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Abstrakt bakalářské práce: 

Tématem bakalářské práce je fyzioterapie u pacientů s cervikokraniální vegetativní 

symptomatologií s podtitulem vertigo. Práce je složena z teoretické a praktické části.  

Teoretická část stručně popisuje základní anatomické struktury sdružené s oblastí krční 

páteře, problematiku cervikokraniálního syndromu a problematiku vertiga. Cílem 

teoretické části práce byl terminologický popis a podpora všeobecného povědomí o dané 

problematice. 

Praktická část je složena ze tří kazuistik. Vybraní pacienti mají diagnostikován 

cervikokraniální syndrom spolu s vertigem. Sběr dat proběhl v ambulanci neurologie, 

chiropraxe a akupunktury v Neratovicích. Každý pacient podstoupil celkem pět 

terapeutických jednotek. V rámci terapie bylo zařazeno aktivní dodržování cvičebně-

relaxační jednotky v domácím prostředí. Cílem praktické části bylo účinné zmírnění 

objektivního nálezu a subjektivních obtíží pacienta.  

S narůstajícím nesprávným životním stylem, nedostatkem pohybu, sedavým způsobem 

zaměstnání, statickou permanentní pracovní zátěží, obezitou a špatnými pohybovými 

stereotypy narůstá četnost pacientů s vertebrogenními obtížemi. Cervikokraniální 

syndrom spolu se závratí tvoří aktuální, multioborový problém s narůstajícím počtem 

zasažených pacientů.  
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of the thesis was to describe the relevant terminology and to promote general awareness 

regarding the issue.  

The practical part consists of three cases. Selected patients were diagnosed with cervico-

cranial syndrome and vertigo. Data was collected in outpatients’ department of 
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1 ÚVOD 

Bakalářská práce pojednává o problematice cervikokraniálního syndromu spolu s 

vegetativním symptomem zvaným vertigo neboli závrať. Ekvivalentem 

k cervikokraniálnímu (CC) syndromu je cervikogenní bolest hlavy, jak uvádí často 

zahraniční literatura. Problematika vertiga je značně komplikovaná. V této bakalářské 

práci se zaměřuji na vertigo nepravé, které nemá spojitost s pravou rotační závratí ani 

s nystagmem. Jedná se o pocity nestability, poruchy rovnováhy a možné další doprovodné 

symptomy.  

Teoretická část sestává ze základního popisu anatomických struktur, 

cervikokraniálního syndromu a problematiky závratí. V popisu anatomických struktur je 

podrobněji rozepsána atlantookcipitální a atlantoaxiální krajina, jejíž znalost je nezbytná 

pro problematiku CC syndromu. Nechybí ani popis pohybu v těchto segmentech do flexe, 

extenze, lateroflexe a rotace.  

Cervikokraniální (CC) syndrom je souhrnné označení pro zaujetí v oblasti krční 

páteře, nejčastěji v horní krční oblasti a oblasti hlavových kloubů, které se projevují nejen 

bolestí hlavy. Syndrom se vždy nemusí pojit s blokádou krční páteře. Jedná se o častý 

problém vyskytující se napříč populací. Specifická je četnost doprovodných vegetativních 

symptomů jako jsou vertigo-závrať, tinnitus, nauzea, zvracení a další (Ambler, 2011). 

V praktické části jsou kazuistiky tří pacientů s danou diagnózou cervikokraniální 

syndrom spolu s vertigem. Pacienti podstoupili celkem 5 fyzioterapeutických intervencí. 

Terapie se skládají z technik měkkých tkání, korekční edukace k správnému stoji, sedu, 

pracovní pozice a edukace k cílenému aktivnímu cvičení. Postupně, během pěti terapií, 

docházelo k ovlivnění cervikokraniálního syndromu a k vymizení závratí. 

Ze zahraničí převzatý pojem cervikogenní bolest hlavy byl ještě do nedávné doby 

považován za kontroverzní jednotku, avšak dnes je tomu jinak. CC syndrom je z pohledu 

neurologie řešen s velkou četností, avšak málokterý pacient je při vyloučení centrálních 

příčin odeslán na fyzioterapii. V současné době není mnoho terapeutů, kteří by se na tuto 

problematiku specializovali. Oblast krční páteře totiž představuje velmi citlivé místo, do 

kterého manuálně zasahuje pouze zkušený lékař, chiropraktik nebo také fyzioterapeut. 

Cervikokraniální syndrom spadá do novodobé problematiky, která není ještě zcela 

popsána. Stále existují specialisté, kteří tuto diagnózu neschvalují, avšak přibývá těch, 

kteří se tímto problémem začínají zabývat podrobněji. 
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Fyzioterapie je část interprofesní rehabilitace, která se čím dál tím víc dostává do 

povědomí lidí. S narůstajícím nesprávným životním stylem, nedostatkem pohybu, 

sedavým způsobem zaměstnání, statickou permanentní pracovní zátěží, obezitou nebo 

špatnými pohybovými stereotypy narůstá četnost pacientů s vertebrogenními obtížemi. 

Pojem vertebrogenní algický syndrom (VAS) zahrnuje obecně všechny bolesti 

působící v oblasti páteře. Do skupiny VAS patří i cervikokraniální syndrom, jehož 

zdrojem bolesti je oblast horní krční páteře (Mlčoch, 2008). 

CC syndrom je vhodný pro fyzioterapeutickou intervenci. Vzhledem k dovednosti 

manuálního vyšetření, notné znalosti anatomie a šetrnosti technik by měla být 

fyzioterapie první volbou. Fyzioterapie zatím využívá u této problematiky techniky 

měkkých tkání, metody myoskeletální medicíny, terapii dle McKenzieho, jiné 

kinezioterapeutické metody, ergonomické a posturálně korekční postupy, autorapeutické 

sestavy, fyzikální vyšetření nebo psychoterapii. 

Cervikokraniální syndrom spolu se závratí tvoří aktuální, multioborový problém 

s narůstajícím počtem zasažených pacientů. Bohužel i tak v České republice není 

problematika závratí spolu s cervikokraniálním syndromem z pohledu fyzioterapie 

zpracována, a to kvůli své značné spletitosti, náročné diagnostice a nezbytné 

multioborové spolupráci. Terapie nemá sjednocený postup, což by mohlo být výhodné 

pro obor fyzioterapie, jelikož jí umožňuje volné pole působnosti. Záleží ovšem na 

odbornosti fyzioterapeuta. Většina pacientů není schopna docházet do zaměstnání právě 

díky CC syndromu spojenému se závratěmi. Je proto příhodné co nejdříve ulevit jim od 

bolestí, pomoci od stavů závrati a začlenit je do běžného osobního a pracovního života. 

Cílem bakalářské práce je možné ovlivnění některých typů nepravého vertiga 

terapií cervikokraniálního syndromu a o účinném zmírnění objektivního nálezu 

a subjektivních obtíží pacienta. Pojednává tedy o závratích spojených s pocity nestability 

a poruchy rovnováhy. Dílčí cíl zahrnuje podporu všeobecného povědomí o možném 

výskytu závratě u cervikokraniálního syndromu.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Anatomie  

„Název ‚anatomie‘ pochází z řeckého anatemnein, tj. rozřezávat; poznávání 

stavby těla rozřezáváním, rozborem při pitvě, je nejstarší a nejběžnější metodou 

anatomie“. „Anatomie je nauka o stavbě lidského těla, o uložení a struktuře jeho částí, 

o jejich vztazích vzájemných i vůči celku organismu. Je jedním z podkladů dalších oborů 

lékařství a medicínského studia.“ (Čihák, 2003).  

2.1.1 Páteř (columna vertebralis) 

Columna vertebralis je kostěnou osou trupu člověka sestávající z 33 obratlů 

(vertebrae). Obratle jsou rozděleny do pěti skupin. Jako obratle presakrální označujeme 

první tři skupiny zahrnující sedm obratlů krčních, dvanáct obratlů hrudních a pět obratlů 

bederních. Zbylé dvě skupiny zahrnují pět obratlů křížových a čtyři až pět obratlů 

kostrčních, adherujících v kostrční kost (Grim et al., 2006).  

2.1.2 Obratle (vertebrae) 

Obratel je kostní tkáň pevné struktury, tvořící základní funkční a stavební 

jednotku páteře (Véle, 2006). Jednotlivé obratle jsou složeny ze tří odlišně fungujících 

složek, mezi které řadíme tělo, oblouk a výběžky (Čihák, Grim, 2011). Svou strukturou 

jsou si podobné, avšak liší se svou velikostí a tvarem. Z dorsální strany vybíhá kostěný 

obratlový oblouk, v němž probíhá mícha se svými obaly. Z obratlového oblouku vychází 

do stran příčné výběžky a dozadu výběžky trnové. Výběžky slouží k ukotvení úponů 

svalů a vazů páteře (Gross, Fetto, Supnick, 2005). 

2.1.3 Spojení na páteři 

Obratlové spojení je uskutečněno pomocí synchondrózy, syndesmózy, synostózy 

a klouby páteře (Grim et al., 2006). Synchondróza zahrnuje chrupavčité meziobratlové 

spojení páteře, které v oblasti presakrálních obratlů obsahuje discus intervertebralis 

neboli meziobratlovou destičku (ploténku). Páteř dospělého člověka obsahuje 

23 plotének. Na intervertebrálním disku popisujeme vazivový prstenec anulus fibrosus 

obklopující vodnaté řídké jádro nukleus pulposus. Mezi prvním a druhým krčním 

obratlem se ploténka nevyskytuje (Čihák, Grim, 2011).  
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Syndesmózní spojení tvoří krátká a dlouhá ligamenta páteře. Mezi dlouhé vazy 

řadíme ligamentum longitudinale anterius et posterius, ligamentum sacrococcygeum 

anterius et posterius. Ligamenta flava, interspinalia, intertransversalia a ligamnetum 

supraspinale, které vybíhá na kost týlní, kde tvoří ligamentum nuchae, nazýváme vazy 

krátkými. Kost křížová spolu s kostrčí vznikají synostózou neboli kostním srůstem. 

Vzájemný posun obratlů je uskutečněn pomocí kloubů páteře (Grim et al., 2006). 

2.1.4 Páteř jako celek 

Délka dospělé páteře představuje zhruba 35 % výšky těla. V sagitální rovině je 

zakřivena v předozadním směru a lehké zakřivení může být i v rovině frontální (Čihák 

Grim, 2011). Předozadní zakřivení zahrnuje krční a bederní lordózu dále hrudní 

a křížovou kyfózu (Grim et al., 2006). Na ohybu páteře se podílí tah krčních a zádových 

svalů spolu s hmotností útrob a odlišné tlouště okrajů meziobratlových plotének (Kolář, 

2009). 

Možné pohyby páteře zahrnují předklon (anteflexe), záklon (retroflexe), úklon 

(lateroflexe), otáčení (rotace), pérovací pohyby krouživé neboli složené z předklonu, 

záklonu a úklonu (Grim et al., 2006).  

2.1.5 Krční páteř  

Krční páteř je podpěrná flexibilní struktura, která chrání spinální míchu (Gross, 

Fetto, Supnick, 2005).  

Obratle krční páteře (vertebrae cervicales) 

Krční páteř je složena ze sedmi obratlů, které jsou ledvinovitého tvaru 

a označujeme je zkratkou C1-C7. Společnými znaky, s výjimkou atlasu, jsou nízká 

obratlová těla, kraniokaudálně oploštěná, v příčném směru širší, předozadně kratší 

a s trojhranným foramen vertebrale. Vyjma atlasu (C1) a sedmého krčního jsou trnové 

výběžky krátké a na konci rozdvojené. Obratel C7 je zakončen dlouhým paličkovitým 

výběžkem zvaným vertebra prominens (Čihák, Grim, 2011). 
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Spojení na krční páteři 

Kraniovertebrální spojení 

• Articulatio atlantooccipitalis. 

Atlantookcipitální skloubení (AO) je párový kloub, který spojuje okcipitální kost 

s prvním krčním obratlem (Čihák, Grim, 2011). 

Funkce kloubu spočívá v pohybech kývavých a pohybech předozadních (předklon 

a záklon). Kloub je upevněn přední a zadní atlantookcipitální membránou. (Grim et al., 

2006). 

Cévní zásobení pro AO skloubení je zajištěno z vertebrální a zadní meningeální 

arterie. Nervové zásobení je zajištěno větévkami ze subokcipitálního nervu (ramus 

dorsalis nervi C1) (Čihák, Grim, 2011). 

• Articulatio atlantoaxialis mediana et lateralis  

Atlantoaxiální skloubení (AA) zahrnuje skupinu tří kloubů. Jedná se o nepárové 

skloubení mezi zubem druhého krčního obratle a předním obloukem prvního krčního 

obratle neboli mediální atlantoaxiální skloubení (art. atlantoaxialis medialis). Další dva 

klouby pocházejí z postranního atlantoaxiálního skloubení (art. atlantoaxialis lateralis), 

které se nachází mezi kloubními výběžky prvního a druhého krčního obratle. Funkce 

kloubu spočívá v rotaci o 30° na obě strany. Díky volnému pouzdru postranního 

AA skloubení je umožněno otáčení prvního krčního obratle (atlasu) vůči druhému 

krčnímu obratli (axisu) (Čihák, Grim, 2011). 

