se 

kladou paravertebrálně s intenzitou nadprahově senzitivní po celou dobu aplikace. 

Doporučený čas je 6 min, aplikovat denně, celkem 5x. Pro chronické obtíže s cílem 

analgetickým aplikujeme též Träbertův proud s intenzitou na hranici tolerance po dobu 

15 min, oproti akutním problémům je vhodné aplikovat terapii ob den, celkem 9x.  

 Za účinkem myorelaxančním u akutních stavů využíváme ultrazvukové terapie 

kontinuální, s frekvencí 3 MHz po dobu 3 minut s intenzitou 1-1,8 W/cm2 na každou 
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stranu paravertebrálního svalstva. U pacientů s chronickými obtížemi můžeme také 

využít účinků UZ o f= 3 MHz s intenzitou 2 W/cm2. Aplikaci lze zvýšit na 3-6 min 

na každou stranu. Tato terapie je vhodná denně, 7x.  

 Pro ovlivnění reflexních změn v povrchových svalech Vařeka doporučuje 

kombinaci ultrazvukové (UZ) terapie společně s TENS kontinuální. UZ o f=3Mhz 

a intenžitě 0,5 W/cm2 s aplikací semistatickou a TENS o f=100 Hz konstantní, intenzita 

prahově motorická přímo v místě reflexní změny. Aplikuje se po dobu 1 min pro jednu 

reflexní změnu.  

 Reflexní změny v hlubokých svalech lze ovlivnit též kombinovanou terapií UZ 

o f=1MHz a 0,5 W/cm2 v kombinaci se středně frekvenčními proudy o f=100 Hz. 

Aplikace stejně jako u povrchových reflexních změn, tedy 1 min pro každou reflexní 

změnu, intenzita je prahově motorická přímo v místě reflexní změny.  

 S bolestmi zad se úzce pojí hyperalgetické zóny v kůži a podkoží, kterým můžeme 

ulevit tepelným obkladem do místa této zóny. Aplikujeme po dobu 20 min, ihned 

po aplikaci tepla je vhodné fyzioterapeutické ošetření pacienta. [36] 

2.3.8 Farmakoterapie 

 Při léčbě bolestí zad jsou nejčastěji indikovány léky analgetické, antiflogistika 

a myorelaxancia.  

 U léčby zánětu a bolesti se jedná především o skupinu nesteroidních antirevmatik, 

mezi něž patří medikamenta obsahující ibuprofen, indometacin, diclofenac, kyselinu 

acetylsalicylovou. Možné je užití lokálních analgetik ve formě obstřiku daného segmentu.  

 Myorelaxancia se užívají pro snížení svalového tonu. Indikovány jsou centrální 

myorelaxancia, ovšem po jejich užití může docházet k hypotonii celého těla, tedy 

i ostatních kosterních svalů. [15] 

2.3.9 Chirurgická léčba 

 Ve většině případů není nutné přistupovat k chirurgickému zákroku. Ovšem 

pokud všechny konzervativní metody selžou, je indikována léčba operační. Jako absolutní 

indikací k operačnímu řešení je syndrom kaudy a u traumatických lézí poranění 

s neurologickým deficitem a otevřená zranění. Mezi další indikované případy jsou bolesti 

zad přetrvávající více než 6 měsíců i přes absolvovanou konzervativní léčbu a perzistentní 

radikulární vyzařování po dobu 3 a více měsíců. [37] Štulík mezi další indikace uvádí 
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nestabilitu páteře, stenózu páteřního kanálu nad 50 %, kyfózu nad 20° a mnohočetné 

zlomeniny.  

 Nejčastějším výkonem v oblasti bederní páteře je prostá resekce, při níž dochází 

k diskektomii. Po operaci se doporučuje včasná vertikalizace ihned po odeznění akutních 

pooperačních bolestí, pokud to pacientův stav dovolí.  

 Osteosyntéza v oblasti páteře se provádí u pacientů se spondylózou bederního 

obratle. Po dobu tří měsíců je nutné, aby se pacient odlehčoval podpažními berlemi.  

 Kostní déza okolních segmentů se provádí v rozsahu celé páteře. V oblasti bederní 

se jedná nejčastěji o zadní přístup. Taktéž je doporučena včasná vertikalizace, a to druhý 

den po operaci. Následně se pacient dle svých možností prochází s podpažními berlemi. 

Zhojení po operaci trvá asi 3 měsíce, avšak pacienti nejsou nuceni po celou dobu chodit 

s berlemi, naopak je v průběhu této doby odkládají a plně zatěžují. S fyzioterapií 

začínáme až po uplynutí těchto 3 měsíců.  

 Stabilizace páteře se provádí jako náhrada meziobratlové ploténky kovovým 

implantátem nebo stabilizace s limitací pohybu páteřního segmentu. Tyto metody se 

využívají výlučně při řešení degenerativních změn. Vhodné je zahájení fyzioterapie po 

asi 2 týdnech po operaci. [35] 

2.3.10 Režimová opatření 

 Lidé s chronickými bolestmi zad by měli být upozorněni terapeuty či lékaři, 

že není vhodné zařazovat tzv. klidový režim, ba naopak je pacienty vhodné motivovat 

k aktivnímu životnímu stylu. Výjimku tvoří komprese spinálních kořenů, ischialgie, 

u které je léčba specifická a neexistuje jednotné doporučení, proto je vždy vhodné 

konzultovat pacientovu léčbu individuálně.  

 Rozšířenou metodou je tzv. škola zad, což je skupinový program, který pacienta 

edukuje, jak se aktivně zapojit do léčby bolesti zad. Věnuje se zejména kvalitě 

prováděných pohybů při běžných denních činnostech, ergonomii při práci, učí pacienty 

zásadám korigovaného sedu a stoje, jak ergonomicky zvedat těžká břemena apod. Hlavní 

myšlenkou školy zad je fakt, že pacienti sami nesou zodpovědnost za své zdraví 

a zdůrazňují aktivní přístup pacientů ke svým obtížím. [38] 
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3. Speciální část 

3.1 Metodika práce 

 Tato bakalářská práce byla zpracována na základě absolvování souvislé odborné 

praxe ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady na Klinice rehabilitačního lékařství 

v období 6. 1. 2020 – 31. 1. 2020. Pacientka byla na kliniku přijata dne 7. 1. 2020 

s diagnózou chronický polytopní vertebrogenní algický syndrom a propuštěna dne 

25. 1. 2020. Terapie byly prováděny po dobu tří týdnů v rozsahu 45 min pod vedením 

paní Evy Konečné.  

 Cílem bylo využití vyšetřovacích a terapeutických postupů nabytých v průběhu 

bakalářského studia fyzioterapie souvisejících s danou diagnózou. 

 Speciální část mé bakalářské práce obsahuje vstupní kineziologický rozbor, 

na jehož základě byl vytvořen krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán a aplikace 

jednotlivých cílů a metod do následujících terapií. Terapií je celkem jedenáct. Veškeré 

postupy a metody byly konzultovány se supervizorem. Před propuštěním pacientky 

z nemocnice byl proveden výstupní kineziologický rozbor a následně zhodnocení efektu 

proběhlých terapií.  

 Ve vstupním a výstupním kineziologickém rozboru bylo provedeno vyšetření 

stoje, chůze a jejich modifikací aspekcí, u stoje též palpací pánve. Vyšetření 

goniometrické pro DKK a páteře dle Jandy a Pavlů [39], vyšetření hypermobility, 

zkrácených svalů, hybných stereotypů a svalové síly dle Jandy [40] a antropometrické 

měření DKK. Zařazeno bylo také vyšetření hlubokého stabilizačního systému páteře 

dle Koláře. [35] Neurologické vyšetření, vyšetření reflexních změn palpací dle Lewita. 

[18] 

 Pro výše zmíněná vyšetření byly použity následující pomůcky: krejčovský metr, 

goniometr, olovnice, neurologické kladívko, osobní váha.  

 V terapiích byly využity znalosti bakalářského studia, a to techniky měkkých 

tkání, mobilizace a postizometrická relaxace dle Lewita [18], metoda senzomotorické 

stimulace dle Jandy a Vávrové [33], metoda reflexní lokomoce dle Vojty [41].  
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3.2 Anamnéza 

Vyšetřovaná osoba:  K.F.      

Ročník narození: 1962 

Diagnóza:  M45.8 - Chronický polytopní vertebrogenní algický syndrom 

Osobní a.: Pacientka prodělala běžná dětská onemocnění  

  Stp. operaci levého (dále jen L) oka, amblyopie l.sin. (1967) 

Stp. fraktuře articulatio talocruralis pravé dolní končetiny (dále jen PDK) 

řešené operativně, kovy extrahovány (1978) 

Stp. operaci bederní páteře (L5/S1) pro výhřez meziobratlové ploténky 

(2007) 

  Stp. radiální epikondilitě po pádu na L loketní kloub (7/2015) 

Od r. 1985 doteď trpí migrenózními stavy. V minulosti bolesti přetrvávaly 

až týden, nyní se příznaky zlepšily – bolest se objevuje 1-2x měsíčně 

v řádu hodin. Bolesti častější v zimě a v noci.  

  Hypotenze  

Rodinná a.: otec – zelený zákal, vysoký krevní tlak, infarkt myokardu (2019) 

matka – totální endoprotéza obou kyčelních kloubů, dlouhodobé 

vertebrogenní obtíže 

  bratr – infarkt myokardu (2018) 

Pracovní a.: galeristka OSVČ – do práce chodí 10 min pěšky, v galerii spíš statická 

práce ve stoji, sedu. Zaměstnání pacientce vyhovuje. 

Sociální a.: bydlí s manželem v bytě ve druhém patře bez výtahu. 

Sportovní a.: gymnastika (do r. 1977) 

vysokohorská turistika (do r. 2012), nyní se snaží vrátit se k méně 

náročným trasám 

  kondiční cvičení (do r. 2012, problémy se u cvičení zhoršovaly) 

pilates 1x týdně  
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Alergie: mléko a mléčné výrobky – kožní reakce  

Abusus: nekuřačka  

  alkohol příležitostně 

  káva 2x denně  

Farmakologická a.:  Sumatriptan 50 mg tbl. (1x při migrenózních stavech) 

   hormonální antikoncepce do r. 2017, užíváno 35 let  

Gynekologická a.: 1985 - spontánní porod, bez komplikací 

   menses v minulosti velmi bolestivé 

   2017 – menopauza, stále občas mívá návaly horka 

Nynější onemocnění: Pacientka trpí bolestmi páteře. Příznaky se objevily cca v r. 1990, 

byly lokalizovány v bederní oblasti a dále se stupňovaly. 

Nepamatuje si na příčinu vzniku bolestí. Od roku 1998 docházela 

ambulantně na fyzioterapii – bez zlepšení. Při chůzi upadávala 

z neznámých důvodů i na rovině, „podlamovaly se jí kolena“. 

Bolest lokalizovala do bederní oblasti páteře a občas bolesti 

vyzařovaly do DKK. Přesný průběh bolesti si pacientka 

nevybavuje. K bolestem bederní páteře se postupně přidaly i 

bolesti v hrudní a krční páteři s odstupem asi 10 let. V roce 2007 

vyšetření MRI – ihned byla hospitalizována v Českých 

Budějovicích na infusní terapii – bez efektu. Po dvou týdnech 

hospitalizace byla odoperována pro výhřez meziobratlové 

ploténky L4/L5. Operace proběhla s komplikací poruchy 

prokrvení PDK. Po zákroku následovala lázeňská léčba s úlevou, 

komplikace po operaci vymizely. Na lázeňský pobyt navazovala 

ambulantní fyzioterapie. Subjektivně se po operaci příznaky velmi 

zlepšily, pacientka znovu začala chodit na túry. Od r. 2012 se 

znovu objevily bolesti nejdřív C, Th páteře a postupně se přidala i 

oblast bederní. V r. 2014 se přidalo radikulární dráždění C7 do 

LHK. Za současné rehabilitace došlo ke zlepšení a centralizaci 

příznaků zpět do oblasti páteře. Příznaky jsou nyní nejhorší při 

dlouhodobé imobilizaci, v klidu. Bolest pacientka charakterizuje 
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jako tupou, trvalou, bez úlevové polohy. Zhoršení přináší chlad. 

Zlepšení obtíží udává při chůzi a cvičení. V noci bolesti pacientku 

již nebudí. Od r. 2012 pravidelně dochází 2x ročně na fyzioterapii 

ambulantně, 1x ročně hospitalizace na tři týdny ve Fakultní 

nemocnici Královské Vinohrady.  

Status praesens:  

a) subjektivní: pacientka se má „dobře“, je po terapii fyzioterapeutem a ergoterapeutem. 

Udává minimální bolesti v oblasti bederní páteře. Objevila se náhlá bolest krční páteře 

s přítomným omezením rozsahu pohybu Cp, bolesti trvají již druhý den. V průběhu 

odebírání anamnézy udává zhoršující se bolest v bederní oblasti. Udává ji jako tupou 

bolest, která pacientku nutí se projít, protáhnout.  

b) objektivní: Pacientka se orientovaná osobou, časem i prostorem. Je soběstačná, 

sebeobsluhu i chůzi zvládá bez dopomoci či kompenzačních pomůcek. Sedí na lůžku ve 

vzpřímeném sedu.  

Předchozí rehabilitace:  1998 – fyzioterapie ambulantně, 10 terapií  

    2007 – lázeňská léčba v Třeboni v Auroře 

    2007 – fyzioterapie ambulantně, 10 terapií  

od r. 2012 – každoročně 3 týdenní hospitalizace ve Fakultní 

nemocnici Královské Vinohrady  

od r. 2012 – 2x ročně ambulantní fyzioterapie v rozsahu 

8- 10 terapií 

Výpis ze zdravotní dokumentace pacienta:  

EMG (4/2007) – lehké postižení L5, S1 l.dx. 

MRI (8/2007) – osteochondroza L4/L5 a L5/S1, foraminostenóza L4/L5 

Indikace k RHB: chronický vertebrogenní algický syndrom s maximální bolestivostí 

v Th/L páteři. Porucha statiky páteře v terénu degenerativních změn a hypermobility.  

Diferenciální rozvaha: Na základě odebrané anamnézy pacientky očekávám, že při 

vlastním fyzioterapeutickém vyšetření odhalím funkční a reflexní změny zejména 

v oblasti trupu a zad, zvýšenou adhezi a sníženou protažitelnost kůže a podkoží 

k ostatním tkáním jako reakci organismu na vzniklou dlouhodobou bolest. Nalezení 
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patologií předpokládám i u vyšetření stoje, zejména pak antalgické držení opět jako 

kompenzace bolestí po dlouhá léta. Jako další reakci očekávám zvýšené napětí 

paravertebrálních svalů, zejména pak v oblasti bederní páteře a její omezený rozvoj. 

V souvislosti s rozsáhlými a dlouhodobými bolestmi předpokládám možné blokády 

acromioclaviculárního skloubení, blokády žeber, obratlů a sacroiliakálního skloubení. 

Předpokládám také oslabenou funkci hlubokého stabilizačního systému.   

3.3 Vstupní kineziologický rozbor  

Vyšetření stoje aspekcí: 

Zezadu:  

Paty jsou čtvercovitého tvaru, obě ve valgózním postavení, pravá více. Hlezenní klouby 

valgózní, pravá strana výrazněji. Obě Achillovy šlachy se stáčejí mediálně, lýtkové svaly 

jsou symetrické. Levá podkolenní jamka o 1 cm výše než pravá. Valgozní postavení 

kolenních kloubů. Levá intergluteální rýha výše než pravá. Viditelné „důlky“ v místě 

spina iliaca posterior superior. Pravá tajle je větší, výraznější než levá. Zvýšený tonus 

paravertebrálního svalstva bederních a hrudních vzpřimovačů páteře. Odstávající 

mediální úhly lopatek, oslabené dolní fixátory lopatek. Ramena jsou držena v elevaci. 

Levý pletenec ramenní postaven o 1 cm výše než pravý pletenec. Zvýšené napětí a 

viditelné kontury svalů m. levator scapulae a horní části m. trapezius bilaterálně. Olovnice 

prochází středem stojné baze, od bederní páteře odchylka vpravo 1 cm, occiput vpravo 

1,5 cm. Hlava v mírném úklonu k levé straně.  

Ze strany:  

Vbočený pravý palec. Drápovité postavení prstců. Váha více v přední části chodidla.  

Propadlé příčné i transversální klenby bilaterálně, tvar bérců je symetrický. Genua 

recurvata bilaterálně. Výrazné kontury zevních stran stehen, výraznější vpravo. Pánev je 

držena v mírné anteverzi, zvýšená bederní lordóza. Hrudník a spodní žebra jsou držena 

v nádechovém postavení. Oploštělá hrudní kyfóza. Odstávající vnitřní úhly lopatek. 

Ramenní pletence v elevaci a protrakci bilaterálně, humery ve vnitřní rotaci. Loketní 

klouby drženy v mírné flexi. Předsunuté držení hlavy. Olovnice spadá 1,5 cm před 

malleolus lateralis, prochází přední částí kolenního i kyčelního kloubu, ramenní kloub i 

hlava jsou za svislou osou olovnice.  
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Zepředu:  

Drápovité postavení prstců bilaterálně, více vpravo. Hallux valgus vpravo. Při delším stoji 

přítomna hra šlach, nestabilita stoje. Příčná i podélná klenba propadlá. Valgózní postavení 

hlezenních kloubů. Bérce symetrické. Kolena ve valgózním postavení. Pately směřují 

mediálně. Viditelné kontury zevní strany stehen, více vpravo. Zvýšené napětí m. rectus 

abdominis ve své horní až střední části. Umbilikus tažen k pravé straně, uložen 

povrchově. Hrudník je v nádechovém postavení. Pacientka dýchá hrudním typem. Pravá 

tajle větší než levá. Levý ramenní pletenec postaven výše než pravý. Znatelná 

nadklíčková jamka. Klíčky se při dýchání pohybují jen minimálně. Zvýšené napětí m. 

trapezius bilaterálně, ramena držena v elevaci. Hypertrofický m. sternocleidomastoideus. 

Hlava v mírném úklonu i rotaci vlevo. 

Vyšetření stoje palpací: Levá spina iliaca anterior superior, levá spina iliaca posterior 

superior i levá crista iliaca asi o 1 cm výš než jmenované struktury na pravé straně.  

Spine sign: blokáda SI skloubení vlevo 

Fenomén předbíhání: pravá spina „předbíhá“ levou, nedochází k vyrovnání ani po 20 s. 

Dynamické vyšetření stoje: předklon: krční páteř se nerozvíjí, pacientka má 

z předklonu strach z důvodu blokády, spodní část hrudní a 

bederní páteře je oploštělá, výrazná flexe v kyčelních 

kloubech. Předklon není bolestivý s výjimkou Cp.  

lateroflexe – vlevo: Úklon 20 cm, zalomení páteře v Th/L 

přechodu. Pohyb není bolestivý. 

lateroflexe – vpravo: totožné provedení jako vlevo. 

Nebolestivé.  

záklon: krční páteř plynule zakřivená do záklonu, přechod 

C/Th páteře „zalomení“, hrudní páteř oploštělá, v Th/L 

přechodu opět zalomení do extenze páteře. Záklon není 

bolestivý. 
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Modifikace stoje  

Stoj na dvou vahách: PDK 28 kg, LDK 31 kg – v normě 

Véleho test: negativní bilaterálně  

Rhombergův stoj: I. negativní, bez titubací 

   II. po 5 s hra šlach a kontrakce m. quadriceps femoris vlevo 

   III. nestabilní, hra šlach, titubace trupu 

Stoj na 1 DK: provede bilaterálně,  

Trendelenburgova zk.:  PDK: pozitivní. Pokles pánve, titubace trupu.  

    LDK: negativní, lehká hra šlach.  

Stoj na špičkách: neprovede 

Stoj na patách: neprovede 

Vyšetření chůze  

Zepředu: Pacientka našlapuje na vnitřní hranu paty, při odvalu chodidla se propadá 

hlezenní kloub mediálně, váha je v mediální části chodidla, malíková hrana odlehčená. 

Odraz nohy je z hlaviček metatarsů. Chodidlo klade rovně, nevytáčí do stran. Prsty jsou 

při chůzi neaktivní v kladívkovitém postavení, u palce se při odrazu chodidla zvýrazňuje 

valgozita. Při zatížení chodidel se zvýrazní nestabilita hlezenního kloubu, viditelná „hra 

šlach“. Kolena ve valgozním postavení, valgozita se při odrazu chodidla zvýrazňuje. 

Pately jsou uloženy mediálně po celou dobu odvalu chodidla. Není aktivita m. vastus 

medialis v celém průběhu stereotypu chůze. Vázne fyziologický souhyb pánve, trupu i 

HKK při chůzi. Pacientka udává, že na pohyby HKK se vědomě soustředí. U pravé HK 

je viditelný větší pohyb. Ramenní klouby v elevaci, hypertonie m. 

sternocleidomastoideus bilaterálně, více však vlevo. Kroky jsou stejně dlouhé, 

symetrické. 

Zezadu: Tvrdý nášlap na vnitřní hranu paty, Achillovy šlachy se stáčejí mediálně při 

došlapu. Zřetelná hra šlach obou chodidel, zejména v odrazové fázi druhé DK. Nedochází 

k souhybu pánve. Zvýšený tonus paravertebrálního svalstva, nejvíce v oblasti bederní.  

Odstávající lopatky, páteř je při chůzi tuhá, strnulá. Pohyb HKK nevýrazný.   

Zboku: Vázne odvíjení chodidel, propadají se příčné klenby bilaterálně. Hallux valgus 

bilaterálně, více vpravo, nejznatelnější při odrazu chodidla, podbíhá ostatní prsty. Při 
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nášlapu je kolenní kloub v rekurvaci, po zbytek odvalu chodidla v mírné flexi. Nedochází 

k plné extenzi v kloubu kyčelním – 0°. Snížený souhyb pánve i trupu. Pravá HK dělá větší 

souhyb při pohybu než levá. Ramenní klouby jsou drženy po celou dobu v protrakci, 

HKK ve vnitřní rotaci. Hlava ve výrazném předsunutém držení.  