Zub čepovce (dnes axis) je spojen příčným vazem atlasu (lig. transversum atlantis) 

s mohutnou postranní částí atlasu. Tento vaz je doplněn dalšími vazivovými snopci a 

společně tvoří křížový vaz atlasu (lig. cruciforme atlantis). Podporu o upevnění zubu 

čepovce zajišťují také křídlové vazy a vaz zubního hrotu (lig. apicis dentis) jdoucí od 

apex dentis k okcipitální kosti. Celé skloubení spolu s vazy je ze zadní části spojeno 

tektoriální membránou (Grim et al., 2006). 

Cévní zásobení je zajištěno z vertebrální artérie. Nervové zásobení přichází 

z větévky přední a zadní větve míšního nervu C2 (Čihák, Grim, 2011).  
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Obrázek 2.1 Vazy atlantookcipitálního a atlantoaxiálního spojení (Grim et al., 2006) 

 

2.1.6 Kineziologie pohybu krční páteře 

Zásadním řídícím místem axiálního systému je horní krční páteř. Cervikokraniální 

přechod neboli přechod mezi pevnou hmotnou hlavou a flexibilní krční páteří je notně 

namáhaným místem. Tomuto místu se sklonem k přetížení se říká locus minoris 

resistentiae (Véle, 2006). 

Základní pohyby krční páteře 

Pohyby krční páteře zahrnují předklon, záklon, úklon, rotaci a pérovací pohyby 

(Čihák, Grim, 2011). 

Pohyby v horní krční páteři 

Locus minor resistentiae je označení pro oblast přechodu lebky a krční páteře. 

Je to místo notně namáhané s redukovanou rezistencí na přetížení. Extenze v AO 

skloubení je zajišťována souhrou m. rectus capitis minor a m. obliquus capitis superior. 

V AA skloubení je zajištěna souhrou m. rectus capitis posterior a m. obliquus capitis 

inferior. Flexe je drobného charakteru a je zajišťována mm. recti capitis anteriores. 

Především zapojením m. obliquus capitis superior a m. rectus capitis lateralis spolu 

s ostatními hlubokými zadními šíjovými svaly je zajišťován kyv do stran.  
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Rotace je dána svalovou souhrou spolu se zapojením páteřních segmentů a je 

iniciována pohledem očí do strany (Véle, 2006). 

2.1.7 Svaly krku a zad 

Funkce svalů a vazů krční páteře je upevňující a stabilizující. Další funkcí je 

propojení s pletencem pažním. Zádové svaly tvoří nedílnou aktivní součást pohybů krční 

páteře, především přechodem v oblasti zadních šíjových svalů. Z tohoto důvodu je 

nemožné hodnotit je izolovaně (Véle, 2006). 

Zádové svaly jsou rozděleny do čtyř základních skupin. Svaly krku jsou děleny 

do šesti skupin. Přehled svalových skupin je popsán v tabulkách 1, 2 a 3 podle učebnice 

Anatomie 1 doktora Radomíra Čiháka (Čihák, Grim, 2011). 

Tabulka 2.1 Svaly zad (Čihák, Grim, 2011) 

Povrchová vrstva Druhá vrstva Spinokostální vrstva Hluboká vrstva 

m. trapezius 

m. latissimus dorsi 

 

m. rhomboideus major 

- m. rhomboideus 

minor 

- m. levator scapulae 

 

m. serratus posterior 

superior 

m. serratus posterior 

inferior 

 

musculus erector trunci 

 

Tabulka 2.2 Hluboké svaly šíjové (Čihák, Grim, 2011) 

Hluboká vrstva 

Musculus erector trunci 

Systém 

spinotransversální 

m. splenius 

m. longissimus 

m. iliocostalis 

Systém 

spinospinální 

m. spinalis 

 

Systém 

transversospinální 

m. semispinalis 

mm. multifidi 

mm. Rotatores 

Hluboké svaly 

šíjové 

m. rectus capitis 

posterior major 

m. rectus capitis 

posterior minor 



8 

m. obliquus capitis 

superior 

m. obliquus capitis 

minor 
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Obrázek 2.2 Hluboké svaly šíjové (po odstranění povrchových vrstev) (Čihák, Grim, 2011) 

 

Tabulka 2.3 Svaly krku (Čihák, Grim, 2011) 

Svaly krku 

Povrchové svaly 
Suprahyoidní a Infrahyoidní 

svaly 

Skalenové svaly a hluboké 

svaly krku 

m. platysma 

m. sternocleidomastoideus 

Suprahyoidní: 

m. mylohyoideus 

m. digastricus 

m. geniohyoideus 

m. stylohyoideus 

Infrahyoidní 

m. sternohyoideus 

m. sternothyroideus 

m. thyrohyoideus 

m. omohyoideus 

Skalenové svaly 

m. scalenius anterior 

m. scalenius medius 

m. scalenius posterior 

Hluboké svaly krku 

m. longus colli 

m. longus capitis 

m. rectus capitis anterior 

m. rectus capitis lateralis 
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2.1.8 Struktury krční oblasti 

Krční páteř slouží jako podpůrný systém pro hlavu a jako ochranná soustava pro 

míchu a další struktury (Véle, 2006). 

Trigonum suboccipitale je oblast ohraničená m. rectus capitis posterior major, m. 

capitis obliquus superior a inferior. Uvnitř se nachází arteria vertebralis a subokcipitální 

nerv (Grim et al., 2006). 

2.2 Cervikokraniální syndrom 

Cervikokraniální (CC) syndrom (cervikogenní bolest hlavy) byl po dlouhou dobu 

kontroverzní jednotkou z pohledu mnoha lékařů, především neurologů. V České 

republice je díky škole profesora Lewita tato problematika již dlouho známa (Ambler, 

2011). 

Krční páteř je vystavována nadměrné zátěži. Nynější nesprávný styl života navádí 

krční páteř z přirozeného držení do předklonu (Kaltofen, 2008).  

2.2.1 Základní rozdělení bolestí hlavy 

Bolesti hlavy dělíme do tří hlavních skupin. Jedná se o skupinu primární (migrény, 

tenzní cefalgie, cluster headache, bolesti hlavy při fyzické a sexuální aktivitě), sekundární 

(subarachnoideální krvácení, meningitidy a meningoencefalitidy, nitrolební expanze, 

cévní mozkové příhody, disekce arteria carotis, mozková žilní trombóza, kraniální 

neuralgie, neuralgie trojklanného nervu, sinusitis, glaukomový záchvat, hypertenze, 

arteritis temporalis, úraz hlavy, status post režimové chybě, syndrom spánkové apnoe 

(SAS), cervikokraniální syndrom) a skupinu kraniální neuralgie. Primární skupiny jsou 

neznámého organického původu bez průkazu pomocí užití počítačové tomografie, 

magnetické rezonance či při zachycení jinou metodou. Opakem je skupina sekundární, 

která je založena na podkladě organickém. Mezi sekundární bolesti obličeje a hlavy patří 

cervikogenní bolesti (Marková, 2009). 

V případě schopnosti určit lézi na počátku bolesti hlavy se užívá termín 

symptomatická nebo sekundární cervikogenní bolest hlavy (Delfini et al., 2000). 

Díky snížené aktivitě populace a nárůstu sedavé pracovní i volnočasové činnosti, 

trpí zhruba 10–15 % obyvatelstva sekundárními bolestmi hlavy zapříčiněnými funkční 

poruchou v oblasti krční páteře (Marková, 2009). 
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Primární bolesti hlavy jsou dle Mezinárodní společnosti pro bolest hlavy 

(Internetional Headache society) dvojího typu. Prvním typem jsou tenzní bolesti hlavy. 

Charakterizovány jsou jako oboustranné, palčivé, svíravé, záchvatovité, nezhoršující se 

bolesti po fyzické námaze s nepřítomností doprovodných symptomů, jako jsou nauzea či 

zvracení. Bolesti mohou být zhoršeny útlakem čelních, spánkových, maseterových, 

pterygoidových, sternokleidomastoidových, spleniových svalů a trapézového svalu. 

Druhým typem jsou migrény. Vyznačují se jako jednostranné, pulzující bolesti s dobou 

trvání od 4 hodin do 72 hodin. Bolesti se zhoršují po fyzické námaze, a to tak, že stačí již 

chůze nebo chůze do schodů. Doprovázeny mohou být nauzeou či zvracením, světelnou 

nebo zvukovou citlivostí, stejnostrannými vizuálními symptomy coby záblesky, 

zatměním před očima neboli krátkodobou slepotou. Dále mohou být přítomny senzorické 

symptomy trvající více než pět minut. První pomocí s pozitivním účinkem jsou 

ergotaminové nebo triptanové léky. Migrény mohou být zmírněny těhotenstvím. 

Sekundární bolesti hlavy dělíme do pěti skupin, a to na posttraumatické bolesti hlavy, 

vaskulární bolesti hlavy, bolesti hlavy způsobené vyšším či nižším intrakraniálním 

tlakem, přenesené bolesti z lebních struktur a bolesti ze somatoformních důsledků (Xiao 

et al., 2019). 

Problematika bolestí hlavy je převládajícím zdravotním problémem dnešní doby 

a představuje značné břemeno pro ekonomiku (Nobari et al., 2017). 

Bolesti hlavy negativně ovlivňují jak kvalitu života, tak i pracovní výkonnost. 

S tím je spojena individuální a sociálně-ekonomická zátěž, která je složena z přímých 

nákladů neboli nákladů spojených s výkonem zdravotní péče a z nákladů nepřímých 

neboli těch, co jsou spojeny s nemocenskou dovolenou a sníženou produktivitou (Rubio-

Ochoa et al., 2016). 

Cervikogenní bolesti hlavy jsou odlišné od migrén a tenzních typů bolestí hlavy 

(Vincent, 2010). 

Jsou dynamického charakteru s různým prahem bolesti. Jedná se o velkou 

a širokospektrou skupinu bolestí hlavy (Antonaci, Sjaastad, 2011). 
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2.2.2 Historie CC syndromu  

Historii syndromu lze jen těžko dohledat, jelikož nebyla přesně definována 

patologie a patofyziologie vzniků bolestí (Page, 2011). 

Roku 1860 byl Hiltonem poprvé popsán koncept organických bolestí hlavy 

(Malo-Urriés et al., 2017). 

Pojem cervikogenní bolest hlavy zavedl roku 1983 profesor Sjaastad u bolestí 

primárně vzniklých v oblasti krční páteře s dobou trvání od tří hodin do jednoho týdne 

(Mastík, 2004).  

Dnes jsou již cervikogenní bolesti hlavy běžnou diagnózou, avšak stále probíhají 

diskuze ohledně jejich diagnózy a léčby (Xiao et al., 2019). 

V České republice je diagnóza zařazena pod kód M53.0 Cervikokraniální 

syndrom (Syndroma cervicocranialis). 

2.2.3 Definice cervikokraniálního syndromu 

CC syndrom je přenesená bolest hlavy pocházející z oblasti krční páteře 

s různorodými klinickými projevy. Jedná se o bolest přenesenou, anglicky uváděnou pod 

názvem referred pain, kdy je manifestace bolesti na jiném místě než její reálný podklad. 

Ekvivalentem cervikokraniálního syndromu je pojem cervikogenní bolest hlavy (Ambler, 

2011). 

Mezinárodní společnost pro bolesti hlavy (IHS) navrhla v roce 2013 nejnovější 

definici cervikogenní bolesti hlavy. Definuje ji jako bolest způsobenou poruchou v oblasti 

krční páteře nebo poruchou jejích komponentů (kostí, meziobratlových plotének, 

měkkých tkání). Obvykle jsou doprovázeny bolestí krku, ale není tomu tak vždy (Xiao et 

al., 2019). 

Manifestací bývají asymetrické i jednostranné bolesti v týlní oblasti a čelní 

krajině, kde mohou být velmi intenzivní. Obvykle je bolest střední intenzity s lokální 

propagací, při čemž nedochází k její migraci. Přemrštěný pohyb, nepřiměřená zátěž nebo 

tlak na spoušťový bod v oblasti krční páteře může být impulzem pro vznik bolesti 

(Ambler, 2011).  
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Bolest vzniká z přetrvávající statické zátěže v oblasti krční páteře. Může být 

provokována zvýšeným napětím krátkých extenzorů cervikokraniálního přechodu 

a trapézového svalu až po bolest v temenní oblasti. Přítomno může být mnoho 

doprovodných symptomů například bodavá bolest do oblasti čela, nauzea, zvracení, 

parestézie obličeje nebo rozmazané vidění na bolestivé straně doprovázené slzením 

(Marková, 2009). 