Chůze po špičkách: zvládne bez větších obtíží 

Chůze po patách: zvládne, zřetelná nestabilita chůze  

Chůze v podřepu: zvládne bez obtíží  

Chůze se současným kognitivním úkonem: výrazně menší souhyb HKK 

Chůze pozpátku: nedochází k plné extenzi v kyčelním kloubu, došlap na hlavičky 

metatarsů, kroky jsou velmi krátké 

Chůze se zavřenýma očima: vyšetření limitováno strachem pacientky, cca 2 m ujde bez 

obtíží 

Chůze po měkkém povrchu: zvýraznění nestability hlezenních kloubů, výrazná hra 

šlach extensorů nohy  

Chůze o úzké bazi: zvládne bez obtíží  

Goniometrické vyšetření dle Jandy 

  PDK LDK 

 

Kyčelní 

kloub 

 Pasivně Aktivně Pasivně Aktivně 

S 15 - 0 – 125 5 – 0 – 120 15 – 0 – 125 10 – 0 - 115 

F 45 – 0 - 30 35 – 0 - 30 40 – 0 - 35 35 – 0 - 30 

R 50 – 0 – 50  50 – 0 – 50  50 – 0 – 50  50 – 0 - 50 

Kolenní 

kloub 

S 10 – 0 – 150 10 – 0 – 140 15 – 0 – 150 10 – 0 - 140 

Hlezenní 

kloub 

S 25 – 0 – 35 20 – 0 – 30  30 – 0 – 35 30 – 0 – 30 

 R 25 – 0 – 35 30 – 0 – 40 20 – 0 – 30 30 – 0 - 40 
Tabulka 1: Goniometrie DKK – vstupní vyšetření (ve stupních) 

  Aktivně 

Krční páteř S 40 – 0 – 30* 

 F 30 – 0 – 30* 

 R 35 – 0 – 35* 

Hrudní a bederní 

páteř 

F 40 – 0 – 40  

 R 50 – 0 - 45 
Tabulka 2: Goniometrie páteře – vstupní vyšetření (ve stupních) 

* z větších rozsahů pohybu v Cp má pacientka strach z důvodu blokády a bolesti 
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Distance na páteři  

Měřená vzdálenost Rozvoj páteře 

[cm] 

Schoberův příznak (L5 – 10 cm kraniálně. Norma 4-5 cm.) 2 cm 

Stiborův příznak (C7 – L5. Norma 10 cm.) 5 cm 

Čepojevova vzdálenost (C7 – 8 cm kraniálně. Norma 3 cm.) 1,5 cm 

Ottova inklinační vzdálenost (C7 – 8 cm kaudálně. Norma 3,5 cm.) 3 cm 

Ottova reklinační vzdálenost (Norma 2,5 cm.) 2 cm 

Zkouška lateroflexe (daktylion, úklon. Norma 20 cm.)  Symetrická, 20 

cm 

Thomayerova zkouška (daktylion– podložka. Norma 0 cm.)  - 10 cm 

Forestierova fleche (protuberantia occipitalis externa – stěna. Norma 

0 cm.)  

- 3 cm 

Tabulka 3: Distance na páteři – vstupní vyšetření (v cm) 

Vyšetření hypermobility dle Jandy  

Zkouška rotace hlavy: není hypermobilní 

Zkouška šály: je hypermobilní  

Zkouška zapažených paží: je hypermobilní vpravo, vlevo není hypermobilní 

Zkouška založených paží: je hypermobilní bilaterálně  

Zkouška extendovaných loktů: je hypermobilní bilaterálně 

Zkouška sepjatých rukou: je hypermobilní  

Zkouška sepjatých prstů: je hypermobilní  

Zkouška předklonu: není hypermobilní 

Zkouška úklonu: je hypermobilní  

Zkouška posazení na paty: není hypermobilní  

 

Antropometrie – délky a obvody DKK 

DÉLKY   

Měřená část LDK [cm] PDK [cm] 

Funkční délka DK (SIAS – 

malleolus medialis) 

88 cm 88 cm 

Anatomická délka DK 

(trochanter major – 

malleolus lateralis) 

81 cm 81 cm 

Stehno 40 cm 40 cm 

Bérec 41 cm 41 cm 

Noha (měřeno ve stoji) 24 cm 24 cm 

OBVODY   

Stehno 10 cm nad patelou 43 cm 42,5 cm 

Stehno 15 cm nad patelou 47 cm 47 cm 

Přes patelu 38 cm 38 cm 

Tuberositas tibiae 34 cm 34 cm 

Lýtko – nejširší část 37 cm 36 cm 

Hlezenní kloub 25 cm 25 cm 

Nárt, pata 28 cm 28 cm 

Hlavičky metatarsů 23 cm 23 cm 
Tabulka 4: Antropometrické vyšetření DKK – vstupní vyšetření (v cm) 
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Vyšetření svalové síly dle Jandy  

 

 

*omezený pohyb z důvodu blokády Cp, pacientka má strach vyšetřovat maximální rozsahy a sílu pohybu 

 

 

 

 

 

Vyšetřovaný segment Vyšetřovaný pohyb 
Svalová síla 

vpravo 

Svalová síla 

vlevo 

 

Interfalangové klouby 

Flexe IP 1 4 4 

Flexe IP 2 4 4 

Flexe palce 4 4 

Extenze palce 5 5 

 

 

Metatarzofalangové 

klouby 

Flexe 2. – 5. prstu 5 5 

Flexe v základním 

článku palce 
4 5 

Extenze 5 5 

Addukce 5 5 

Abdukce 3 3 

 

 

Hlezenní kloub 

Plantární flexe 5 5 

Dorsální flexe 5 5 

Supinace s dorsální flexí 5 5 

Supinace s plantární flexí 4 4 

Kolenní kloub 
Flexe 5 5 

Extenze 5 5 

 

 

Kyčelní kloub 

Flexe 5 5 

Extenze 5 5 

Abdukce 5 5 

Addukce 5 5 

Zevní rotace 5 5 

Vnitřní rotace 5 5 

 

Trup 

Flexe 3 

Flexe s rotací 2+ 2+ 

Extenze 4 

Elevace pánve 5 5 

 

 

Krční páteř 

Flexe s předsunem 3, OP* 3, OP 

Flexe obloukovitě 3, OP 3, OP 

Flexe jednostranně 3, OP 3, OP 

Extenze 3, OP 3, OP 

Extenze jednostranně 3, OP 3, OP 

Tabulka 5: Vyšetření svalové síly – vstupní vyšetření  
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Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

 

Vyšetřovaný sval LDK PDK 

M. gastrocnemii 2 2 

M. soleus 0 1 

M. iliopsoas 2 1 

M. rectus femoris 2 2 

M. tensor fasciae latae 2 2 

Flexory kolenního kloubu – m. semitendinosus, m. 

semimembranosus, m. biceps femoris 
2 2 

Krátké adduktory kyčelního kloubu 0 0 

Dlouhé adduktory kyčelního kloubu 0 1 

M. piriformis 1 1 

M. quadratus lumborum 2 2 

Paravertebrální svaly 2 2 

M. pectoralis major – p. clavicularis 2 2 

M. pectoralis major – p. sternalis 0 0 

M. pectoralis major – p. abdominalis 1 0 

M. pectoralis minor 2 2 

M. trapezius – horní část  

Nelze 

vyšetřit pro 

bolest Cp 

M. sternocleidomastoideus 

M. levator scapulae 

Tabulka 6: Vyšetření zkrácených svalů – vstupní vyšetření  

Vyšetření pohybových vzorů dle Jandy  

Extenze v kyčelním kloubu: pohyb začíná aktivací kontralaterálních paravertebrálních 

svalů bederní páteře, následuje aktivace ischiokrurálních svalů, homolaterální 

vzpřimovače bederní páteře a konečně m. gluteus maximus ipsilaterálně. Při extenzi 

dochází ke zvýšené lordotizaci bederní páteře.  

Abdukce v kyčelním kloubu: nejedná se o čistou abdukci, celá DK se při pohybu stáčí 

do zevní rotace – tzv. tenzorový mechanismus.  

Flexe trupu: pacientka při pohybu zvedá DKK nad lehátko, pohyb do flexe trupu provádí 

v inspiračním postavení hrudníku. 

Flexe šíje: při pohybu dochází ke zvýraznění protrakce ramenních kloubů bilaterálně. 

Pohyb je prováděn obloukovitě.  

Abdukce v ramenním kloubu: značná aktivita homolaterálního m. trapezius již od 

začátku pohybu, dochází k elevaci pletenců ramenních. Nedostatečné zapojení dolních 

fixátorů lopatek značí odstávající lopatka, zvýrazňující se v průběhu pohybu.  
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Vyšetření hlubokého stabilizačního systému páteře dle Koláře: 

Brániční test: Pacientka má problém hrudník jen dostat do výchozí polohy – kaudálního 

postavení hrudníku. Spodní žebra se jen minimálně rozšiřují laterálně. Přítomen kraniální 

posun žeber. S protitlakem na dolní žebra se elevují pletence ramenní.  

Testování nitrobřišního tlaku vleže: při odlehčení DKK pacientka není schopná udržet 

původní nastavení. Zvýšená aktivita m. rectus abdominis, umbilikus je tažen kraniálně a 

vpravo. Zvětšuje se lordóza v Lp. Neudrží kaudální postavení hrudníku, dýchání je 

povrchové. Ramenní pletence v protrakci.  

 

Neurologické vyšetření 

Zánikové pyramidové jevy na DKK 

 Mingazziny – negativní bilaterálně 

 Barré – negativní bilaterálně 

 Fenomén retardace – negativní bilaterálně 

Iritační pyramidové jevy na DKK 

 extenční: Babinski – negativní bilaterálně 

   Vítkův příznak – negativní bilaterálně 

   Chaddockův příznak – negativní bilaterálně 

    Oppenheimův příznak – negativní bilaterálně 

 flekční: Rossolimův příznak – negativní bilaterálně 

   Fenomén Žukovskij-Kornilov – negativní bilaterálně 

 

Vyšetření mozečkových funkcí  

 diadochokineze – negativní bilaterálně 

 taxe – negativní bilaterálně 
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Napínací manévry 

 Lasségue - negativní 

 obrácený Lasségue – negativní 

Myotonické reflexy na DKK 

 reflex medioplantární - normoreflexie 

 reflex Achillovy šlachy - normoreflexie 

 reflex patellární – normoreflexie 

Vyšetření čití 

Povrchové čití – nález je negativní, pacientka je bez příznaků poruchy.  

Hluboké čití - polohocit (testováno na DKK) – pacientka je schopna rozpoznat polohu 

periferií dolních končetin 

  pohybocit (testováno na DKK) – pacientka rozpoznává a je schopná 

opakovat pasivně provedené pohyby na periferiích dolních končetin bilaterálně  

 

Vyšetření joint play: Drobné klouby nohy jsou volné, pruží. Calcaneus PDK 

nepohyblivý směrem mediálním ani laterálním. Blokáda talokrurálního spojení vpravo. 

Blokáda tibiofibulárního spojení bilaterálně směrem dorsálním i ventrálním bilaterálně. 

Pravá patela neposunlivá mediálně. Blokáda a bolestivost pravého SI skloubení. Omezená 

joint play v oblasti bederní páteře do flexe i extenze. Obratle v hrudní páteři nepruží. 

Kloubní vůle hrudní páteře je omezena do extenze. C/Th přechod bolestivý při vyšetření 

směrem dorsálním, laterálním, do rotace i lateroflexe. V dolní krční páteři přítomna 

blokáda do extenze. Omezená kloubní vůle v AO skloubení do anteflexe.  

 

Vyšetření reflexních změn 

Kůže: Kůže je protažitelná, jizva v oblasti L4/L5 je volná, posunlivá vůči okolním 

tkáním. Zvýšené tření kůže v oblasti C/Th, Th/L přechodu a L páteře. Dermografismus 

bez patologií.  
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Podkoží: Kiblerova řasa po Th/L přechod v normě, kaudálněji se již vytvořit nedá. 

Průsak os sacrum ve své horní části.  

Fascie: Thorakální fascie neprotažitelná ve směru laterálním a kraniálním. 

Thorakolumbální fascie je neprotažitelná ve všech svých směrech. Plantární aponeuróza 

je při vyšetřování bolestivá, stažená.  

Svaly: Hypertonus šíjového svalstva, m. trapezius a m. levator scapulae bilaterálně, 

paravertebálních svalů, a to zejména hrudní a bederní páteře. Zvýšené napětí extenzorů 

předloktí a ruky, výraznější vpravo. Hypotonie mm. transversi abdominis a dolní části m. 

rectus abdominis. Hypertonus adduktorů kyčelního kloubu, lýtkového svalstva a 

extensorů nohy.  

 

Závěr vstupního kineziologického rozboru  

U vyšetřované pacientky trpící chronickými bolestmi zad, byly nalezeny četné asymetrie 

v rozsahu celého pohybového aparátu. Udává, že bolesti jsou stálé a bez úlevové polohy. 

V den vyšetření byla pacientka s výraznou bolesti v oblasti Cp s přítomnou blokádou 

v C/Th přechodu a zvýšeným napětím svalů krční páteře a pletence ramenního. Ze stoje 

vyplývá asymetrické zatěžování dolních končetin. Pacientka má propadlé klenby a 

valgozní postavení v hlezenních i kolenních kloubech, patologie jsou výraznější vpravo. 

Rekurvace kolenních kloubů bilaterálně. Pánev zešikmena též vpravo. Antropometrické 

vyšetření dolních končetin patologii neprokázalo, obě dolní končetiny jsou stejně dlouhé. 

Prosak v oblasti os sacrum. Po operaci z roku 2007 je v oblasti bederní páteře přítomna 

jizva, která je neaktivní, protažitelná vůči podkoží. Hyperlordóza bederní páteře, naopak 

hrudní páteř je oploštělá. Hlava v předsunu a v mírném úklonu vlevo. Svalové napětí je 

zvýšeno zejména v oblasti trupového svalstva. Nacházíme hypertonus bederních a 

hrudních vzpřimovačů, mm. trapezii a m. levator scapulae bilaterálně. Na periferiích 

hypertonické extensory zápěstí, pro dolní končetiny hypertonie extensorů nohy a prstců. 

Vyšetření distancí na páteři svědčí pro její snížené rozvíjení. Vyšetření hlubokého 

stabilizačního systému prokázalo jeho oslabení. Oslabení trupové stabilizace ovlivňuje 

také stoj a jeho modifikace, kdy pacientka není schopna udržet statické pozice ve stoji na 

špičkách ani na patách. S nestabilitou se potýká také ve stoji na jedné dolní končetině či 

s užší bazí stoje. Při chůzi pacientka nevyužívá celého odvalu chodidla, který stejně jako 

extenze v kyčelních kloubech vázne. Při chůzi nedochází k fyziologickým souhybům 

horních končetin. Tato patologie se zvýraznila při současném kognitivním úkonu, pak 
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pacientka nebyla schopná vědomě pohyby kontrolovat a levá horní končetina zcela 

ztratila pohyb.  

3.4 Krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

Krátkodobý plán: Ovlivnění patologických reflexních změn. Protažení a uvolnění 

měkkých tkání v oblasti zad (fascií, svalů, podkoží a kůže), ve kterých se nacházejí četné 

patologie, a to zejména v oblasti bederní páteře. Uvolnění svalů šíje. Posílení svalů 

hlubokého stabilizačního systému pro jeho dysfunkci. Ovlivnit hypertonické svaly nohy 

a prstců na DKK ve smyslu jejich relaxace a zlepšení funkce chodidel, trénink 

propriocepce. Zlepšit celkovou, posturální stabilitu pacientky. Korekce sedu, stoje.  

Dlouhodobý plán: Posílení hlubokého stabilizačního systému navazující na cvičení 

v krátkodobém plánu. Korekce držení těla i při náročnějších pohybech či cvicích. 

Aplikace nabytých informací ze školy zad do praxe. Reedukace patologických 

pohybových stereotypů a zajištění lepší ekonomiky práce organismu. Zlepšení posturální 

stability těla.  
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3.5 Terapie 

1. Terapeutická jednotka dne 11. 1. 2020 

Provedena terapie supervizorem.  

Centrace lopatek, techniky měkkých tkání pro oblast krční a hrudní páteře. Posílení 

hlubokého stabilizačního systému. Provedena mobilizace Cp a C/Th přechodu lékařem. 

2. Terapeutická jednotka dne 13. 1. 2020 

St. praesens: Subj.: Pacientka stále cítí bolest v oblasti krční páteře a mezi lopatkami, 

bojí se pohybů hlavy do rotace, flexe, extenze. Nejhůře se cítila v noci z pátku na sobotu, 

bolesti ji budily i v noci. V sobotu silná bolest hlavy, po 3 hod přešla.  

  Obj.: hypertonické a palpačně velmi bolestivé svaly v oblasti krční páteře 

a šíje. Blokáda drobných kloubů nohy – baze metatarsů I-III. Blokáda calcaneu ve směru 

laterálním a mediálním. Plantární aponeuróza neprotažitelná. Extensory nohy a prstců 

hypertonické, vytvářejí tzv. kladívkovité prsty. 

Cíl terapie: 

- uvolnění hypertonických svalů zejména v oblasti šíje  

- aktivace hlubokého stabilizačního systému pro stabilizaci trupu 

- odstranění svalových dysbalancí 

- napřímení páteře  

- uvolnění chodidel 

Návrh terapie:  

- techniky měkkých tkání pro oblast šíje a Cp, fasciální techniky pro oblast krku, 

šíje a zad 

- stimulace reflexních bodů dle Vojtovy metody 

- aktivace hlubokého stabilizačního systému páteře v pozicích vycházejících 

z vývojové kineziologie   

- uvolnění hypertonických svalů šíje, horních fixátorů lopatek 

- mobilizace C/Th přechodu a lopatky  

Terapie: 

- techniky měkkých tkání dle Lewita – celou plochou dlaně a palci pro oblast šíje a 

hrudníku. Protažení kůže, podkoží pro oblast krční ve směru laterolaterálním, 
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v oblasti hrudní páteře ve směru kraniokaudálním a laterálně. Použity také hmaty 

z reflexní masáže (Kiblerova řasa, mezitrnový hmat, přísuvná spirála aj.), 

protažení fascií zad směrem kraniokaudálním, ventrální hrudní fascie protažena 

laterálně. Protaženy fascie krku laterolaterálně. Masáž chodidel pro uvolnění 

hypertonických extensorů nohy a prstců a stimulaci plosek. Protažení plantární 

aponeurózy. Uvolnění Achillovy šlachy vlnovitým hnětením a protlačováním. 

- stimulace reflexních zón Vojtovou metodou – reflexní otáčení v poloze vleže na 

zádech  

- mobilizace – provedena nespecifická mobilizace lopatky vleže na boku. 

Mobilizace bazí metatarsů I-III a calcaneu lateromediálně. 

- posílení hlubokého stabilizačního systému páteře. 

o výchozí poloha (VP1): vleže na zádech, DKK ve flexi v kyčelních i 

kolenních kloubech, podloženy gymballem. HKK volně podél těla. Hlava 

vypodložena v prodloužení páteře.  

o cvik 1: VP1. S výdechem pacientka přitahuje špičky (dorsální flexe 

hlezenních kloubů), s nádechem uvolní.  

o cvik 2: VP1. S výdechem pacientka přitahuje špičky (dorsální flexe 

v hlezenních kloubech) i kolenní klouby k tělu (flexe v kyčelních 

kloubech) současně, s nádechem uvolní. 

o cvik 3: VP1. Vychýlení obou DKK vpravo pro aktivaci m. transversus 

abdominis, přes střed vychýlit obě DKK vlevo, uvolnit na střed. 

Výsledek terapie:  

Subj.: Pacientka se po terapii cítí lépe, volnější Cp. Stále má strach z pohybů zejména do 

rotací v Cp. 

Obj.: Odstranění blokády v oblasti C/Th přechodu. Hypertonus horních fixátorů lopatek 

se palpačně zmírnil, ale v menší míře stále přetrvává. U aktivního cvičení pro posílení 

HSSP má pacientka obtíže koordinace pohybů s dechem, dostává instrukce pro 

autoterapii, a to opakování dnešních cviků. Odstraněny blokády malých kloubů nohy. 

Přetrvávající postavení kladívkových prstců a hypertonus extensorů prstců. Omezená 

posunlivost thorakodorsální fascie ve směru kraniokaudálním přetrvává. Ventrální 

thorakální fascie posunlivá, zkrácené m. pectoralis minor bilat. 
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Autoterapie:  

- opakování cviků z dnešní terapeutické jednotky  

- stimulace chodidel na kamíncích (2 min) 

3. Terapeutická jednotka dne 14. 1. 2010 

St. praesens: Subj.: Celkový stav pacientky se zlepšil, bolest krční páteře pociťuje jen 

v krajních pozicích do rotací hlavy. Krční páteř stále vnímá jako nestabilní. Udává 

diskomfort, zatuhlost v oblasti bederní páteře spojené s obstipací. 

  Obj.: Při chůzi do ordinace pacientka vstupuje napřímeně. Hypertonie 

horních fixátorů lopatek přetrvává. Hypertonus vzpřimovačů bederní páteře. Oblast 

břicha je palpačně tuhá, nebolestivá. Opět přítomny blokády bazí metatarsů I-III a 

calcaneu na PDK. 

 

Cíl terapie: 

- podpořit peristaltiku střev 

- uvolnit hypertonické svalové skupiny  

- aktivace hlubokého stabilizačního systému páteře  

- centrace lopatek 

- napřímení páteře  

- odstranění svalových dysbalancí 

 

Návrh terapie:   

- klasická masáž břicha pro podporu peristaltiky střev 

- techniky měkkých tkání pro horní fixátory lopatek, Lp, chodidel  

- stimulace reflexních bodů dle Vojtovy metody 

- centrace lopatek a aktivace svalů mezilopatkových a dolních fixátorů lopatek 

- aktivace hlubokého stabilizačního systému páteře v pozicích vycházejících 

z vývojové kineziologie 
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Terapie:  

- techniky měkkých tkání dle Lewita pro kůži, podkoží, sval a fascie. Uvolnění 

fascií Cp laterolaterálně, Thp a Lp kraniokaudálně, v oblasti lopatek laterálně. 

Použity prvky z reflexní masáže (Kiblerova řasa, přísuvná spirála, masáž okrajů 

lopatky a zadní plochy svalu trapézového, masáž infraspinatu a supraspinatu). 

Klasická masáž Lp a břicha pro zlepšení peristaltiky střev.  

- nespecifická mobilizace drobných kloubů nohy dle Lewita – plantární a dorsální 

vějíř pro PDK 

- centrace lopatek a pletenců ramenních v poloze vleže na boku pasivně. Poté je 

pacientka instruována pro udržení centrované pozice na 5s, následně uvolnit. 

Opakováno 3x na obě strany.  

- stimulace reflexních zón Vojtovou metodou – reflexní otáčení v poloze vleže na 

zádech  

- posílení hlubokého stabilizačního systému páteře 

o cvik 1. z předešlého dne (opakování) 

o cvik 2. z předešlého dne (opakování) 

o cvik 3. z předešlého dne (opakování) 

o cvik 4: VP1. S výdechem přitáhnout špičky (dorsální flexe v hlezenních 

kloubech), bradu přitáhnout ke krku (flexe Cp) – aktivace hlubokých 

flexorů krku. Pocit dlouhé páteře. Povolit. Opakovat 8x.  

o cvik 5: VP1. S výdechem přitáhnout špičky (dorsální flexe v hlezenních 

kloubech), ramenní pletence přitisknout k podložce. Povolit. Opakovat 8x. 

o cvik 6: VP1. Pacientka leží zcela uvolněně, pasivně kroužky DKK – 

uvolnění Lp, kyčelních kloubů. 4x na každou stranu. Poté pacientka zkouší 

aktivně. 4x na každou stranu.  