Cervikogenní bolest hlavy (CBH) je klasifikována jako bolest hlavy vycházející z 

oblasti krční páteře. Tato kategorie bolestí hlavy je typicky chronického charakteru. 

Projevuje se jako jednostranná bolest hlavy a má se za to, že je způsobena 

muskuloskeletální dysfunkcí v oblasti krku. Předpokládá se, že konvergence smyslových 

vláken ze tří horních krčních páteřních nervů a trigeminového nervu 

u trigeminocervikálního jádra je mechanizmem, kterým se bolest z krční páteře přenáší 

do obličeje a hlavy. Rovněž se předpokládá, že nervus accessorius (přídatný nerv) je 

zapojen do mechanizmu přenosu bolesti, a to v místě, kde se vlákna z tohoto nervu pojí 

s kořeny horních krčních nervů, dříve než dosáhnout sestupného traktu trigminálního 

nervu (Howard et al., 2015). 

Aktuální verze klasifikace cervikogenních bolestí hlavy (CBH) z třetí edice beta 

verze od IHS je vylepšena oproti verzi předchozí, která zaměňovala bolest hlavy s bolestí 

obličeje. To však neznamená, že tato klasifikace je bezchybná. Klasifikace by neměla být 

pouze rozlišením poruch se základním popisem jejich charakteristických rysů, nýbrž by 

měla také sloužit jako směrnice při praktické klinické práci, tak jako IHS kritéria slouží 

u jiných poruch v tomto poli, například u migrén. V IHS systému se způsob prezentace 

kritérií primárních a sekundárních bolestí hlavy liší, primární bolest hlavy je popisována 

detailněji. Současná verze kritérií vydaná IHS není stále spolehlivým základem pro 

diagnostiku CBH, ačkoli představuje zlepšení oproti verzi předchozí (Fredriksen, 

Antonaci, Sjaastad, 2015). 

Fasetové klouby přispívají k chronické bolesti krční páteře v přibližně 55 % 

případů chronické bolesti krční páteře (Lagrew et al., 2019).  
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2.2.4 Diagnostická kritéria 

CBH je typicky diagnostikována na základě detailní anamnézy, fyzické prohlídky 

a komplexního zhodnocení nervového systému. Odeznění bolesti hlavy následkem 

diagnostického blok testu podporuje fakt, že zdroj bolesti je cervikálního původu. 

Diagnostická kritéria doporučená Mezinárodní klasifikací bolestí hlavy (ICHD-3 Beta) 

jsou následující: 

• Jakákoliv bolest hlavy splňující kritérium (c). 

• Klinický, laboratorní a/nebo zobrazovací důkaz poruchy nebo léze v krční 

páteři nebo měkkých tkáních krku, která může způsobovat bolest hlavy. 

• Důkaz o příčině demonstrované nejméně dvěma z následujících nálezů: 

o Bolest hlavy se rozvinula v časové závislosti na propuknutí cervikální 

poruchy nebo výskytu léze. 

o Bolest hlavy se podstatně zlepšila/odezněla spolu se 

zlepšením/odezněním cervikální poruchy nebo léze. 

o Rozsah pohybu krční páteře je omezen a bolest hlavy se značně 

zhoršuje prováděním provokačních manévrů. 

o Bolest hlavy mizí po provedení diagnostického bloku do daných 

struktur krční páteře nebo do zásobujícího nervu. 

• Neexistence lépe odpovídající ICHD-3 diagnózy (Xiao et al., 2019). 

Mezi běžné klinické charakteristiky CBH spadá jednostranná bolest hlavy bez 

známek postranní migrace (bolest je stále stejnostranná). Bolest se zhoršuje pohybem 

krku nebo abnormálním držením těla. Také je vyvolána tlakem na zadní horní 

stejnostrannou část krku. Může být přítomna bolest ruky a většinou je omezen rozsah 

pohybu (Howard et al., 2015). 

Diagnostická kritéria užívaná při klasifikaci vykazují různorodý charakter bolestí 

a mají podobné překrývající se symptomy s ostatními typy bolestí hlavy. V důsledku toho 

může být odlišení CC syndromu (CBH) od ostatních typů bolestí hlavy značně nelehké. 

Také migrenózní symptomy nebo symptomy tenzních bolestí hlavy mohou zastínit 

symptomy CC syndromu. Pacienti s tímto syndromem v kombinaci s jinou formou 

bolesti hlavy nemusejí být správně vyšetřeni a následně léčeni.  

  



15 

Například může být vynecháno manuální vyšetření, které by mohlo prokázat 

CC syndrom se značnou přesností. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby byl prováděn 

screening na CC syndrom u všech pacientů s bolestí hlavy. Bohužel není u diagnózy 

CC syndromu dostatek informací a návodů týkajících se manuálního vyšetření (Howard 

et al., 2015). 

2.2.5 Epidemiologie 

Cervikogenními bolestmi hlavy trpí převážně pacienti středního věku, zejména 

ženy (Howard et al., 2015). 

Prevalence cervikogenních bolestí hlavy se liší v běžné populaci v závislosti na 

aplikovaných diagnostických kritériích. Odhaduje se, že 1,0–4,1 % populace se setkalo 

s bolestí hlavy cervikálního původu. Data odhalila, že u pacientů se závažnou bolestí 

hlavy se četnost CBH pohybovala až u 17,5 %. K objasnění skutečné prevalence bolestí 

hlavy je zapotřebí lépe kontrolovaných a rozsáhlejších epidemiologických studií (Xiao et 

al., 2019). 

2.2.6 Etiologie 

Sedavý způsob zaměstnání navádí subokcipitální svaly do izometrického stahu. 

Hlava se při něm neotáčí celá díky zmenšení zorného pole, ale pohybují se pouze oči. 

Izometrická činnost svalů vede k místní redukci krevního oběhu doprovázené městnáním 

krve. Tuto skutečnost lze vnímat jako nepříjemný tlak v zátylku, který vede k 

transformovanému postavení hlavy. Při chronickém podřizování izometrie svalů dochází 

k vzniku vertebrogenních poruch provázených bolestmi hlavy (cervikokraniální 

syndrom). Často je tato problematika chybně připisována vestibulocerebelárním 

poruchám (Véle, 2006). 

Četnost, těsnost anatomických struktur a hojnost nociceptivní inervace může být 

zdrojem bolesti. Stimulací nociceptorů v oblasti atlantookcipitálního, laterálního 

atlantoaxiálního skloubení, fasetových kloubech C2-3 může být také vyvolána bolest 

v okcipitální krajině. Nejvýznamnějším zdrojem bolesti u CC syndromu jsou právě 

zygoapofyzeální klouby (fasetové). Mechanismus bolesti je vysvětlován sbíhavostí mezi 

aferentními vlákny horních cervikálních kořenů a nervus trigeminus.  
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Princip spočívá ve vzniku funkční segmentové změny zapříčiňující nesprávnou 

funkci a následné přetížení struktur hojných na bolestivá čidla. Reflexně může vzniknout 

svalový spasmus a zhoršení mobility zapříčiněné úsekovou blokádou. Při chronickém 

přetrvání vzniká strukturální porucha s regresivním zvratem (Ambler, 2011). 

Nedávné studie ukázaly, že bolesti hlavy a obličeje u CBH souvisí s poruchou 

horních krčních nervů ze segmentů C1-C3. Léze v AO skloubení, AA skloubení, 

zygoapofyzeálním skloubení C2-C3 a intervertebrálního disku, mohou působit týlní 

(okcipitální) bolest. Není však prokázáno, že bolesti hlavy jsou přímo vyvolávány 

z oblastí inervovaných dolními krčními nervy. Za hlavní anatomický základ pro CBH 

jsou považovány míšní nervy a jejich větve z oblasti C1-C3. Míšní nerv C1 

(subokcipitální nerv) inervuje atlantookcipitální skloubení.  

Patologická změna nebo poškození tohoto kloubu může způsobit bolesti 

projikující do okcipitální krajiny. Míšní nerv C2, který sousedí s postranní částí kloubního 

pouzdra zygoapofyzeálního skloubení C1-C2 neboli kloubu atlantoaxiálního, inervuje 

toto skloubení také spolu se zygoapofyzeálním skloubením C2-C3. Patologické změny 

nebo zranění v těchto kloubech nebo v přilehlých strukturách mohou vést k bolestem 

hlavy. Třetí okcipitální nerv (C3 z mediálního kořene) přichází a ovládá zygoapofyzeální 

kloub C2-C3, ze kterého může bolest vyzařovat do týlní, čelní, spánkové oblasti a oblasti 

kolem očí. Ačkoli bolest vycházející z každé patologie není vždy u pacientů stejná, 

distribuce rozsahu bolesti je typická. Krční bolest začíná v blízkosti lebky a může 

vyzařovat do hlavy, včetně čelní a periorbitální krajiny. Naopak krční bolest pocházející 

z kaudální části horních tří krčních nervů působí vždy bolest v okcipitální krajině. Kromě 

toho studie také ukazují, že zygoapofyzeální kloub C2-C3 působí CBH u 70 % pacientů, 

z nichž 27 % může být diagnostikováno s neuropatickou bolestí hlavy způsobenou třetím 

okcipitálním nervem. Zatímco zhoršení zygoapofyzeálního kloubu C3-C4, horních 

meziobratlových krčních disků a dolních krčních zygoapofyzeálních kloubů CBH 

způsobuje bolesti méně často. 
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Obrázek 2.3 Nervy v šíjové a týlní krajině (Dauber, 2007). 16- N.suboccipitalis, 17- N.occipitalis major, 

18- N.occipitalis tertius, 27- N.occipitalis minor, 28- N.auricularis magnus, 29- R.posterior, 30- Ramus 

anterior 

 

Patofyziologie CBH není zcela známa, ale je předpokládáno, že se jedná 

o přenesenou bolest v důsledku patologických změn v horních krčních 

zygoapofyzeálních kloubech. Anatomická konvergence vláken vedoucích bolest 

z trigeminálního nervu a horních tří krčních nervů tvoří základ pro přenos bolesti z horní 

krční oblasti do hlavy, včetně vyzařování bolesti do předních a periorbitálních oblastí 

hlavy. Trigeminocervikální jádro nepřijímá pouze C1-C3 aferentace, ale také smyslové 

aferentace první trigeminální větve, což indikuje, že přijímá aferentace druhých neuronů 

z trigeminálního nervu a tří horních krčních nervů. Z tohoto důvodu mohou patologické 

změny v krčních zygoapofyzeálních kloubech působit bolest v oblastech inervovaných 

buď trigeminálním nervem či horními třemi krčními nervy. Konvergence mezi 

trigeminálním smyslovým sestupným traktem a kořeny horních krčních nervů může také 

působit přenesenou bolest krku, obličeje a hlavy (Xiao et al., 2019). 

Základ bolesti CBH spočívá tedy v přiblížení aferentů z trigeminálního nervu 

a z aferentů z horní krční míchy v trigeminocervikálním kaudálním jádře. Cervikogenní 

bolest hlavy je obvykle spojována s kloubní, diskovou nebo ligamentovou bolestí 

pocházející z horní krční páteře. Lékaři by ale měli brát v potaz, že horní krční páteř 

přijímá také aferenty ze svalů. V posledních letech se zvláštní pozornost věnuje úloze 

přenesené bolesti hlavy vyvolané svalovými tkáněmi. Předpokládá se, že myoskeletální 

trigger points neboli myoskeletální spoušťové body, mohou hrát významnou roli 
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v původu bolestí hlavy. Aktivní spoušťové body jsou také spojovány s krční bolestí, což 

je běžným příznakem u pacientů CBH. Ovšem je k dispozici dosud nemnoho poznatků, 

které by popisovaly spoušťové body u CC syndromu (Bodes-Pardo et al., 2013). 

2.2.7 Klinické projevy 

Symptomy 

• Cervikogenní bolest hlavy je klasifikována jako bolest vycházející 

z oblasti krční páteře. Tento typ bolesti je typicky chronický s unilaterální 

bolestivou demonstrací. 

• První známky bolesti jsou v okcipitální oblasti nebo oblasti krku, a to 

předtím, než vyzařují ipsilaterálně do čelnospánkové a oční krajiny. 

Spánkové oblasti jsou postiženy nejčastěji. 

• Cervikogenní bolesti hlavy jsou obvykle hlubokého, tupého charakteru. 

Bolesti jsou tenzní bez pulzace s narůstající tendencí. 

• CBH se může přerušovaně objevovat a trvat hodinu nebo dny.  

• Může být přítomna ztuhlost a omezený rozsah pohybu krční páteře 

s doprovodnými bolestmi stejnostranného ramene a ruky. 

• U mnoha pacientů se vyskytují doprovodné symptomy jako nauzea, 

zvracení, závrať, zvuková a světelná citlivost, rozmazané vidění nebo 

poruchy spánku (Xiao et al., 2019). 