Výsledek terapie:  

Subj.: Pacientka se cítí dobře, je motivovaná. Oblast krční páteře pociťuje stabilnější. 

Bolesti v bederní oblasti se zmírnily, ale stále stále cítí v dané oblasti pociťuje nepříjemný 

pocit, stažení. 

Obj.: Po masáži břicha a aktivaci HSSP zvukové efekty jako známka zvýšené peristaltiky 

střev. Normotonické horní fixátory lopatek, ramenní pletence v depresi a protrakci. 

Hypertonické extenzory bederní páteře. Drobné klouby nohy volné.  
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Autoterapie:  

- stimulace chodidel na kamíncích (2 min) 

- opakování cviků z předešlých terapeutických jednotek 

4. Terapeutická jednotka dne 15. 1. 2020 

St. praesens: Subj.: Pacientka je unavená, udává pocit, jaký mívá před migrénami. Záda 

již nebolí.  

  Obj.: Hypertonus horních fixátorů lopatek. Joint play drobných kloubů 

nohy po včerejší terapii zůstává fyziologická.  

Cíl terapie: 

- uvolnění hypertonických svalů  

- posílení hlubokého stabilizačního systému páteře  

- centrace lopatek  

- odstranění svalových dysbalancí 

Návrh terapie:  

- techniky měkkých tkání pro oblast zad a chodidel, protažení fascií 

- relaxace hypertonických svalů  

- stimulace reflexních bodů dle Vojtovy metody 

- posílení hlubokého stabilizačního systému páteře v pozicích vycházejících 

z vývojové kineziologie   

- aktivace mezilopatkových svalů 

Terapie:  

- Techniky měkkých tkání dle Lewita pro ovlivnění fascií – protažení ventrální 

hrudní fascie směrem laterálním, krční fascie laterolaterálně. Bederní fascie 

protažena směrem kaudálním. Relaxace m. levator scapulae metodou PIR dle 

Lewita oboustranně. 

- Reflexní masáž segmentová – zádová sestava.  

- stimulace reflexních zón Vojtovou metodou – reflexní otáčení v poloze vleže na 

zádech  

- posílení HSSP vleže na boku  
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o VP2: vleže na boku, DKK ve flexi v kyčelních i kolenních kloubech. 

Spodní HK položena před tělem. Vrchní HK opřena před tělem pro 

zlepšení stability těla. Hlava vypodložena do prodloužení páteře. Celá 

páteř v napřímení.  

o cvik 7: VP2. Zatlačit do spodního loketního kloubu. Dlaň směřuje před 

pacienta, dorsální flexe v zápěstí. Nadlehčit horní DK. Výdrž v pozici 10s. 

Uvolnit.  

o dechové cvičení pro aktivaci HSSP 

▪ vyslovování dlouhého Š v poloze vleže na zádech, DKK 

v semiflexi, HKK volně podél těla (cvik 8) 

▪ „vtahování špagety“ skrze našpulená ústa v poloze vleže na zádech 

s podloženými DKK v semiflexi, HKK volně podél těla (cvik 9) 

. 

Výsledek terapie:  

Subj.: Pacientka udává pocit širokého hrudníku, volné a stabilní krční páteře.  

Obj.: Snížení tonu horních fixátorů lopatek, ramenní pletence ve stoji zůstávají ve 

fyziologickém postavení. Hlava stále v předsunutém držení. Mediální úhel pravé lopatky 

odstává, vlevo nikoli.  

Autoterapie: 

- stimulace chodidel na kamíncích (2 min) 

- opakování cviků z předešlých terapeutických jednotek  

 

5. Terapeutická jednotka dne 16. 1. 2020 

St. praesens: Subj.: Pacientka pociťuje bolest v třísle při chůzi a maximálních rozsazích 

pohybu v pravém kyčelním kloubu. Včerejší bolest hlavy ihned po terapii odezněla, 

nevrátila se.  

  Obj.: svaly v oblasti šíje volné, normotonické. Hypertonus 

paravertebrálních svalů bederní páteře. Rotátory kyčelních kloubů volné, hypertonus 

adduktorů pravého kyčelního kloubu, palpačně citlivé. 
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Cíl terapie:  

- uvolnit hypertonické svalové skupiny  

- protažení zkrácených svalů  

- aktivace a posílení HSSP 

- centrace lopatek  

- korekce sedu 

- ativace svalů klenby nožní 

Návrh terapie:  

- techniky měkkých tkání pro oblast zad a adduktorů kyčelního kloubu 

- protažení m. triceps surae a svalů šíje  

- stimulace reflexních bodů Vojtovou metodou 

- aktivní cvičení vleže na boku pro posílení HSSP a centraci lopatek a pletenců 

ramenních  

- nácvik tříbodové opory vsedě  

- korekce sedu 

Terapie:  

- techniky měkkých tkání pro oblast zad a šíje dle Lewita (využity i prvky z reflexní 

masáže – Kiblerova řasa, přísuvná spirála), masáž chodidel pro stimulaci plosek 

a uvolnění přetížených extensorů nohy a prstců, Achillovy šlachy pro její uvolnění 

(protlačování, vlnovité hnětení) 

- nespecifická mobilizace lopatky bilaterálně, pasivně nastavená lopatka do 

centrovaného postavení, následně zadány instrukce pro udržení tohoto postavení 

aktivně po dobu 5s.  

- PIR s protažením pro m. triceps surae 

- stimulace reflexních zón Vojtovou metodou – reflexní otáčení v poloze vleže na 

boku   

- posílení HSSP vleže na boku – opakování cviku č. 7 

- vsedě nácvik tříbodové opory – instruktáž s manuálním kontaktem pro facilitaci 

tří bodů. Pacientka cvik zvládá, již byla v minulosti pro tuto oporu instruována, 

proto přidávám „malou nohu“ – smršťování chodidla ve směru předozadním a 

aktivace svalů klenby nožní.  
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- korekce sedu na lehátku – instruuji pro správné postavení DKK, které pacientka 

přehlížela – DKK v mírné abdukci, napřímená páteř a opora o celá chodidla. 

Výsledek terapie:  

Subj.: Bolest v oblasti třísla sama v průběhu terapie odezněla. Cítí se celkově lépe. 

Obj.: Snížení hypertonu paravertebrálních svalů. Adduktory kyčelních kloubů palpačně 

nebolestivé. Drobné kůstky nohy zůstávají volné. Při nácviku „malé nohy“ si pacientka 

pomáhá i prsty, které není schopná vědomě uvolnit. Zařazeno tedy jen pasivní nastavení 

nohy do cílové pozice a pacientka se ji snažila udržet s vědomou kontrolou tříbodové 

opory. 

Autoterapie:  

- opakování cviků z předchozích terapeutických jednotek 

- instruována pro lokalizované dýchání 

- opakovat „malou nohu“ vsedě bez souhybů prstců 

- stimulace chodidel na kamíncích (2 min) 

 

6. Terapeutická jednotka dne 17. 1. 2020 

St. praesens: Subj.: Pacientka se cítí lépe než v předešlých dnech. Do ordinace přichází 

s dobrou náladou. V oblasti lopatek již nepociťuje bolest. Včerejší pocit stabilní Cp 

nepřetrval do dnešního dne.   

  Obj.: Při stoji normotonické svaly šíje, při chůzi a náročnějších pohybech 

stále elevace pletenců ramenních a hypertonus těchto svalů. Bolesti z předešlého dne 

vymizely. Přetrvávající hypertonus bederních vzpřimovačů, avšak ani tato oblast není 

bolestivá.  

Cíl terapie: 

- uvolnění hypertonických svalových skupin 

- protažení zkrácených svalů  

- posílení hlubokého stabilizačního systému páteře  

- zlepšení propriocepce chodidel 

- korekce sedu a stoje 
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Návrh terapie:  

- techniky měkkých tkání pro oblast nohy a chodidel, paravertebrálních svalů, svalů 

šíje a krku. Uvolnění zádových a hrudních fascií.  

- protažení mm. pectorales a m. triceps surae 

- stimulace reflexních bodů Vojtovou metodou 

- posílení hlubokého stabilizačního systému páteře v pozicích dle vývojové 

kineziologie  

- zlepšení propriocepce nohou terapií v bazénku s kamínky  

- opakování tří bodové opory chodidel vsedě a vestoje, „malá noha“  

- korekce sedu 

- korekce stoje 

Terapie: 

- techniky měkkých tkání dle Lewita palci pro oblast nohy a chodidel pro uvolnění 

extensorů nohy a prstců, uvolnění Achillovy šlachy, celou plochou dlaně pro svaly 

šíje-uvolnění mm. trapezii a m. levator scapulae bilaterálně, paravertebrálních 

svalů, zejména v oblasti bederní. 

- PIR m. triceps surae vleže na zádech. Výdrž v kontrakci 10 s, relaxace 10 s. 3x.  

- Protažení mm. pectorales major et minor v pozicích dle vyšetření nejčastěji 

zkrácených svalových skupin dle Jandy pro vyšetření prsních svalů s fixací na 

hrudníku. Protažena část klavikulární, sternální i abdominální m. pectoralis major 

bilaterálně i m. pectoralis minor bilaterálně.  

- protažení thorakodorsální fascie ve směru kraniokaudálním  

- nespecifická mobilizace lopatky vleže na boku  

- stimulace reflexních zón Vojtovou metodou – reflexní otáčení v poloze vleže na 

boku  

- opakování cviků pro posílení hlubokého stabilizačního systému páteře z minulých 

sezení vleže na zádech. Cvik 1-6. 

- dechové cvičení pro aktivaci HSSP. Cvik 8, 9. 

- opakování tří bodové opory. Vsedě pacientka zvládá bez obtíží i se cvikem „malá 

noha“. Přecházíme do stoje – pacientka udává, že je pro ni pozice vestoje snazší 

pro uvědomění si opory chodidel. „Malá noha“ vsedě a vestoje.  
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- korekce stoje – pro pacientčiny vbočené hlezenní klouby a ploché nohy začínáme 

právě oporou chodidel, uvědomění si základních tří opěrných bodů. Pacientčin 

stoj je v předklonu, instruuji pro rozložení váhy na celé chodidlo. Pro rekurvaci 

obou kolenních kloubů instruuji jejich mírnou flexi, odemčení kloubů. Napřímení 

páteře, tedy změnu postavení pánve více do anteverze. Hlava v prodloužení 

páteře.  

 

Výsledek terapie:  

Subj.: Pacientka se po terapii cítí dobře, udává pocit „vznášení se“. Vědomě kontroluje 

zatěžování chodidla vestoje i při chůzi.  

Obj.: Snížení tonu paravertebrálního svalstva. Chodidlo uvolněné. Z ordinace odchází 

napřímeně. Cvik „malá noha“ vsedě zvládá i bez pomoci prstců a nadlehčení chodidla. 

Vestoje cvik nezvládá, proto se vracíme zpět do sedu. Vestoje jen pasivní provedení a 

instruktáž. 

 

Autoterapie: 

- opakování cviků z předchozích terapeutických jednotek  

- stimulace chodidel na kamíncích (3 min) 

- cvik „malá noha“ vsedě, ve stoje zatěžování tří bodů chodidla 

 

7. Terapeutická jednotka dne 18. 1. 2020 

Provedena terapie supervizorem.  

- TMT (oblast šíje) 

- stimulace reflexních zón Vojtovou metodou – reflexní otáčení v poloze vleže na 

boku  

- opakování cvičení z předešlých terapií  

- stimulace chodidel na kamíncích (3 min) 
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8. Terapeutická jednotka dne 20. 1. 2020 

St. praesens: Subj.: Pacientka se cítí dobře, po víkendu je odpočatá. Nic ji nebolí.  