Cervikogenní bolesti hlavy jsou identifikovány klinickou nebo intervenční 

diagnostikou. Klinická diagnóza zahrnuje klasifikaci bolestí hlavy užitím specifických 

kritérií vyvinutých IHS, která jsou založena na podrobném odběru anamnézy, časovém 

vzorci a zhoršujících se vlastnostech bolesti. Intervenční diagnóza užívá ke stanovení 

zdroje krční bolesti farmakologické přípravky (Howard et al., 2015). 

Cervikokraniální syndrom je doprovázen vegetativními symptomy, mezi které 

patří nauzea, zvracení, pocit rozmazaného vidění, občasně poruchy polykání nebo brnění 

horní končetiny na bolestivé straně. Dalším doprovodným symptomem je vertigo neboli 

závrať. Z hlediska neurologie to není pravé rotační vertigo doprovázené nystagmem, ale 

jedná se o narušení rovnováhy spolu s pocitem nestability (Ambler, 2011).  

Přednostně je nutné vyloučit možné druhotné příčiny neboli tak zvané červené 

praporky, mezi které patří nenadálý počátek silné bolesti hlavy, věk nad 50 let, změna 

povahy minulé bolesti hlavy, přítomnost fokálních neurologických příznaků nebo 



19 

meningeální iritace, teploty či malignita v anamnéze. Cervikokraniální syndrom vykazuje 

lokální neurologický nález s poruchou funkčního typu. Při bolesti cervikogenního typu je 

velmi bolestivá oblast hlubokých extenzorů šíje s možnou změnou jejich napětí 

(Fredriksen, Antonaci, Sjaastad, 2015).  

Za cervikogenní bolesti hlavy může i špatné postavení krční páteře. Správné 

korektivní cvičení na krční páteř a rekvalifikace specifických posturálních svalů jako jsou 

přední a hluboké flexory krku zlepšuje rozsah pohybu v kloubech (Nobari et al., 2017). 

Obrázek 2.4 Diagnostická kritéria podle Mezinárodní studijní skupiny pro cervikogenní bolesti hlavy 

(1,6,7,8,11) (Ambler, 2011). 

 

  

Diagnostická kritéria podle Mezinárodní studijní skupiny pro cervikogenní bolesti 

hlavy (1,6,7,8,11)

•1. Unilaterální bolest hlavy bez střídání stran

•2. Příznaky postižení krku: (a) bolesti vyvolané pohybem krku a/nebo déletrvající nevhodnou polohou
a/nebo vnějším tlakem na ipsilaterální horní, zadní část krku nebo okcipitální oblast, (b) bolest na
ipsilaterální oblasti krku, ramene a paže, většinou nevýrazná a nekořenového charakteru, (c) snížený
rozsah pohybu v oblasti krční páteře

•3. Epizody bolesti různého trvání nebo fluktuující, kontinuální bolest

• 4. Střední intenzita bolesti, obvykle nepulzujícího charakteru

• 5. Bolest začíná v krční krajině, šíří se do okulo-fronto-temporální oblasti, kde je bolest často
maximální

• 6. (a) Anestetické blokády n. occipitalis major a/nebo C2 kořene nebo jiné vhodné blokády na
symptomatické straně přeruší přechodně bolest, za předpokladu kompletní anestezie nebo (b) pacient
utrpěl poranění krční páteře (krku – typu whiplash) v relativně krátké době před vznikem bolesti

• 7. Různé další příznaky v období ataky: autonomní příznaky, nauzea, zvracení, ipsilaterální edém, a
zarudnutí většinou v periokulární oblasti, závratě, foto- a fononofobie, rozmazané vidění na oku
ipsilaterálně s bolestí Splnění kritérií 1–5 nasvědčuje možné cervikogenní bolesti hlavy. Splnění
dalších kritérií svědčí pro pravděpodobnou cervikogenní bolest hlavy
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Tabulka 2.4 Přehled charakteristiky cervikokraniálního syndromu (Ambler, 2011) 

Přehled charakteristiky cervikokraniálního syndromu 

Typ bolesti cervikogenní bolest 

Místo bolesti týl, temeno, šíje, oblast čelní a oční krajiny 

Doba ataky několik hodin, týden (variabilní) 

Věk dospělost 

Časnost atak variabilní 

Charakter 

bolesti 
tupá, střední intenzity, epizodická, lokální, asymetrická i jednostranná 

Další příznaky Závrať, nevolnost, zvracení, obličejové parestézie, rozmazané vidění se slzením oka 

Fyzikální vyšetření 

U pacientů s CBH nacházíme s větší pravděpodobností spoušťový bod u příčného 

výběžku druhého krčního obratle, který může stát za šířením bolestí hlavy a za bolestí m. 

splenius capitis, m. trapezius, m. sternocleidomastoideus a subokcipitálních svalů. 

Citlivost pozorujeme v týlní krajině, paravertebrálních svalech, procesu mastoideu, 

jednostranných a stejnostranných výstupem velkého okcipitálního nervu a příčného 

výběžku třetího krčního obratle. Pacienti často přicházejí s omezeným rozsahem pohybu. 

Není přítomna citlivost hlavy a obličeje (Xiao et al., 2019). 

Při stanovení klinické diagnózy velmi napomáhá manuální vyšetření kloubů horní 

krční páteře, které obvykle zahrnuje posouzení rozsahu pohybu, a to k objasnění mobility 

krční páteře. Pacienti s CC syndromem prokazují bolestivou dysfunkci horních tří krčních 

segmentů. Běžné vyšetřovací techniky zahrnují test flekčně-rotační, aktivní hybnosti, 

ozřejmění svalové síly šíjových svalů (Mallo-Urriés et al., 2017). 

Mezi běžné klinické vyšetřovací techniky patří test flekčně-rotační, vyšetření 

aktivních rozsahů pohybu krční páteře, pasivně doplňkových meziobratlových pohybů, 

vyšetření síly krčních svalů, kraniocervikální flekční test, palpace spoušťových bodů 

a další. U CC syndromu se užívá nejčastěji test FRT neboli flekčně-rotační, který 

vykazuje vysokou specifitu a senzitivitu. Vyšetření se provádí v poloze na zádech, kdy se 

pacientova krční páteř a hlava pasivně navedou do plné flexe s následující rotací na obě 

strany do doby, dokud pacient nehlásí bolest nebo nebyl zjištěn konečný rozsah pohybu. 

Konečný rozsah krční flexe zajistí vazivové napětí, které brání pohybu obratlovým 
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segmentům pod C2 obratlem. To určí, zda je omezen rozsah pohybu. V případě CC 

syndromu je u RFT testu obvykle přítomno jednostranné omezení pohybu na postižené 

(symptomatické) straně. Test je považován za pozitivní, pokud je stanoven nižší rozsah 

pohybu krční páteře o 10 stupňů z předpokládaného fyziologického rozsahu 44 stupňů 

(Howard et al., 2015).  

Vyšetření zobrazovacími metodami 

MR může ukázat degenerativní změny krčních meziobratlových disků, herniace 

nebo bulging většinou u disků C2-C5. RTG snímky mohou ukázat degenerativní změny 

v AA, zagoapofyzeálních a unkovertebrálních kloubech. Každopádně mají RTG, MR 

a CT u cervikogenních bolestí hlavy obvykle omezenou diagnostickou hodnotu (Xiao et 

al., 2019). 

Magnetická rezonance prováděná spolu s flekčně-rotačním testem odhalila, že 

pohyb nastává primárně na úrovni C1/C2. Cílem flekčně-rotačního testu je ovlivnit 

segment C1/C2 za účelem zjištění, zda je přítomna patologie, protože krční úroveň je 

považována za primární segment, který je zapojený do CC syndromu. Hall a Robinson 

došli k závěru, že segment C1/C2 byl primárním symptomatickým segmentem u všech 

pacientů s pozitivním flekčně-rotačním testem. Podobně určila studie Halla 

a spolupracovníků segment C1/C2 jako nejběžnější symptomatický segment u 63 % 

pacientů s CC syndromem (Howard et al., 2015). 

2.2.8 Léčba 

Léčebná rehabilitace je založena na principu oslovení CNS s cílem vyvolat 

terapeutem žádanou odpověď (Lewit, 2014). 

Krátkodobá léčba CC syndromu spočívá v podání nesteroidních antirevmatik 

a myorelaxancií. V některých případech se doporučuje doplnit léčbu psychofarmaky, 

např. anxiolytiky nebo antidepresivy, především ze skupiny SSRI. Farmakoterapie je 

užita pro ovlivnění bolesti a zvýšeného svalového tonu. Hlavní součástí léčby je 

rehabilitace, prováděná za pomoci různých myoskeletálních technik (mobilizace, 

manipulace, automobilizace, trakční léčba, reflexní metody) i korekčních postupů 

(Ambler, 2011). 
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Farmakoterapie 

I přes nedostatek klinických studií o efektu léčiv na cervikokraniální bolest je 

farmakoterapie nejdostupnější možnou léčbou. Je mnoho typů léčiv, která jsou obvykle 

užívána. Obecně se jedná o nesteroidní protizánětlivé léky, svalová relaxancia, léky proti 

epilepsii nebo antidepresiva (Xiao et al., 2019). 

Kloubní injekce  

Injekce do kloubu atlantoaxiálního a kloubu zygoapofyzeálního (fasetového) jsou 

individuální terapií užívanou například u pacientů se subokcipitální nebo týlní bolestí 

hlavy. Aplikace injekce do atlantoaxiálního kloubu se užívá u pacientů se subokcipitální 

nebo týlní bolestí, která omezuje rotaci krční páteře (Xiao et al., 2019). 

Nervový blok 

Nervový blok je metoda založená na aplikaci injekce s lokálním anestetikem 

například Lidokain nebo Bupivakain do cílového nervu nebo skupiny nervů. Lokální 

anestetikum je aplikováno v malém množství. Nervový blok je prováděn lékařem s cílem 

znecitlivět určitý nerv nebo skupinu nervů v těle, které se mohou podílet na přenášení 

bolesti. Používá se k léčbě určitých chronických forem bolesti. Doba znecitlivění nervu 

se liší dle aplikované znecitlivující látky. Výchozí informací při správné aplikaci je 

subjektivní pocit zlepšení stavu pacienta a ukazuje na uložení generátoru bolesti. 

Generátor bolesti je základní příčinou bolesti, která má za následek přenášení bolesti do 

okolních struktur. Aplikuje se do oblasti krčního kořenového nervu, třetího krčního nervu 

nebo okcipitálního nervu (Van Suijlekom, 2000). 

Fluoroskopické vedení se užívá ke kontrole nervového bloku do krčního kloubu 

(Howard et al., 2015). 

Chirurgické řešení 

Chirurgické postupy nejsou obvykle u cervikogenních bolestí doporučeny. 

Výjimkou jsou bolesti refrakterní a nereagující na neinvazivní léčbu a je-li důkaz, že 

cervikogenní bolest hlavy je způsobena patologickými změnami přístupnými pro 

chirurgickou léčbu. Chirurgická intervence může být přínosná u tří specifických příčin 

cervikogenních bolestí. Do těchto příčin spadá komprese míšního nervu C2 vaskulární 

nebo ligamentovou strukturou, osteoartróza laterálního atlantoaxiálního kloubu 

a patologie horních krčních meziobratlových plotének (Van Suijlekom, Weber, Van 

Kleef, 2000). 
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Fyzioterapie 

Horní krční páteř má své příznačné utřídění kloubních plošek a fasetových kloubů. 

Je nezbytné na tento fakt myslet při vyšetření krční páteře a dbát na zachování určitých 

pravidel (Gross, Fotto, Supnick, 2005). 

Fyzioterapie je téměř univerzálně dostupná, s minimálním rizikem a obrovskými 

výhodami jako jsou snížení frekvence bolestí nebo dlouhodobé zlepšení bolestí pacienta. 

Vzhledem k neinvazivnosti fyzioterapie je doporučována jako první možná volba terapie 

cervikogenních bolestí hlavy. Možnosti terapie jsou například protahovací nebo relaxační 

techniky, ale nesmíme zapomínat ani na techniky chiropraktické (Xiao et al., 2019). 

Rychlíková (2016) uvádí, že terapie se odvíjí od klinického nálezu a lokalizace 

poškození. Definuje šest terapeutických přístupů pro ovlivnění CC syndromu. Pokud je u 

pacienta nalezeno funkční omezení neboli blokáda, provedeme manipulační techniky pro 

její odstranění. V případě svalové křeče je vhodné použít techniku postizometrické 

relaxace pro uvolnění svalů. Také je možné aplikovat mezokainový obstřik do 

spoušťových bodů. Po provedení trakčního testu s úlevovým výsledkem, můžeme 

u pacientů využít právě techniku trakcí k vyvolání úlevy. Nutnou součástí je stretching 

krátkých šíjových extenzorů a posílení oslabených flexorů krku. Vhodné je pacienta 

informovat o autoterapeutických cvicích.  

Dodnes je velkou výzvou rehabilitace CC syndromu. Primárně je u pacientů 

s CBH zahájena farmakologická léčba, která málokdy vede k uspokojivému výsledku. 

Doporučené metody, které uvádí mnohá literatura, jako jsou okcipitální nervový blok, 

podání anestetik nebo steroidních látek či užití pulzní radiofrekvenční terapie, jsou 

považovány za invazivní metody. Nejsou stále studie, které by dokládaly účinek těchto 

metod, a proto je častěji předepisován konzervativnější postup. Základem správné léčby 

je správně stanovená diagnóza. CC syndrom je spojen s dysfunkcí krčních kloubů. 

Terapie tedy spočívá v užití mobilizačních a manipulačních technik k odstranění 

funkčního problému, což se ukazuje být efektivní a napomáhající od bolestí. U pacientů 

se často objevuje zvýšené napětí ve sternokleidomastoidovém a horní porci trapézového 

svalu a dále u zdvihačů lopatky, skalenových a subokcipitálních a prsních svalů. Pro 

odstranění těchto obtíží užijeme PIR techniky, které prokazatelně napětí snižují 

a odstraňují spoušťovou bolest. Doporučená intenzita je tři až pět opakování. PIR je 

možno doplnit technikou „spray and stretch“. Často opomíjené jsou fascie, které však 

často přispívají k muskuloskeletálním bolestem. V krční oblasti existuje několik 
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fasciálních vrstev. Existuje fasciální spojení, adheze, která může omezit fyziologický 

pohyb svalů. Toto spojení se nachází mezi krátkými šíjovými extenzory a horní krční 

durou, která se váže na fossa cranii a druhý krční obratel. Je pouze malé množství studií, 

které se zabývají terapeutickým cvičením u pacientů s CC syndromem. Zatím je známo, 

že součástí terapeutické intervence by mělo být učení posturálního vědomí tzn. vědomí o 

správném držení těla. Pacienti s CC syndromem vykazují často předsunuté držení hlavy 

s protrakčním držením ramen. Podpora správného držení těla může nastolit rovnováhu 

svalů a následně pomoci od CBH. Správná postura začíná ve středu těla, kdy pacienti 

vědomě umí zapojit transverzální břišní svalstvo a bránici. Brániční dýchání je důležité 

pro snížení aktivace pomocných respiračních svalů. Jull a kolegové sestavili cvičení 

nazvané kraniocervikální flexe (CCF, craniocervical flexion) pro aktivaci hlubokých 

flexorů krku. Během randomizované kontrolované studie, které se účastnilo 200 pacientů 

s CBH, bylo zjištěno, že po 6 týdnech cvičení kraniocervikální flexe byl výsledek 

efektivní jako u spinální manipulace v redukci frekvencí a intenzity bolestí hlavy. 

Kraniocervikální flexi provedeme uvedením pacienta do lehu na zádech. Pod krk 

pacienta vložíme nafukovací tlakovou manžetu, kterou nafoukneme na 20 mmHg 

a poučíme pacienta, aby lehce flektoval horní krční páteř s lehkou retrakcí a udržel tento 

pohyb po dobu 10 vteřin bez aktivace sternokleidomastoidového svalu. Cvičení pokračuje 

přifouknutím manžety o 10 mmHg. Konečné nafouknutí je 40 mmHg. Rozdíl oproti 

normální flexi krční páteře je ve vynechání zapojení sternokleidomastoidového svalu, což 

je žádoucí u pacientů se svalovou dysbalancí. Tento cvik se dá provádět i v domácím 

prostředí jako autoterapie, a to za pomoci ručníku nebo therabandu (Page, 2011). 

Vzhledem k neexistujícím nepříznivým účinkům by měla být manuální terapie 

považována za validní přístup, který je schopen pozitivně ovlivnit kvalitu života pacientů 

s bolestmi hlavy (Maistrello, Rafanelli, Turolla, 2019). 

2.3 Vertigo (závrať) 

Tato kapitola má za úkol popsat některé dosavadní poznatky o problematice 

vertiga (závratě) u cervikokraniálního syndromu. Názvosloví je dosud nejasné a matoucí. 

Ve studiích, článcích a dalších materiálech lze dohledat problematiku pod názvem 

cervikální vertigo, cervikogenní vertigo nebo jen pod závratí doprovázející cervikogenní 

bolesti hlavy. Každý z níže použitých článků vždy popisuje závrať, která vychází 
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z patologie krční páteře, ale nikoliv z poruchy centrálního nebo periferního nervového 

systému. Základem pro závrať je tedy porucha proprioceptivní složky. 

Proprioceptivní vstupy z krku se podílejí na koordinaci oka, hlavy a držení těla 

a též na prostorové orientaci. Na tomto podkladě je založena spekulace o možné existenci 

cervikálního vertiga (Brandt et al., 2001). 

Cervikogenní závrať (závrať spojená s CC syndromem) je pohybový pocit 

navazující na patologii krční páteře. Závrať je charakterizována přítomností nestability, 

dezorientace, bolestí a omezeným rozsahem pohybů krční páteře. Může být přítomna 

bolest hlavy. Mluvíme-li o cervikogenních závratích, měli bychom je vždy pojit 

s problematikou krční páteře. Etiologie zůstává zatím neznámá. Cervikogenní závratě 

jsou diagnózou dosaženou pomocí vyloučení jiných kritérií. U této diagnózy nejsou 

dostupné testy, které by mohly tento stav s přesností určit a ověřit. Diagnóza vyloučením 

je pro zdravotníky nesnadná. Vyžaduje vysokou úroveň klinických dovedností a 

schopností k porozumění posloupnosti vhodných testů a k zavedení opatření nebo ke 

správnému vyloučení konkurenčních diagnóz. Tyto nejistoty v diagnostice se odrážejí 

v hodnocení cervikogenních závratí, pokud jde o jejich příčiny, jako jsou pocity 

nerovnováhy, nestability a dezorientace. Někteří autoři se kloní k názoru, že přispívajícím 

faktorem jsou špatné proprioceptivní vstupy z oblasti krční páteře. Bylo nastíněno, že 

narušení standartních aferentních signálů z horních krčních proprioreceptorů do 

vestibulárního jádra má za následek nepřesnou orientaci v prostoru. Bylo také provedeno 

mnoho pokusů pro objektivní zhodnocení nestability pomocí posturografického měření. 

Tato technika se osvědčila k odkrytí významných změn tělesného vychýlení během 

závratí. Žádná studie však neprohloubila informace o posturálním klidovém stavu u 

pacienta trpícího cervikogenními závratěmi (Miccarelli et al., 2019). 

Cervikogenní závrať (závrať spojená s CC syndromem) je diagnostikována na 

základě vyloučení. Eliminují se dalším možné diagnózy, jako je vestibulární nebo 

centrální nervová patologie. Zatím neexistuje pro objasnění těchto závratí jednoznačný 

test. Někteří odborníci užívají k diagnostice závratí torzní test krční páteře, nystagmový 

test a jiné manévry. Teoreticky jsou krční proprioreceptory stimulovány, zatímco vnitřní 

ušní struktury zůstávají v klidovém stavu (Wrisley et al., 2000). 

Cervikogenní závrať (závrať spojená s CC syndromem) je nerotační. Závrať je 

popisována jako pocit nestability, která je spojena s bolestí krční páteře s možnou 

přítomností spoušťových bodů. Je vyvolána pohyby krční páteře nebo jejími polohami. 

Jedná se o běžný a potencionální invalidizující stav, který často přetrvává mnoho let 
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a vede k psychickému a emočnímu stresu s negativními dopady na kvalitu života 

a možným snížením produktivity (Reid et al., 2015). 

Cervikální vertigo je dosud kontroverzní jednotkou a neexistuje laboratorní 

vyšetření nebo klinické testy, které by tuto diagnózu mohly potvrdit. Pro zajištění správné 

rovnováhy je třeba mít neporušenou prostorovou orientaci, mít správnou fixaci pohledu 

při pohybu hlavy a těla a mít neporušenou vazbu mezi svalovým napětím a centrální 

nervovou soustavou pro udržení náležitého tělesného postoje. Oblast krční páteře 

zahrnuje soustavy, které se mohou spolupodílet na řízení stability. Celek je spojován 

komplikovaným mechanismem, tudíž je vznik závratí založen na více dysfunkcích. 

Doprovodnými symptomy bývá též nauzea a zvracení, což ukazuje propojení s 

vegetativním nervovým systémem. Některé dílčí části krční páteře se mohou pojit s 

mechanismem řízení rovnováhy. Krční páteř obsahuje aferenty ze svalových vřetének a 

také z cévních a svalových struktur a karotických tělísek. Oblast krční páteře je pod 

bohatou aferentací převážně z hlubokých krátkých šíjových svalů, které obsahují četné 

množství svalových vřetének. Ta pak mají důležitou úlohu v nastavení korektní tělesné 

postury. Byly zjištěny pocity náklonu hlavy a pocity iluze pohybujícího se obrazu při 

hluboké vibrační stimulaci svalů krční páteře. Také bylo zjištěno, že 50 % proprioceptorů 

krční páteře je situováno v kloubních pouzdrech C1-C3 (Kadaňka, Bednařík, 2018). 

Ryan a Cope definovali vertigo jako závrať způsobenou onemocněním krční 

páteře. Touto definicí cervikálního vertiga je myšlena problematika závratí spojených 

s poruchou v oblasti krční páteře po vyloučení ostatních alternativ. Dále se závratě pojí s 

pocity prostorové dezorientace, iluzi pohybu nebo nestability. Tato definice je užívána 

pouze za určitých souvislostí. Závratě jsou také často přítomny a hlášeny u pacientů po 

poranění krční páteře. Nedávné teorie naznačují, že krční vertigo může být způsobeno 

nesrovnalostí mezi vestibulárními a proprioceptivními informacemi, které jsou vyvolány 

zánětem v krčních meziobratlových ploténkách a zvýšeným svalovým napětím. Dosud 

však žádný konsenzus znaleckého posudku nedefinuje entitu cervikálního vertiga a 

recenzní články týkající se diagnostiky si stále pokládají otázku, zda existuje cervikální 

vertigo nebo nikoliv.  

Hlavním klinickým problémem u diagnostiky krčního vertiga je, že symptomy 

pacientů, kteří trpí CC syndromem a závratí se mohou překrývat s jinými entitami. Je 

obtížné rozlišit mezi náhodnou shodou artritidy krční páteře a závratěmi, kdy závratě 

způsobuje artritida. Dále našli odborníci podobnou symptomatologii spojenou 

s psychogenními závratěmi a migrénovou bolestí hlavy (Thompson-Harvey, Hain, 2019). 
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Cervikogenní závrať (závrať spojená s CC syndromem) je syndrom doprovázející 

bolesti krční páteře, který je následován iluzorním pocitem pohybu a nerovnováhy, a to 

kvůli patologii v oblasti krku. Současná teorie naznačuje, že epizody závratí jsou 

způsobeny narušením senzorických aferentů krční páteře, což vede ke smyslovému 

nesouladu mezi krčními, vizuálními a vestibulárními vstupy. Diagnóza je závislá na 

korelačních příznacích nerovnováhy a závratí s bolestí krku a na vyloučení jiných 

vestibulárních poruch. Narušená krční propriocepce u přetrvávajících bolestí krční páteře 

může ovlivnit prostorovou orientaci. Řada klinických studií, včetně randomizovaných 

kontrolovaných studií, podporuje u cervikogenních závratí účinnost manuální terapie. 

Základní mechanismus účinnosti manuální terapie zahrnuje stimulaci krčních 

proprioceptorů a normalizaci aferentních vstupů. V případě užití manuální terapie je třeba 

u pacientů s cervikogenními závratěmi postupovat s velkou opatrností. Před manuálním 

zásahem je nezbytné odstranit neurovaskulární etiologii, aby se zabránilo jakýmkoliv 

nežádoucím událostem (Chu, Chin, Bhaumik, 2019).  

Klinická diagnóza cervikogenní závratě (závrať spojená s CC syndromem) se 

běžně nachází u pacientů se závratěmi spojenými s dysfunkcí krční páteře po vyloučení 

ostatních možných příčin závratí. Užitečnost tohoto diagnostického přístupu v klinickém 

prostředí je však omezena z několika důvodů. Závratě jsou běžným příznakem, který 

může vzniknout z velkého počtu možných poruch. U pacientů se závratěmi je nezbytné 

zúžit spektrum tím, že se vyhodnotí příznaky, jejich časový průběh a možné spoušťové 

body. Slovo závrať samo o sobě nestačí, aby bylo přijato do klasifikace jako diagnostické 

kritérium. Mezi typické příznaky řadíme pocity dezorientace, závrať nebo pocity 

nerovnováhy, které doprovázejí bolesti krční páteře s omezeným rozsahem pohybu a 

sníženou rovnováhou. Běžné teorie považují cervikogenní závrať za poruchu 

proprioceptorů v oblasti krční páteře. Krční páteř vzhledem k vysokým požadavkům na 

stabilitu a mobilitu má dobře vyvinutý proprioceptivní systém. Proto by měl být vyšetřen 

její funkční stav. U pacientů se závratěmi je zapotřebí více klinických studií 

dokumentujících funkci krční páteře. U cervikogenních závratí tedy zatím neexistuje 

shoda o diagnostických kritériích (Knapstad, Nordahl, Goplen et al., 2019). 