  Obj.: Pacientka vchází napřímeně, rychleji než obvykle. Normotonus 

šíjového svalstva, přetrvávající hypertonus vzpřimovačů bederní páteře. 

Cíl terapie:  

- uvolnění hypertonických svalových skupin 

- protažení zkrácených svalů  

- posílení hlubokého stabilizačního systému páteře  

- zlepšení propriocepce chodidel 

- korekce stoje 

- aktivace svalů klenby nožní 

Návrh terapie:  

- techniky měkkých tkání pro oblast nohy a chodidel, paravertebrálních svalů, svalů 

šíje a krku. Uvolnění zádových a hrudních fascií.  

- protažení mm. pectorales a m. triceps surae 

- stimulace reflexních bodů Vojtovou metodou 

- posílení hlubokého stabilizačního systému páteře v pozicích dle vývojové 

kineziologie  

- zlepšení propriocepce nohou terapií v bazénku s kamínky  

- opakování tříbodové opory chodidel vsedě a vestoje, „malá noha“  

- korekce sedu 

- korekce stoje 

Terapie:  

- Reflexní masáž segmentová – zádová sestava.  

- protažení fascií krku ve směru laterolaterálním. Thorakolumbální fascie protažena 

ve směru kraniokaudálním. ventrální hrudní fascie protažena ve směru 

laterolaterálním.  

- protažení mm. pectorales v pozici z vyšetření nejčastěji zkrácených svalových 

skupin dle Jandy. 

- stimulace reflexních zón Vojtovou metodou – reflexní otáčení v poloze vleže na 

zádech  
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- aktivní cvičení pro posílení HSSP – opakování z minulých terapeutických 

jednotek vleže na zádech a na boku (Cviky 1-7), dechové cvičení taktéž pro 

aktivaci HSSP (cviky 8, 9) 

- tříbodová opora vsedě a vestoje.  

- malá noha vsedě a vestoje uvolnění úponu m. triceps surae a chodidla, extensorů 

nohy a prstců masáží. 

- stimulace chodidel na kamíncích (3min). 

Výsledek terapie:  

Subj.: Pacientka se cítí dobře, těší se na další terapii. 

Obj.: Snížení tonu paravertebrálního svalstva. „Malou nohu“ zvládá vsedě bez obtíží, ve 

stoje se souhybem prstců. Snížené napětí extensorů nohy a prstců. 

Autoterapie:  -     „malá noha“ vsedě 

- tříbodová opora vestoje 

- korekce stoje před zrcadlem 

- opakování cvičení z minulých terapeutických jednotek  

 

9. Terapeutická jednotka dne 21. 1. 2020 

St. praesens: Subj.: Pacientka je unavená, v noci nemohla spát. Nic ji nebolí.  

  Obj.: Snížené napětí horních fixátorů lopatek, při chůzi je pánev 

stabilnější, „nekolíbá se“. Ve stoji patrná aktivita drobných svalů nohy, změněná opora o 

celé chodidlo.  

 

Cíl terapie:  

- posílení svalů HSSP 

- uvolnění přetížených svalů 

- uvolnění fascií  

- stimulace plosek  

- aktivace svalů klenby nohy  

- korekce stoje 
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Návrh terapie:  

- techniky měkkých tkání pro oblast šíje a lopatek, oblast bederní páteře a plosek 

- uvolnění fascií zad a krku, hrudníku. Uvolnění plantární aponeurózy.  

- opakování tří bodové opory  

- opakování správného stereotypu stoje  

- cvik „malá noha“ vestoje  

- stimulace reflexních bodů Vojtovou metodou 

- posílení hlubokého stabilizačního systému páteře v pozicích vycházejících 

z vývojové kineziologie   

 

Terapie:  

- techniky měkkých tkání dle Lewita pro oblast šíje a lopatek celou plochou dlaně 

zacílené na ovlivnění kůže, podkoží a svalu. Využity prvky z reflexní masáže 

(Kiblerova řasa, přísuvná spirála, masáž zadní plochy svalu trapézového).  

- protažení fascií krku ve směru laterolaterálním. Thorakolumbální fascie protažena 

ve směru kraniokaudálním. Ventrální hrudní fascie protažena ve směru 

laterolaterálním.  

- aktivní cvičení pro posílení HSSP v podporu klečmo na předloktí  

o VP3: podpor klečmo na předloktí. Kolenní klouby pod kyčelními, loketní 

klouby pod ramenními klouby. Centrované postavení lopatek. Páteř 

v napřímení, hlava v prodloužení páteře. Nohy volně opřeny o nárty. 

Opora o celou plochu předloktí včetně dlaní a prstů. 

o cvik 10: VP3. S výdechem zatlačit P loketním kloubem do podložky. 

S nádechem uvolnit. S dalším výdechem zatlačit L loketní kloub do 

podložky. S nádechem uvolnit.  

- stimulace reflexních zón Vojtovou metodou – reflexní otáčení v poloze vleže na 

boku  

- tříbodová opora vestoje opakování 

- malá noha vestoje  

- uvolnění úponu m. triceps surae tlakovou masáží, uvolnění svalu pomocí metody 

PIR 

- stimulace chodidel na kamíncích (4 min) 
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Výsledek terapie:  

Subj.: Pacientka se cítí dobře.  

Obj.: Paraverterbální svaly bederní páteře normotonické i při cvičení, stoji a náročnějších 

pohybech. „Malou nohu“ zvládá i vestoje s dopomocí terapeuta. U cviku č. 10 při 

protlačování mírné vychýlení pánve do strany pro nedostatečnou funkci stabilizátorů 

pánve. 

 

10. Terapeutická jednotka dne 22. 1. 2020 

St. praesens: Subj.: Pacientka se cítí dobře, přichází v dobré náladě, nic ji nebolí. Na 

terapii se těší.  

  Obj.: Pacientka je komunikativní a ochotně spolupracuje. Ve stoji si hlídá 

zatěžování chodidla. Blokáda bazí I. a II. metatarsu. Snížené napětí extensorů nohy a 

prstců. Stoj i chůze v napřímení páteře. Ramenní pletence jsou volně neseny, již ne 

postavení v elevaci. Hlava v menším předsunu oproti předešlým dnům. 

Cíl terapie:  

- posílení svalů HSSP 

- uvolnění přetížených svalů 

- uvolnění fascií  

- stimulace plosek  

- aktivace svalů klenby nohy  

- korekce stoje 

Návrh terapie: 

- techniky měkkých tkání pro oblast šíje a lopatek, oblast bederní páteře a plosek 

- uvolnění fascií zad a krku, hrudníku. Uvolnění plantární aponeurózy.  

- mobilizace drobných kůstek nohy 

- opakování tří bodové opory  

- opakování správného stereotypu stoje  

- cvik „malá noha“ vestoje  

- stimulace reflexních bodů Vojtovou metodou 

- posílení hlubokého stabilizačního systému páteře v pozicích vycházejících 

z vývojové kineziologie   
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Terapie:  

- reflexní masáž segmentová – zádová sestava 

- protažení fascií krku ve směru laterolaterálním. Thorakolumbální fascie protažena 

ve směru kraniokaudálním a laterolaterálním. Uvolnění horních fixátorů lopatek 

celou plochou dlaně.  

- stimulace reflexních zón Vojtovou metodou – reflexní otáčení v poloze vleže na 

zádech  

- opakování cviků 1-9 z předešlých terapeutických jednotek 

- protažení plantární aponeurózy, PIR pro m. quadratus plantae 

- mobilizace bazí I. a II. metatarsu 

- masáž plosky, uvolnění extensorů nohy a prstců masáží, PIR extensorů.  

- opakování malé nohy vestoje a tříbodové opory vestoje 

Výsledek terapie:  

Subj.: Pacientka se cítí dobře.  

Obj.: Snížené napětí extensorů nohy a prstců. Plantární aponeuróza je protažitelná ve 

směru předozadním. Fyziologická joint play drobných kloubů nohy. Zádové fascie volné 

ve všech svých směrech. 

11. Terapeutická jednotka dne 23. 1. 2020 

St. praesens: Subj.: Pacientka se cítí dobře, neudává žádnou bolest.  

  Obj.: Přichází vzpřímeně, je komunikativní a spolupracuje. 

V korigovaném stoji normotonus paravertebrálního svalstva i horních fixátorů lopatek. 

Př současném kognitivním úkonu se objevuje hypertonus paravertebrálních svalů 

v oblasti bederní páteře a zvýrazňuje se plochonoží. Horní fixátory zůstávají volné.  

Cíl terapie:  

- posílení svalů HSSP 

- uvolnění přetížených svalů 

- uvolnění fascií  

- stimulace chodidel 

- aktivace svalů klenby nohy  

- korekce stoje 

- odstranění svalových dysbalancí 
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Návrh terapie:  

- techniky měkkých tkání pro oblast zad, šíje a chodidel se zacílením na svaly a 

fascie  

- protažení mm. pectorales 

- posílení hlubokého stabilizačního systému páteře v pozicích vycházejících 

z vývojové kineziologie   

- stimulace reflexních bodů Vojtovou metodou 

- cvik „malá noha“ vestoje 

Terapie:  

- techniky měkkých tkání dle Lewita cílené na kůži, podkoží, svaly a fascie. Šíje 

uvolněna celou plochou dlaně krouživými pohyby. Dorsální fascie zad protaženy 

ve směru kraniokaudálním. Masáž chodidel a protažení plantární aponeurózy.  

- protažení ventrální hrudní fascie ve směru laterolaterálním.  

- relaxace m. pectoralis major protažen v pozici dle vyšetření nejčastěji zkrácených 

svalových skupin dle Jandy  

- posílení HSSP v podporu klečmo na předloktí (cvik 10) 

- stimulace reflexních zón Vojtovou metodou – reflexní otáčení v poloze vleže na 

zádech  

- opakování korigovaného stoje 

- opakování cviku „malá noha“ ve stoje. Nácvik tříbodové opory chodidel ve 

výpadu na 1DK. 

 

Výsledek terapie: 

Subj.: Pacientka se cítí příjemně uvolněně, pocit při chůzi jako když se vznáší. Udává 

pocit širokého hrudníku a plného dechu.  

Obj.: při posilování HSSP nedochází k vychylování trupu, pacientka udrží v pozici 

podporu klečmo na předloktích centrované lopatky. Cvik „malá noha“ vestoje zvládá bez 

zapojování prstců. Ve výpadu byla pacientka nestabilní, proto v této pozici jen nácvik 

tříbodové opory, malou nohu vynecháváme pro její náročnost. Po terapii oblast zad zcela 

bez hypertonu.  
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Autoterapie:  

- stimulace chodidel na kamíncích (4 min) 

- opakování cviků z předešlých terapeutických jednotek  
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3.6 Výstupní kineziologické vyšetření  

24. 1. 2020 

Status praesens:  

a) subjektivní: Pacientka se má dobře, těší se domů. Po absolvovaných terapiích neudává 

v žádné části těla diskomfort ani bolest. 

b) objektivní: Pacientka je komunikativní, spolupracující. Do ordinace vchází 

napřímeně. Při stoji i sedu se řídí instrukcemi z minulých terapií.  

Vyšetření fyzioterapeutem:  

Vyšetření stoje aspekcí  

Zezadu: 

Hlezenní i kolenní klouby jsou ve valgózním postavení. Pravá Achillova šlacha se u svého 

úponu stáčí mediálně. Podkolenní jamky i intergluteální rýhy jsou ve stejné výši. Obě 

tajle jsou symetrické. Zvýšený tonus paravertebrálního svalstva v oblasti bederní páteře. 

Lopatky neodstávají. Levý pletenec ramenní postaven výše než pravý. Při vyšetření 

olovnice prochází středem stojné baze, středem gluteí, kopíruje bederní páteř, v oblasti 

horní hrudní páteře se olovnice vychyluje o 0,5 cm vpravo, occiput též. Hlava je držena 

v mírném úklonu vlevo.  

Ze strany:  

Hallux valgus vpravo. Prsty v lehce drápovitém postavení. Chodidlo je volně položeno 

na podložce v celé své ploše, s nutnou vědomou kontrolou zevní hrany chodidla (V. MP 

kloub a laterální hrana calcaneu). Podélné i příčné plochonoží. Kolenní klouby pacientka 

drží v lehké semiflexi asi 5°. Pánev v anteverzi, výrazná bederní lordóza. Hrudní páteř 

bez fyziologického zakřivení do kyfózy. Ramenní klouby lehce v protrakci bilaterálně. 

Humery jsou ve středním postavení. Loketní klouby v mírné flexi bilaterálně. Hlava je 

držena v přímém prodloužení páteře, po chvíli vyšetřování se vrací do předsunutého 

držení. Olovnice 1,5 cm před malleolus laterarlis, prochází středem kolenního i kyčelního 

kloubu, ramenní kloub i meatus acusticus externus před osou olovnice.  

Zepředu:  

Prsty jsou v lehce drápovitém postavení, v průběhu vyšetření se tato patologie 

zvýrazňuje. Hallux valgus vpravo. Podélné i příčné plochonoží. Hlezenní i kolenní klouby 
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jsou drženy v lehce valgozním postavení, pately na středu kolenního kloubu. Spinae 

iliacae anteriores superiores ve stejné výši. Prominující kontury m. rectus abdominis. 

Umbilikus na středu. Tajle jsou symetrické. Hrudník je pohyblivý, spodní žebra se 

pohybují současně s dechem. Dýchá hrudním typem dýchání, při náročnějších 

požadavcích na organismus (stoj na 1DK) využívá břišní typ dýchání. Claviculy se 

dýchacího stereotypu neúčastní svým pohybem. Hlava je mírně ukloněna vlevo.  

Vyšetření stoje palpací: Pánev stranově symetrická, držena v anteverzi – spina iliaca 

anterior superior o 2 cm níž než spina iliaca posterior superior bilaterálně. 

Spine sign: negativní. 

Fenomén předbíhání: negativní. 

Dynamické vyšetření stoje: předklon: krční páteř se plynule rozvíjí, C7 prominuje, 

v předklonu vytváří „hrb“. Oploštělá spodní část hrudní a 

bederní páteř. Oploštělou páteř kompenzuje zvýšená flexe 

v kyčelních kloubech. Pohyb není pro pacientku bolestivý.  

lateroflexe – vlevo: úklon 20 cm. Páteř vytváří plynulý 

oblouk kromě spodní hrudní páteře a bederní páteře. Pohyb 

není bolestivý. 

lateroflexe – vpravo: totožné provedení jako vlevo. 

Nebolestivé.  

záklon: krční i horní část hrudní páteře plynule zakřivená 

do záklonu, v Th/L přechodu „zalomení“ páteře do 

extenze, Lp oploštělá.  

Modifikace stoje  

Stoj na dvou vahách: PDK 30 kg, LDK 30 kg – v normě 

Véleho test: negativní bilaterálně  

Rhombergův stoj: I. negativní, bez titubací 

   II. negativní, bez titubací 

   III. hra šlach extenzorů nohy  

Stoj na 1 DK: provede bilaterálně,  
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Trendelenburgova zk.:  PDK: negativní, lehká hra šlach.  

    LDK: negativní, lehká hra šlach.  

Stoj na špičkách: provede bez obtíží. 

Stoj na patách: provede, pro sníženou stabilitu těla neudrží pozici déle než 3s. 

 

Vyšetření chůze  

Zepředu: Hlezenní klouby valgózní, valgozita se zvýrazňuje při odvalu chodidla. Odval 

více přes mediální hranu chodidla. Při odrazu se pacientka aktivně snaží odrážet se i z 

palce. Chodidlo pacientka klade rovně, kroky jsou stejně dlouhé, symetrické. Úzká baze. 

Kolenní klouby valgózní. Fyziologický souhyb trupu i HKK, pacientka však udává, že se 

na pohyby HKK vědomě soustředí. Prominující kontury m. rectus abdominis.  

Zezadu: Pacientka našlapuje na vnitřní hranu paty. Achillovy šlachy nejsou symetrické, 

pravá se zejména při odrazu stáčí mediálně. Valgózní kolenní klouby. Zvýšený tonus 

paravertebrálního svalstva v oblasti bederní páteře. Páteř je napřímená, dochází 

k fyziologickým souhybům trupu i HKK. Hlava je v mírném úklonu k levé straně.  

Zboku: Pacientka se při chůzi odráží z palce. Levá podélná klenba je více propadlá než 

pravá. Odval více z mediální hrany chodidla. Rozsah pohybu v kyčelním kloubu do 

extenze je asi 10°. Chůze s napřímenou páteří, ramenní klouby jsou drženy 

v lehké protrakci. Hlava je v mírném předsunu.  

Chůze po špičkách: provede bez obtíží 

Chůze po patách: provede bez obtíží  

Chůze v podřepu: zvládne bez obtíží  

Chůze se současným kognitivním úkonem: odraz chodidla z bazí metatarsů 

Chůze pozpátku: provede bez obtíží, neúplná extenze v kyčelních kloubech  

Chůze se zavřenýma očima: provede bez obtíží 

Chůze po měkkém povrchu: lehká hra šlach extenzorů nohy a prstců, odraz z hlaviček 

metatarsů 

Chůze o úzké bazi: provede bez obtíží 

 



 

 

62 

 

Goniometrie - DKK 

  PDK LDK 

 

Kyčelní 

kloub 

 Pasivně Aktivně Pasivně Aktivně 

S 20 – 0 – 125 10 – 0 – 120 20 – 0 – 125 15 – 0 - 120 

F 45 – 0 - 30 35 – 0 - 30 40 – 0 - 35 35 – 0 - 30 

R 50 – 0 – 50 50 – 0 – 50 50 – 0 – 50 50 – 0 - 50 

Kolenní 

kloub 

S 10 – 0 – 150 10 – 0 – 140 15 – 0 – 150 10 – 0 - 140 

Hlezenní 

kloub 

S 25 – 0 – 35 20 – 0 – 30 30 – 0 – 35 30 – 0 – 30 

 R 25 – 0 – 35 30 – 0 – 40 20 – 0 – 30 30 – 0 - 40 
Tabulka 7: Goniometrie DKK – výstupní vyšetření (ve stupních) 

Goniometrie – páteř 

  Aktivně 

Cp S 40 – 0 – 50 

 F 45 – 0 – 45 

 R 60 – 0 - 60 

Thp a Lp F 40 – 0 – 40 

 R 50 – 0 - 50 
Tabulka 8: Goniometrie páteře – výstupní vyšetření (ve stupních) 

Distance na páteři  

Měřená vzdálenost Rozvoj páteře  

Schoberův příznak (L5 – 10 cm kraniálně. Norma 4-5 cm.) 3 cm 

Stiborův příznak (C7 – L5. Norma 10 cm.) 8 cm 

Čepojevova vzdálenost (C7 – 8 cm kraniálně. Norma 3 cm.) 3,5 cm 

Ottova inklinační vzdálenost (C7 – 8 cm kaudálně. Norma 3,5 cm.) 3 cm 

Ottova reklinační vzdálenost (Norma 2,5 cm.) 2 cm 

Zkouška lateroflexe (daktylion, úklon. Norma 20 cm.) Symetrická, 

20 cm 

Thomayerova zkouška (daktylion– podložka. Norma 0 cm.) - 5 cm 

Forestierova fleche (protuberantia occipitalis externa – stěna. Norma 

0 cm.) 

- 1 cm 

Tabulka 9: Distance na páteři – výstupní vyšetření (v cm) 

Vyšetření hypermobility dle Jandy  

Zkouška rotace hlavy: hypermobilní 

Zkouška šály: hypermobilní  

Zkouška zapažených paží: hypermobilní vpravo, vlevo není hypermobilní  

Zkouška založených paží: hypermobilní bilaterálně  

Zkouška extendovaných loktů: hypermobilní bilaterálně 

Zkouška sepjatých rukou: hypermobilní  

Zkouška sepjatých prstů: hypermobilní  

Zkouška předklonu: není hypermobilní 

Zkouška úklonu: hypermobilní  

Zkouška posazení na paty: není hypermobilní  
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Antropometrie – délky DKK 

Délky   

Měřená část LDK [cm] PDK [cm] 

Funkční délka DK (SIAS – 

malleolus medialis) 

88 cm 88 cm 

Anatomická délka DK 

(trochanter major – 

malleolus lateralis) 

81 cm 81 cm 

Stehno 40 cm 40 cm 

Bérec 41 cm 41 cm 

Noha (měřeno ve stoji) 24 cm 24 cm 

Obvody   

Stehno 10 cm nad patelou 43 cm 43 cm 

Stehno 15 cm nad patelou 47 cm 47 cm 

Přes patelu 38 cm 38 cm 

Tuberositas tibiae 34 cm 34 cm 

Lýtko – nejširší část 36 cm 36 cm 

Hlezenní kloub 25 cm 25 cm 

Nárt, pata 28 cm 28 cm 

Hlavičky metatarsů 23 cm 23 cm 
Tabulka 10: Antropometrické vyšetření – výstupní vyšetření (v cm) 

Vyšetření zkrácených svalů  

Vyšetřovaný sval LDK PDK 

M. gastrocnemii 1 1 

M. soleus 0 1 

M. iliopsoas 2 1 

M. rectus femoris 1 1 

M. tensor fasciae latae 1 2 

Flexory kolenního kloubu 1 1 

Krátké adduktory kyčelního 

kloubu 

0 0 

Dlouhé adduktory kyčelního 

kloubu 

0 0 

M. piriformis 1 1 

M. quadratus lumborum 1 1 

Paravertebrální svaly 2 

M. pectoralis major – p. 

clavicularis 

1 1 

M. pectoralis major – p. 

sternalis 

0 0 

M. pectoralis major – p. 

abdominalis 

1 0 

M. pectoralis minor 1 1 

M. trapezius – horní část 1 1 

M. sternocleidomastoideus 0 0 

M. levator scapulae 1 1 
Tabulka 11: Vyšetření zkrácených svalů – výstupní vyšetření  

 



 

 

64 

 

Vyšetření svalové síly dle Jandy 

 

 

Vyšetření pohybových vzorů dle Jandy  

Extenze v kyčelním kloubu: pohyb začíná zapojením ischiokrurálních svalů, 

kontralaterální svaly Lp, homolaterální svaly Lp společně s m. gluteus maximus, 

paravertebrální svaly Thp. Při pohybu dochází k mírné abdukci v kyčelním kloubu.  