Diagnóza cervikogenní závratě (závrať spojená s CC syndromem) je 

charakterizována jako závrať spojená s bolestí krční páteře u pacientů s krční patologií. 

Diagnóza a léčba jedince s dysfunkcí krční páteře a přiřazenou závratí je záhadou pro 

mnoho lékařů. Diferenciální diagnostika může zahrnovat cervikogenní závratě, benigní 

paroxysmální vertigo, perilymfatickou píštěl, labyrintový otřes, migrény s doprovodným 



28 

vertigem a centrální nebo periferní dysfunkce. Rozhodnutí o léčbě pacienta nebo o jeho 

odeslání k jinému specialistovi je základem pro poskytnutí kvalitní a včasné zdravotní 

péče. Fyzioterapeut musí znát možná potenciální rizika, která mohou způsobovat závrať 

a také musí umět získat podrobnou anamnézu, která ho nasměruje k rozhodnutí o léčbě 

pacienta nebo k odeslání k dalšímu odborníkovi. Podle definice Furmana a Casse je 

závrať doprovázející cervikogenní bolesti hlavy nespecifický pocit změněné orientace v 

prostoru a pocit nerovnováhy pocházející z aferentní aktivity krční páteře. Závratě u 

cervikogenních bolestí hlavy (cervikální závratě) nevyplývají z vestibulární dysfunkce. 

Nejedná se o pravé vertigo (Wrisley et al., 2000). 

Cervikogenní bolesti hlavy jsou často zhoršeny pohybem krku, špatným 

posturálním nastavením krku nebo zevním tlakem na horní krční nebo týlní oblast na 

symptomatické straně. Farmakologická léčba je u této diagnózy nedostačující a vede 

k nadužívání léků (Chaibi et al., 2017). 

Intervence pro cervikogenní závratě (závrať spojená s CC syndromem) zahrnuje 

manuální terapii, mechanické trakce, posturální reedukaci, aktivní zvyšování rozsahu 

pohybu, masáž, trénink rovnováhy, ovlivnění spoušťových bodů a svalovou relaxaci 

(Brown et al., 2000) 

Závratě mohou být vyvolány po opakujícím se provádění špatného pohybového 

vzoru, který je běžný u moderního způsobu života. Chybné posturální nastavení má za 

následek přikládání nadměrného tlaku na krk. Léčba zvýšeného svalového napětí, které 

nalézáme u lopatkových a krčních svalů nebo u svalů spánkových, může ovlivnit příznaky 

závratí do jednoho týdne. Pacienti by měli být vedeni ke kontrole své krční páteře a k 

nápravě její postury. Cervikogenní závratě jsou poruchou současného životního stylu, 

kterou lze léčit (Takahashi, 2018).  
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

1. KAZUISTIKA 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PACIENTOVI 

Rok narození: 1981 

Pohlaví: žena 

Diagnóza: M53.0 

Datum prvního vyšetření: 3. 12. 2019 

ANAMNÉZA 

OA: běžná dětská onemocnění, posledních 6 let bolesti krční páteře spolu 

s občasnými závratěmi, ataky zárati se zhoršily před dvěma měsíci  

RA: otec: problémy s krční páteří, matka: artróza, bratr zdráv 

FA: volně prodejné léky na migrénu, Apo-Sertral (na deprese, s přestávkami už 

10 let)  

AA: neguje 

Abúzus: občasně, nekouří 

PA: nezaměstnaná, příští týden (9. 12. 2019) nastupuje jako hospodářka na 

základní školu 

Pohybová anamnéza: dříve volejbal, posilovna, thaibox 

Operace, úrazy: st.p. zlomenině distálního radia na PHK v mládí, st.p. zlomenině 

Ⅰ. Metatarzu v mládí, pád ze schodů v těhotenství  

GA: pravidelné prohlídky bpn 

NO: migrény, gonartróza a coxartróza bilat. prvního stupně  

Předchozí RHB: pacientka dochází od srpna 2019 jednou týdně na rehabilitaci, 

zatím bez efektu 

Status praesens: Výška–168 cm Váha–71 kg BMI= 25,16 

Subj.: Bolest v horní oblasti šíje, pocit sevření hlavy, bolesti za pravým okem, 

pocity nejistoty. 

Obj.: Pacientka je lucidní, orientovaná místem, časem a osobou, spolupracující. 
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C páteř: omezené pružení atlantoaxiálního skloubení do rotace více vlevo, 

omezené pružení atlas-okciput do laterokyvu vpravo, omezená lateroflexe C1-2 vpravo, 

spasmus krátkých šíjových extenzorů, spasmus horních fixátorů lopatek, bolestivý C/Th 

přechod, bolestivost trnových výběžků C6-Th1. 

Omezené pružení prvního žebra vpravo, omezené pružení sternoklavikulárního 

skloubení vpravo, omezené pružení středního a dolního kostotransverzálního skloubení 

oboustranně, bolesti hlavy 3. stupně dle Melzackovy škály bolesti. 

VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ 

Viz příloha č. 1 – 1. kazuistika 

ZÁVĚR VSTUPNÍHO VYŠETŘENÍ 

Pacientka přichází s intenzivními bolestmi hlavy spolu s pocitem nestability 

a nejistoty. Neurologem byl diagnostikován cervikokraniální syndrom spolu se závratí. 

Stoj Ⅲ s mírnými výchylkami do stran., stoj na jedné noze s drobnými stranovými 

výchylkami, chůze méně jistá. Pacientka přichází s předsunutým držením hlavy a krku, 

protrakčním postavením ramen, hyperlordózou krční páteře, asymetrickým postavením 

ramen, výraznými konturami trapézového svalu oboustranně a lopatkami mírně odstátými 

od hrudníku. Nelze provést extenční pohyby krční páteře kvůli její bolestivosti. Je 

omezené pružení atlantookcipitálního skl., atlantoaxiálního skl. a C1-2 skloubení, dále 

omezené pružení pravého prvního žebra, pravého sternoklavikulárního skloubení a 

oboustranného kostotransverzálního skloubení. Palpace s iradiací do ramene. Je přítomna 

svalová dysbalance krční páteře. Hypermobilita přítomna v návaznosti na ramenní kloub. 

Palpační citlivost u periostových bodů protuberantia occipitalis externa, linea nuchae 

superior, occiputu, procesu mastoideu, příčných výběžků obratlů C1 a C2 a přechodu 

krční a hrudní páteře. Kůže je hůře posunlivá a protažitelná v oblasti trapézového svalu 

oboustranně. Fascie je omezená ve své posunlivosti a protažitelnosti u povrchové krční 

fascie, prsní fascie a fascie klavipektorální. Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy 

ukázalo na provedení flexe šíje předsunem s převahou sternokleidomastoidového svalu a 

u abdukce v ramenním kloubu se jako první zapojily horní snopce trapézového svalu. 

Flexe trupu s lordotizací bederní páteře. 

  



31 

STANOVENÍ CÍLŮ FYZIOTERAPIE 

Cílem fyzioterapie je: 

• Snížit případně odstranit bolesti hlavy ze stupně 3 na stupeň 1 až 0. 

• Zmírnit případně odstranit pocity nejistoty a nestability. 

• Uvolnění fascií krční páteře. 

• Protažení zkrácených svalů. 

• Posílení oslabených svalů. 

• Odstranění blokád krční páteře. 

• Odstranění blokády žebra. 

• Odstranění příslušných spoušťových bodů. 

• Korekce svalových dysbalancí. 

• Zlepšení kloubních rozsahů krční páteře. 

• Korekce pracovní činnosti. 

• Zlepšení stability. 

• Instruktáž k sestavě cviků. 

NÁVRH TERAPIE A PROVEDENÍ TERAPIE 

Návrh terapie: 

• Techniky měkkých tkání na uvolnění kůže, podkoží, fascií a svalů. 

• PIR dle prof. Lewita -– šetření měkkých tkání metodou postizometrické 

relaxace. 

• Posílení oslabeného svalstva. 

• Mobilizace zjištěných kloubních blokád krční páteře dle Rychlíkové. 

• Mobilizace zjištěných kloubních blokád žeber dle Mojžíšové. 

• Odstranění spoušťových bodů pomocí ischemické komprese. 

• Instruktáž k sestavě cviků na posílení a protažení zasaženého svalstva 

(cvičebně-relaxační jednotka). 

• Korekce předsunutého držení hlavy dle metody McKenzie. 

• Korekce sedu dle Brüggera. 

• Zlepšení stability. 

• Instruktáž k sestavě cviků na posílení a protažení zasaženého svalstva 

(cvičebně-relaxační jednotka). 
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1. terapeutická jednotka 

Status praesens: 

Subjektivně + objektivně viz vstupní kineziologický rozbor 

Cíl terapie: 

• Odběr anamnézy. 

• Vstupní kineziologický rozbor. 

• Obeznámení pacientky s průběhem terapie. 

• Uvolnění fascií krku a hrudníku. 

Návrh terapie: 

• Odběr anamnézy. 

• Vstupní kineziologický rozbor. 

• Obeznámení pacientky s průběhem terapie. 

• Techniky měkkých tkání na fascie v oblasti krku a fascií na přední straně 

hrudníku. 

Provedení terapie: 

S pacientkou bylo provedeno vstupní vyšetření, a to včetně získání 

anamnestických dat, dále byla pacientka informována o průběhu terapie, kdy následně 

podepsala informovaný souhlas. Na závěr terapie došlo k protažení šíjové, pektorální 

a klavipektorální fascie. Ošetření proběhlo oboustranně.  

Výsledek terapie: 

Uvolnila jsem fascie v oblasti krční páteře a v oblasti přední strany hrudníku. 

2. terapeutická jednotka 

Status praesens: 

Subjektivní:  

• Bolesti šíje pocity sevření hlavy. 

• Bolest za pravým okem. 

• Pocity nejistoty. 

Objektivní: 

• Omezený rozsah krční páteře do anteflexe, lateroflexe a rotace. 

• Spasmus hlubokých šíjových extenzorů. 

• Spasmus horních fixátorů lopatek. 
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• Zvýšené svalové napětí paravertebrálních svalů – bederní oblast. 

• Zvýšené svalové napětí skalenových svalů. 

• Zvýšené svalové napětí prsních svalů. 

• Bolestivé pružení C-TH přechodu. 

• Omezené pružení AO do laterokyvu více vpravo. 

• Omezení úklonu C1-2 více vpravo. 

• Omezené pružení Ⅰ. žebro vpravo. 

• Omezené pružení sternoklavikulární skloubení. 

• Omezené pružení kostotransverzální skloubení oboustranně. 

• Palpace s vyzařováním do ramene. 

Cíl terapie: 

• Zmírnění zvýšeného svalového napětí. 

• Ošetření spoušťových bodů. 

• Korekce sedu. 

• Korekce předsunutého držení hlavy. 

• Zahájení instruktáže pacientky k cvičebně-relaxační jednotce. 

Návrh terapie: 

• Protažení šíjové fascie, prsní fascie a klavipektorální fascie. 

• PIR dle profesora Lewita na m. trapezius (pars descendens), mm. 

suboccipitales, mm. scaleni, m. levator scapulae, mm. pectorales, m. 

sternocleidomastoideus. 

• Ischemická komprese nalezeného spoušťového bodu m. trapezius. 

• Korekce sedu dle Brüggera. 

• Korekce předsunutého držení hlavy dle metody McKenzie. 

• Instruktáž pacientky k PIR a AGR technice na trapézový sval.  

• Instruktáž ke korigovanému sedu a korekci předsunutého držení hlavy. 

Provedení terapie: 

U pacientky jsem provedla protažení šíjové, prsní a klavipektorální fascie. Pomocí 

lokálního tlaku palce jsem působila na spoušťový bod v oblasti trapézového svalu. 

Pomocí postizometrické relaxace jsem protáhla m. trapezius, m. levator scapulae, mm. 

scaleni, mm. pectorales, m. SCM a mm. suboccipitales. PIR jsem opakovala celkem 3×. 

Při korekci sedu se prvně pacientka pokusila srovnat sed dle instrukcí, které jí byly zadány 
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a až poté došlo k manuální opravě. V korigovaném sedu byl proveden nácvik retrakce 

hlavy vsedě dle metody McKenzie. Instruktáž k cvičebně-relaxační jednotce, viz 

instruktáž pacienta. 

Výsledek terapie: 

U pacientky došlo k zmírnění zvýšeného napětí trapézového svalu, uvolnění 

šíjových fascií, odstranění spoušťového bodu v oblasti trapézového svalu, zmírnění 

zvýšeného napětí hlubokých šíjových svalů, skalenových svalů a m. levator scapulae. 

Pacientka je instruována ke korekci sedu, předsunutého držení hlavy a k protažení 

trapézového svalu. 

3. terapeutická jednotka 

Subjektivní: 

• Krční páteř od minulé návštěvy výrazně zlepšena. 