 

Vyšetřovaný segment Vyšetřovaný pohyb Svalová 

síla vpravo 

Svalová 

síla vlevo 

 

Interfalangové klouby 

Flexe IP 1 4 4 

Flexe IP 2 4 4 

Flexe palce 4 4 

Extenze palce 5 5 

 

 

Metatarzofalangové klouby 

Flexe 2. – 5. prstu 5 5 

Flexe v základním 

článku palce 

4 5 

Extenze 5 5 

Addukce 5 5 

Abdukce 3 3 

 

 

Hlezenní kloub 

Plantární flexe 5 5 

Dorsální flexe 5 5 

Supinace s dorsální 

flexí 

5 5 

Supinace s plantární 

flexí 

4 4 

Kolenní kloub Flexe 5 5 

Extenze 5 5 

 

 

Kyčelní kloub 

Flexe 5 5 

Extenze 5 5 

Abdukce 5 5 

Addukce 5 5 

Zevní rotace 5 5 

Vnitřní rotace 5 5 

 

Trup 

Flexe 4 

Flexe s rotací 3 3 

Extenze 4 

Elevace pánve 5 5 

 

 

Krční páteř 

Flexe s předsunem 4 4 

Flexe obloukovitě 4 4 

Flexe jednostranně 4 4 

Extenze 5 5 

Extenze jednostranně 5 4 
Tabulka 12: Vyšetření svalové síly – výstupní vyšetření  
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Abdukce v kyčelním kloubu: pohyb je prováděn ve fyziologické posloupnosti aktivace 

svalů bilaterálně.  

Flexe trupu: přítomna převaha flexorů kyčelního kloubu, pacientka má stále tendenci 

zvedat při pohybu DKK nad lehátko. Hrudník drží v kaudálním postavení.  

Flexe šíje: flexe je obloukovitá, plynulá. Flexi pacientka zvládá plynule i proti odporu.   

Abdukce v ramenním kloubu: pohyb je realizován fyziologicky při jednostranné 

abdukci. Při abdukci obou HKK současně je přítomna zvýšená aktivita m. trapezius 

bilaterálně, přičemž aktivita svalu a elevace pletenců ramenních je přítomna již od 

začátku pohybu.  

 

Vyšetření hlubokého stabilizačního systému páteře dle Koláře: 

Brániční test: Pacientka dosáhne výchozí polohy bez problémů, spodní žebra se rozšiřují 

jak laterálně, tak dorsoventrálně. Po krátkém časovém intervalu (10s) nezvládá udržet 

kaudální postavení hrudníku. Při protitlaku mají spodní žebra tendenci ke zvýraznění 

kraniálního posunu žeber.  

Testování nitrobřišního tlaku vleže: Pacientka má při odlehčení DKK tendenci opírat 

se o HKK, ramenní klouby jdou do protrakce. Při uvolnění HKK dochází k mírnému 

vyklenutí břišní stěny. Umbilikus je po celou dobu testování držen na středu, není tažen 

do stran. Hrudník udrží v kaudálním postavení.  

Neurologické vyšetření 

Zánikové pyramidové jevy na DKK 

 Mingazziny – negativní bilaterálně 

 Barré – negativní bilaterálně 

 Fenomén retardace – negativní bilaterálně 

Iritační pyramidové jevy na DKK 

 extenční: Babinski – negativní bilaterálně 

   Vítkův příznak – negativní bilaterálně 

   Chaddockův příznak – negativní bilaterálně 

    Oppenheimův příznak – negativní bilaterálně 
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 flekční: Rossolimův příznak – negativní bilaterálně 

   Fenomén Žukovskij-Kornilov – negativní bilaterálně 

Vyšetření mozečkových funkcí  

 diadochokineze – negativní bilaterálně 

 taxe – negativní bilaterálně 

Napínací manévry 

 Lasségue - negativní 

 obrácený Lasségue - negativní 

Myotonické reflexy na DKK 

 reflex medioplantární - normoreflexie 

 reflex Achillovy šlachy - normoreflexie 

 reflex patellární – normoreflexie 

Vyšetření čití 

Povrchové čití – nález je negativní, pacientka je bez příznaků poruchy.  

Hluboké čití -  polohocit bez patologie (testováno na DKK) 

  pohybocit bez patologie (testováno na DKK) 

Vyšetření joint play: Omezená joint play v oblasti bederní páteře do flexe, extenze i 

rotací v rozsahu L5-L2. Blokáda acromioclaviculárního spojení vpravo.   

Vyšetření reflexních změn 

Kůže: Kůže je protažitelná, jizva v oblasti L4/L5 je volná, posunlivá vůči okolním 

tkáním. Zvýšené tření kůže v oblasti L páteře. Dermografismus bez patologií.  

Podkoží: bez patologií. Kiblerova řasa se dá vytvořit bezbolestně v celém rozsahu zad.  

Fascie: bez patologií.     

Svaly: Hypertonus m. trapezius a m. levator scapulae vlevo, paravertebálních svalů 

v oblasti bederní páteře. Hypertonus extensorů nohy.  
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Závěr výstupního kineziologického rozboru 

Pacientka má valgózní postavení hlezenních i kolenních kloubů, přítomno podélné i 

příčné plochonoží, vše je výraznější vpravo. Drápovité postavení prstců, vpravo přítomen 

hallux valgus. Zvýšená bederní lordóza, naopak kyfóza v oblasti hrudní páteře je 

oploštělá. Prominující kontury m. rectus abdominis, stranově symetrické. Hlava je držena 

v mírném předsunu. Z vyšetření olovnicí zboku vyplývá, že pacientka stojí 

v předsunutém držení těla. Páteř je omezená ve svém pohybu zejména v oblasti spodní 

hrudní a bederní páteře. Mezi nejvíce zkrácené svaly patří m. iliopsoas vlevo, m. tensor 

fasciae latae vpravo a paravertebrální svaly. Z vyšetření pohybových stereotypů 

vycházejí také četné patologie. Při extenzi v kyčelním kloubu se m. gluteus maximus 

zapojuje až na konci pohybu, je přítomen souhyb DK do abdukce. Abdukce obou HKK 

současně je realizována za zvýšené aktivity m. trapezius bilaterálně. U stereotypu flexe 

trupu nacházím patologii ve smyslu zvedání DKK, tedy zapojování flexorů kyčelního 

kloubu. Snížená funkce hlubokého stabilizačního systému se projevuje v testech dle 

Koláře, pacientka udrží kaudální postavení hrudníku, avšak jsou přítomny patologické 

souhyby při testování. Neurologické vyšetření neprokázalo patologii. Z vyšetření 

reflexních změn je zjištěno, že kůže má zvýšené tření v oblasti bederní páteře, podkoží i 

fascie jsou zcela bez patologií. V oblasti krční páteře zvýšený tonus svalů m. trapezius 

vlevo a m. levator scapulae také vlevo, v bederní oblasti pak hypertonické paravertebrální 

svaly bilaterálně. 

3.7 Zhodnocení efektu terapií 

 Celkový stav pacientky se po proběhlých terapiích subjektivně velmi zlepšil. 

Největší přínos vidím v odstranění dlouhotrvajících bolestí, které již nepociťuje při 

žádných pohybech ani chůzi.  

 Zlepšilo se celkové držení těla pacientky. Přicházela s velmi přetíženými a 

hypertonickými extenzory nohy a prstců, kde bylo zřejmé tzv. drápovité postavení a 

hallux valgus bilaterálně. Hallux valgus vlevo se zcela srovnal do fyziologické polohy. 

Plochonoží je při korigovaném stoji méně výrazné, nohy jsou více symetrické a valgozita 

hlezenních i kolenních kloubů se zmenšuje. Postavení pánve se upravilo ve smyslu 

stranové symetrie, SIAS vlevo i SIAS vpravo jsou ve stejné výši. Došlo k napřímení 

páteře, což se projevilo zejména při vyšetření stoje olovnicí, kdy oproti vstupnímu 

vyšetření vidíme jen minimální odchylku páteře od fyziologie. Levý pletenec ramenní je 
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stále v mírné elevaci, pravý pletenec nikoli. Protrakce ramenních kloubů a předsun hlavy 

zůstává, ovšem v menší míře.  

 Při chůzi se zlepšilo odvíjení chodidel, pacientka se odráží i z palce. Při 

současném kognitivním úkonu se však po několika krocích vrací k původnímu stereotypu 

odrazu chodidla. Dochází i k fyziologickým souhybům HKK.  

 Došlo ke zlepšení stability pacientky. Vyšetření Rhombergovy zkoušky I i II 

provede zcela bez titubací, u Rhombergovy zkoušky III sleduji pouze lehkou hru šlach 

extensorů nohy. Oproti vstupnímu vyšetření, kdy byly přítomny titubace celého trupu. 

Zlepšila se aktivita stabilizátorů pánve, což je zřejmé z Trendelenburgovy zkoušky, u 

které zprvu docházelo k poklesu pánve a nestabilitě trupu, po terapiích přítomna pouze 

lehká hra šlach extenzorů nohy. Stoj na špičkách, ani na patách pacientka původně 

nemohla provést vůbec z důvodu snížené stability těla. Po terapiích na špičkách vydrží i 

20 s, na patách pouze 3 s, poté padá pro stále sníženou stabilitu.  

 Distance a rozsahy pohybů páteře se zvětšily a odstranila se bolestivá blokáda 

C/Th přechodu, která byla přítomna při vstupním kineziologickém vyšetření. Svalová síla 

se zvýšila zejména v oblasti trupu pro m. rectus abdominis a mm. transversi abdominis. 

Vyšetření hlubokého stabilizačního systému páteře dle Koláře také ukazuje zlepšení 

aktivity těchto svalů, avšak stále jsou při testování přítomny jisté patologie.  

 Ke zlepšení došlo také u hybných stereotypů. Při extenzi v kloubu kyčelním se 

paravertebrální svaly zapojí později než při vstupním vyšetření, naopak m. gluteus 

maximus se aktivuje dřív. V pohybu do abdukce v kyčelním kloubu je odstraněn tzv. 

tenzorový mechanismus, jedná se tedy o čistou abdukci v kloubu. Flexe šíje je 

fyziologická, nedochází již k protrakci ramenních kloubů. Flexe trupu je pro pacientku 

stále náročná, DKK mají tendenci se pořád flektovat v kyčelních kloubech, avšak při 

výstupním vyšetření již udrží hrudník v kaudálním postavení. Při pohybu do abdukce 

v kloubu ramenním lopatka neodstává, dochází k aktivitě m. trapezius až od 30° abdukce, 

nikoli už na začátku pohybu, jak tomu bylo před veškerými terapiemi.  

 Byly odstraněny blokády drobných kloubů nohy, tibiofibulárního spojení i pately, 

SI skloubení je již pohyblivé a nebolestivé. Omezená joint play zůstává v oblasti bederní 

páteře a acromioclaviculárního skloubení vpravo. Při vyšetření reflexních změn došlo 

k výraznému zlepšení, kdy při vstupním vyšetřením byly přítomny patologie kůže, 

podkoží i fascií zejména v oblasti krku, hrudní a bederní páteře. Při výstupním vyšetření 
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nacházím jako odchylku od fyziologie pouze přetrvávající zvýšené tření kůže v oblasti 

bederní páteře. V hypertonu zůstávají horní fixátory lopatek a paravertebrální svaly Lp. 
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4. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo stručně shrnout teoretické a praktické 

předpoklady pro provádění terapie u pacienta s diagnózou vertebrogenní algický 

syndrom.  

 Teoretická část, zaměřená na popis onemocnění, incidenci a možnosti terapie, je 

stručným přehledem teoretických znalostí potřebných k sestavení adekvátního 

vyšetřovacího a terapeutického plánu. Je zde uveden výčet několika metod možných pro 

využití v následné terapii jako příklad možností volby a inspirace pro fyzioterapeuta. 

 Druhá část je pojatá jako kineziologický rozbor a popis jednotlivých terapií. 

Největším přínosem vidím praktické využití znalostí ze studia fyzioterapie, které, jak je 

uvedeno v poslední části, byly pro pacientku velmi pozitivní.  

 Nutno uvést, že pacientka byla po celou dobu svého pobytu ve FNKV při 

terapiích velmi aktivní, spolupracovala a dbala jak mých rad, tak rad rehabilitačních 

pracovníků. Pacientka byla následně propuštěna domů, do běžného režimu.    
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