• Občasné cvičení, po cvičení cítí úlevu. 

• Cítí se lépe. 

Objektivní:  

• Omezený rozsah krční páteře do anteflexe, lateroflexe a rotace. 

• Omezené pružení AO do laterokyvu více vpravo. 

• Omezení úklonu C1-2 více vpravo. 

• Bolestivé pružení C-TH přechodu. 

Cíl terapie: 

• Zmírnění zvýšeného svalového napětí paravertebrálních svalů. 

• Mobilizace AO skloubení. 

• Mobilizace segmentu C1-C2. 

• Mobilizace C-Th přechodu. 

• Mobilizace Ⅰ. žebra. 

• Zahájení instruktáže pacientky k cvičebně-relaxační jednotce. 

Návrh terapie: 

• Protažení mm. paravertebrales dle Mojžíšové. 

• Mobilizace AO skloubení dle Lewita. 

• Mobilizace segmentu C1-C2 dle Lewita. 

• Mobilizace C-Th přechodu dle Lewita. 

• Mobilizace sternoklavikulárního skloubení dle Lewita. 
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• Mobilizace Ⅰ. žebra dle Ludmily Mojžíšové. 

• Mobilizace kostotransverzálního skloubení dle Lewita. 

• Instruktáž pacientky k PIR a AGR technice na m. levator scapulae, mm. 

scaleni, mm. pectorales a m. SCM. 

Provedení terapie: 

Pomocí postizometrické relaxace jsem protáhla paravertebrální svaly. PIR jsem 

opakovala celkem 3×. 

Mobilizace AO skloubení byla zrealizována uvedením krční páteře do trakce. 

Mobilizaci C1-C2 provádíme, pokud nedošlo k uvolnění během mobilizace 

atlantookcipitálního skloubení. U pacientky došlo k uvolnění AO skloubení. Mobilizace 

C/Th přechodu byla provedena posunem směrem dorzálním. Odblokování prvního žebra 

a sternoklavikulárního skloubení bylo provedeno celkem třikrát s efektem. Mobilizace do 

rotace kostotransverzálního skloubení proběhla vleže na břiše. Mobilizaci jsem provedla 

v segmentu s efektem. 

Instruktáž k cvičebně-relaxační jednotce, viz instruktáž pacienta. 

Výsledek terapie: 

Došlo k uvolnění paravertebrálních svalů, mobilizaci krční páteře, klíčku  

a Ⅰ. žebra s úlevným efektem. Pacientka má volnější rozsah pohybu krční páteře a cítí 

se lépe. 

Pacientka je instruována k protažení m. levator scapulae, mm. scaleni, 

mm. pectorales a m. SCM. 

4. terapeutická jednotka 

Subjektivní: Již není motání hlavy, žádné pozice nejsou problémem, cítí se dobře. 

Objektivní: 

• Zvýšené svalové napětí m. trapezius (pars descendens). 

• Zvýšené svalové napětí m. levator scapulae. 
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Cíl terapie: 

• Zmírnění zvýšeného svalového napětí m. trapezius (pars descendens). 

• Instruktáž k sestavě cviků na posílení zasaženého svalstva. 

• Korekce předsunutého držení hlavy. 

• Korekce sedu. 

Návrh terapie: 

• PIR dle Lewita na m. trapezius (pars descendens). 

• Instruktáž k sestavě cviků na posílení zasaženého svalstva. 

• Korekce předsunutého držení hlavy dle metody McKenzie. 

• Korekce sedu dle Brüggera. 

Provedení terapie: 

Během terapie byla aplikována metoda PIR na trapézový sval. S pacientkou jsem 

zopakovala prvky korekce sedu dle Brüggera a korekci předsunutého držení hlavy dle 

metody McKenzie. Poučení k cvikům na posílení zasaženého svalstva viz instruktáž 

pacienta. 

Výsledek terapie: 

Pacientka je instruována k domácímu cvičení. Rozsah krční páteře je bez 

výrazného omezení. 

5. terapeutická jednotka 

Subjektivní: Již není motání hlavy, žádné pozice nejsou problémem, cítí se dobře. 

Objektivní: 

• Mírná hypertonie m. trapezius (pars descendens) vpravo. 

• Mírná hypertonie m. levator scapulae vpravo. 

Cíl terapie: 

• Uvolnění m. trapezius (pars descendens) vpravo. 

• Uvolnění m. levator scapulae vpravo. 

• Konzultace za účelem zopakování instruktáží. 
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Návrh terapie: 

Konzultace za účelem zopakování instruktáží:  

• K sestavě cviků na posílení a protažení zasaženého svalstva. 

• Ke korekci předsunutého držení hlavy dle metody McKenzie. 

• Ke korekci sedu dle Brüggera. 

Provedení terapie: 

Během terapie došlo pomocí PIR k protažení m. trapezius a m. levator scapulae. 

Dále byly pacientkou předvedeny všechny dosud naučené cviky včetně korekce sedu 

a korekce předsunutého držení hlavy. 

Výsledek terapie: 

Pacientka cvikům rozumí a bude nadále pokračovat v jejich užívání. 

STANOVENÍ PLÁNU TERAPIE 

Pacientka přichází s diagnostikovaným cervikokraniálním syndromem spolu se 

závratěmi. 

Krátkodobý fyzioterapeutický plán: 

• Kineziologický rozbor (vstupní/ výstupní). 

• TMT. Techniky měkkých tkání na ošetření kůže, podkoží, svalů a fascií. 

• Mobilizace blokád v oblasti krční páteře. 

• Mobilizace blokád žeber. 

• Ovlivnění svalových dysbalancí. 

• Protažení zkráceného svalstva. 

• Ovlivnění spoušťových bodů pomocí ischemické komprese. 

• Cvičení na posílení dolních fixátorů lopatek. 

• Cvičení na zvýšení svalové síly. 

• Korekce špatných pohybových stereotypů dle Jandy. 

• Respirační fyzioterapie. 

• Terapie žvýkacích svalů. 

Dlouhodobý fyzioterapeutický plán: 

Pacientka by měla pokračovat v sadě zadaných cviků s možností obměny cviků 

s cílem: 

• Srovnání svalových dysbalancí (PIR, posilovací cviky). 

• Zachování rozsahu pohybu krční páteře. 
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• Zachování a možné zvětšení svalové síly. 

• Ovlivnění správného držení těla. 

• Posílení břišního svalstva. 

• Balanční cviky na zlepšení stability stoje. 

Do budoucna by bylo vhodné upravit pracovní prostředí pacientky. 

INSTRUKTÁŽ PACIENTA 

Instruktáž k cvičebně-relaxační jednotce: 

Instruktáž k protažení hypertonických svalů pomocí postizometrické relaxace 

(PIR) a antigravitační metody (AGR). 

• PIR – Postizometrická relaxační technika se užívá k ovlivnění svalů ve 

spasmu za pomoci izometrické kontrakce a následné relaxace svalu 

(Lewit, 1996). Autoterapeutické provedení spočívá v pasivním protažení 

svalu do krajní pozice. Poté je po dobu 10 vteřin kladen odpor proti směru 

protažení s následným uvolněním. Cílený sval není aktivně protahován, 

ale pouze uvolněn. Pacientka byla instruována k užití techniky PIR na m. 

trapezius, m. levator scapulae a mm. scaleni. Techniku bude provádět 2× 

denně po 3 opakováních. 

• AGR – antigravitační (Zbojanova) technika je obdobou postizometrické 

relaxace s využitím jak u izometrického odporu, tak i v relaxační fázi 

gravitační síly (Lewit, 1996). 

• Provedení cviků viz příloha č. 5 – Relaxační cviky formou PIR a AGR 

Instruktáž k posílení oslabeného svalstva: 

• Cviky jsou cíleny na posílení dolních fixátorů lopatek, hlubokých flexorů 

krční páteře a k posílení břišní stěny. Dále by mělo dojít k relaxaci horních 

fixátorů lopatek. 

• Cvik číslo 1:  

Výchozí poloha: Vleže na břiše. Nejlépe si dát na zem karimatku či jinou 

podložku. Hlava je opřena o čelo, horní končetiny jsou vzpaženy nad 

hlavou a opřeny o předloktí na malíkové hraně. Pánev je naklopena mírně 

do retroverze. Dolní končetiny zůstávají uvolněny. 

Provedení: Pacientka zvedne hlavu, tak aby brada byla v horizontální 

rovině s podložkou. Lopatky se pokusí stáhnout, jako by je chtěla zasunout 
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do zadních kapes u kalhot. Pokud by byl pocit zvednuté hlavy 

nekomfortní, začne pacientka tento cvik s oporou o čelo na podložce. 

• Cvik číslo 2: 

Výchozí poloha: Poloha vleže na břiše s oporou o předloktí. Pánev je 

mírně vedena do retroverze a dolní končetiny jsou uvolněné. Hlava je 

v prodloužení páteře. 

Konečná poloha: Lopatky se stahují od uší a hlava se snaží o napřímení 

neboli protažení do dálky. Nemělo by docházet k zalomení krční páteře. 

S výdechem pacientka zapojí rotaci hlavy do stran. Po celou dobu je nutné 

mít uvolněné trapézové svaly. 

Instruktáž ke korekci sedu, stoje a předsunutého držení hlavy: 

• Brügger koncept (Boner, 1995) je metoda vyžadující aktivní účast 

pacienta. Při korekci se prvně pacientka pokusila srovnat sed dle instrukcí, 

které jí byly zadány, a následně jsem sed manuálně zkorigovala. 

S pacientkou byla nastavena výška židle tak, aby byly kyčelní klouby výše 

než klouby kolenní, pohodlně dala DKK os sebe tak, aby se paty nacházely 

pod koleny a HKK spustila volně podél těla. Poté jsme nacvičovali klopení 

pánve do anteverze a retroverze s cílem uvědomění si umístění sedacích 

hrbolů a nalezení středu sedacího hrbolu. Pacientce jsem manuálně 

dorovnala hrudník.  

• McKenzie metoda: Byla použita část z metodiky, a to korekce 

předsunutého držení hlavy, tedy nácvik retrakce hlavy vsedě. 

VÝSTUPNÍ VYŠETŘENÍ 

Charakteristika závratí: Prozatím bez závratí. 

Bolest 

• Melzackova škála bolesti: 

Obrázek 3.1 Melzackova škála verbální stupnice bolesti-šestistupňová (Pokorná, 2013) 
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Tabulka 3.1 Melzackova škála verbální stupnice bolesti-šestistupňová 

 

0 Žádná bolest 

1 Mírná bolest 

2 Nepříjemná bolest 

3 Intenzivní bolest 

4 Krutá bolest 

5 Zcela nesnesitelná bolest 

Aspekce: 

• Somatotyp: endomorf. 

• Kůže: fyziologické barvy. 

Vyšetření stoje: 

• Zepředu: umbilicus v ose, levý thorakobrachiální trojúhelník větší oproti 

pravému, ochablý m. rectus abdominis, mírná protrakce ramenních 

kloubů, pravé rameno výše oproti levému. 

• Zezadu: levý thorakobrachiální trojúhelník větší oproti pravému, mírně 

prominující dolní úhel lopatky spolu s mediálním okrajem bilat., levé 

rameno níže oproti pravému. 

• Zboku: hyperkyfóza hrudní páteře, mírná hyperlordóza krční páteře, mírné 

protrakční postavení ramen spolu s elevací, mírné předsunuté držení 

hlavy. 

Vyšetření chůze: 

• Bpn. 

Dynamické vyšetření krční páteře: (Vyšetření kloubních rozsahů) 

Vyšetření svalové síly dle Jandy: 

Tabulka 3.2 Vyšetření svalové síly dle Jandy 

Krk 

Vyšetřovaný pohyb Hlavní svaly  Pravá strana Levá strana 

Flexe obloukovitá Hluboké flexory krku, mm. scaleni, m. 

SCM 

5 5 

Flexe předsunem M. sternocleidomastoideus, mm. 

scaleni, hluboké flexory krku 

5 5 

Extenze M. trapezius, M. erector spinae 5 5 
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5–sval koná práci proti odporu, 4–sval koná práci proti mírnému odporu, 3–sval 

koná práci proti působení gravitace 

Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy: 

Flexe šíje 

• Pacientka provádí flexi šíje.  

Abdukce v ramenním kloubu 

• U pacientky dojde k zapojení trapézového svalu jen v malé míře. 

Flexe trupu 

• Pacientka se vyšvihne do flexe trupu a dochází k lordotizaci krční 

a bederní páteře. 

Dynamické vyšetření páteře: 

Tabulka 3.3 Dynamické vyšetření krční páteře 

 Výstupní 

hodnoty 

Forestierova 

fleche 

0,5 cm 

Čepojova 

vzdálenost: 

Přiložení 

brady na 

sternum 

Orientační vyšetření kloubních rozsahů krční páteře: 

• Bez omezení Cp. 

Vyšetření zkrácených svalů/hypermobility dle Jandy: 

• Paravertebrální zádové svaly: 0 – bez zkrácení. 

• M. pectoralis major: 1 – malé zkrácení bilat. (část klavikulární s m. 

pectoralis minor). 

• M. trapezius: 1– malé zkrácení bilat. 

• M. levator scapulae: 0 – bez zkrácení. 

• M. sternocleidomastoideus: 0 – bez zkrácení. 

• Hypermobilita beze změny. 

Palpace (zaměřeno na Cp páteř): 

Kůže 

Snížená posunlivost a protažitelnost v oblasti trapézového svalu bilat. 
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Fascie  

• Povrchové krční fascie (Fascia cervicalis superficialis): mírně omezená 

posunlivost směrem ventrálním i dorzálním oboustranně a mírně omezená 

protažitelnost. 

Teplota 

• Fyziologická teplota kůže. 

Bolestivost 

• Bpn. 

Palpační citlivost:  

Pacientka udává palpační citlivost u periostových bodů:  

• Protuberantia occipitalis externa. 

Zvýšené napětí měkkých tkání: 

• M. trapezius, oboustranně. 

• M. pectoralis major, oboustranně. 

Oslabené svaly 

• Mírné oslabení dolních fixátorů lopatek zejména musculus serratus anterior bilat., 

lopatky odstávají méně od hrudníku. 

ZÁVĚR KAZUISTIKY 

Pacientka cvičila po dobu 3 měsíců 4× týdně s výsledkem: 

• Téměř eliminace předsunutého držení hlavy. 

• Mírné protrakční držení ramen. 

• Bez elevace ramenních kloubů. 

• Pravé rameno výše oproti levému. 

• Mírná prominence dolních úhlů lopatek. 

• Hyperkyfóza hrudní páteře. 

Lze pozorovat zlepšení stability stoje. Pacientka udává aktuální stav  

bez závratí a cítí se dobře. 
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2. KAZUISTIKA 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PACIENTOVI 

Rok narození: 1980 

Pohlaví: žena 

Diagnóza: M53.0 

Datum vyšetření: 11. 2. 2019 

ANAMNÉZA 

OA: běžná dětská onemocnění, dvakrát zápal plic, od 9 let migrény s aurou, nyní 

migrény pouze 1 – 3× za rok, od 18 let artróza SI skloubení  

RA: otec – mnohočetné alergie, astma bronchiale, diabetes mellitus 2 typu, matka 

– hypertenze, 

bratr – podezření na schizofrenii  

FA: cinarizin na bolest hlavy  

AA: alkohol  

Abúzus: alkohol občasně, nekouří  

PA: mateřská dovolená 

Pohybová anamnéza: občasně protahování a jízda na rotopedu  

Operace, úrazy: zlomený loket 1989 

NO: bolesti beder, výhřez ploténky L4-L5, L5-S1, od prosince 2018 nepohne 

hlavou, po přechodném zlepšení se stav opět zhoršil od února 2019, trpí pocity nejistoty, 

mžitky před očima, pocity tahu k oběma stranám, obtíže přicházejí nahodile a trvají 

v řádu minut. 

Předchozí RHB: Pacientka docházela jeden rok na rehabilitace, které nepomohly. 

Rehabilitace zahrnovala aplikaci horké role, míčkování, celotělový strečink a respirační 

fyzioterapii. 

Status praesens:  

Subj.: Pocity nejistoty a nestability, pacientka pociťuje bolesti hlavy s tlakem 

v zátylku, má mžitky před očima, rozostřené vidění, pocity tahu k oběma stranám, 

zhoršení stavu při oblékání, tlak na zadní straně krku, pocit chladu při doteku na oblast 

krku, pocit na zvracení. 
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Obj.: Pacientka je lucidní, orientovaná místem, časem a osobou, spolupracující.  

C páteř: omezená hybnost v anteflexi, retroflexi a v anteflexi do rotace více sin, 

omezené pružení okciput-atlas do laterokyvu ad dx., souhyby C1/2 ad sin., spasmus 

krátkých šíjových extenzorů, omezené pružené Ⅰ. a Ⅱ. žebra.  

ZÁVĚR VSTUPNÍHO VYŠETŘENÍ: 

Pacientka přichází s nesnesitelnou bolestí hlavy. Neurologem byl diagnostikován 

cervikokraniální syndrom spolu se závratí. Stoj Ⅲ lehce nejistý s výchylkami do stran, 

chůze o široké bázi, obtíže při posazení z důvodu omezené hybnosti krční páteře do všech 

směrů, hlavně do rotace, mírně předsunuté držení hlavy a krku spolu s mírným 

protrakčním držením ramen, mírná hyperlordóza krční páteře, mírná hyperkyfóza hrudní 

páteře, výrazné kontury trapézového svalu oboustranně, lopatky mírně odstávají od 

hrudníku, ochablé břišní svaly, přítomná svalová dysbalance horních a dolních fixátorů 

lopatek, hybnost krční páteře omezena do anteflexe, lateroflexe, rotace a bolestivá 

extenze, omezení atlantookcipitálního skloubení do laterokyvu vpravo, lateroflexe C1-2 

vlevo, blokáda prvního a druhého žebra, svalová síla omezena do obloukovité flexe spolu 

s flexí předsunem, palpační citlivost periostových bodů protuberantia occipitalis externa, 

linea nuchae superior, occiputu, procesu mastoideu, příčných výběžků obratlů C1 a C2, 

kůže je omezena v posunlivosti a protažitelnosti v oblasti trapézového svalu oboustranně 

a svalů prsních, fascie omezena ve své posunlivosti a protažitelnosti v oblasti trapézového 

svalu, povrchové krční fascie a fascie klavipektorální, pohybový stereotypy abdukce 

v ramenním kloubu s elevací ramenního kloubu. 

STANOVENÍ CÍLŮ FYZIOTERAPIE: 

Cílem fyzioterapie je: 

• Snížit případně odstranit bolesti hlavy ze stupně 5 na stupeň 1 až 0. 

• Uvolnění měkkých tkání v oblasti krční páteře. 

• Zmírnit případně odstranit pocity nejistoty a nestability. 

• Protažení zkrácených svalů. 

• Posílení oslabených svalů. 

• Odstranění blokád krční páteře. 

• Odstranění blokád žeber. 

• Odstranění příslušných spoušťových bodů. 

• Korekce svalových dysbalancí. 
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• Zlepšení kloubních rozsahů krční páteře. 

• Korekce pracovní činnosti. 

• Zlepšení stability. 

• Instruktáž k sestavě cviků. 

NÁVRH A PROVEDENÍ TERAPIE: 

Návrh terapie: 

• Techniky měkkých tkání na uvolnění kůže, podkoží, fascií a svalů. 

• PIR dle Lewita – ošetření měkkých tkání metodou postizometrické 

relaxace. 

• Posílení oslabeného svalstva. 

• Mobilizace zjištěných kloubních blokád krční páteře dle Rychlíkové. 

• Mobilizace zjištěných kloubních blokád žeber dle Mojžíšové. 

• Odstranění spoušťových bodů pomocí ischemické komprese. 

• Korekce předsunutého držení hlavy dle metody McKenzie. 

• Korekce stoje, sedu, pracovní činnosti dle Brüggera. 

• Zlepšení stability. 

• Instruktáž k sestavě cviků na posílení a protažení zasaženého svalstva 

(cvičebně-relaxační jednotka). 

1. terapeutická jednotka 

Status praesens: 

Subjektivně + objektivně viz vstupní kineziologický rozbor. 

Cíl terapie: 

• Odběr anamnézy. 

• Vstupní kineziologický rozbor. 

• Obeznámení pacientky s průběhem terapie. 

• Uvolnění fascií krku a hrudníku. 
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Návrh terapie: 

• Odběr anamnézy. 

• Vstupní kineziologický rozbor. 

• Obeznámení pacientky s průběhem terapie. 

• Techniky měkkých tkání na fascie v oblasti krku a fascií na přední straně 

hrudníku. 

Provedení terapie: 

S pacientkou bylo provedeno vstupní vyšetření, včetně získání anamnestických 

dat. Dále byla pacientka informována o průběhu terapií, kdy následně podepsala 

informovaný souhlas. Na závěr terapie došlo k protažení šíjové, pektorální 

a klavipektorální fascie. Ošetření proběhlo oboustranně.  

Výsledek terapie: 

• Uvolnila jsem fascie v oblasti krční páteře a v oblasti přední strany 

hrudníku. 

2. terapeutická jednotka 

Status praesens: 

Subjektivní:  

• Bolesti hlavy s tlakem v zátylku. 

• Pocity nejistoty a nestability. 

• Pocit tah k oběma stranám. 

• Tlak na zadní straně krku. 

• Pocit chladu při doteku na oblast krku. 

• Pocit na zvracení. 

Objektivní: 

Pacientka je lucidní, orientovaná místem, časem a osobou, spolupracující. 

• Omezená hybnost krční páteře do anteflexe, lateroflexe, rotace. 

• Spasmus hlubokých šíjových extenzorů. 

• Spasmus horních fixátorů lopatek. 

• Omezené pružení AO skloubení do laterokyvu vpravo. 

• Omezení úklonu C1-2 vlevo. 

• Omezené pružení Ⅰ. žebro vpravo. 

• Omezené pružení Ⅱ. žebro vpravo. 



47 

Cíl terapie: 

• Uvolnění zvýšeného svalového napětí. 

• Ošetření spoušťových bodů. 

• Korekce sedu. 

• Korekce předsunutého držení hlavy. 

• Zahájení instruktáže pacientky k cvičebně-relaxační jednotce. 

Návrh terapie: 

• Protažení šíjové fascie, prsní fascie a klavipektorální fascie. 

• PIR dle Lewita na m. trapezius (pars descendens), hluboké šíjové 

extenzory, m. levator scapulae, mm. Pectorales. 

• Ischemická komprese spoušťového bodu m. trapezius, m. levator scapulae. 

• Korekce sedu dle Brüggera. 

• Korekce předsunutého držení hlavy dle metody McKenzie. 

• Instruktáž pacientky k PIR a AGR technice na m. trapezius a m. levator 

scapulae. 

• Instruktáž ke korigovanému sedu a korekci předsunutého držení hlavy. 

Provedení terapie: 

U pacientky jsem provedla protažení šíjové, prsní a klavipektorální fascie. Pomocí 

postizometrické relaxace jsem protáhla m. trapezius, m. levator scapulae, hluboké šíjové 

extenzory a mm. pectorales. PIR jsem opakovala celkem 3×. Ischemickou kompresí došlo 

k ovlivnění spoušťových bodů u trapézového svalu a zdvihače lopatek. 

Při korekci sedu se prvně pacientka pokusila srovnat sed dle instrukcí, které jí byly 

zadány a až poté došlo k manuální opravě. V korigovaném sedu byl proveden nácvik 

retrakce hlavy vsedě dle metody McKenzie. Instruktáž k cvičebně-relaxační jednotce, viz 

instruktáž pacienta. 

Výsledek terapie: 

U pacientky došlo k zmírnění zvýšeného napětí trapézového svalu, prsního 

svalstva, zdvihače lopatky a hlubokých šíjových extenzorů. Dále došlo k uvolnění 

šíjových fascií, odstranění myofasciálních spoušťových bodů v oblasti trapézového svalu. 

Pacientka je instruována ke korekci sedu a ke cviku na protažení trapézového svalu a 

zdvihače lopatky. Pacientka se cítí dobře. 

3. terapeutická jednotka 

Status praesens: 
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Subjektivní:  

• Bolesti hlavy s tlakem v zátylku. 

• Pocity nejistoty a nestability. 

• Pocit chladu při doteku na oblast krku. 

• Aktivně prováděla protahovací cviky s následnou úlevou od bolesti krční 

páteře. 

Objektivní: 

Pacientka je lucidní, orientovaná místem, časem a osobou, spolupracující. 

• Omezená hybnost krční páteře do anteflexe, lateroflexe, rotace  

• Zvýšené svalové napětí paravertebrálních svalů 

• Omezené pružení AO skloubení do laterokyvu vpravo 

• Omezení úklonu C1-2 vlevo  

• Omezené pružení Ⅰ. žebro vpravo 

• Omezené pružení Ⅱ. žebro bilat. 

Cíl terapie: 

• Uvolnění zvýšeného svalového napětí. 

• Mobilizace AO skloubení. 

• Mobilizace segmentu C1-C2. 

• Mobilizace Ⅰ. žebra. 

• Mobilizace Ⅱ. žebra. 

• Zahájení instruktáže pacientky k cvičebně-relaxační jednotce. 

Návrh terapie: 

• Protažení paravertebrálních svalů dle Mojžíšové. 

• Mobilizace AO skloubení. 

• Mobilizace segmentu C1-C2. 

• Mobilizace Ⅰ. žebra dle Mojžíšové. 

• Mobilizace Ⅱ. žebra Mojžíšové. 

• Instruktáž pacientky k PIR a AGR technice na mm. scaleni a m. SCM. 
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Provedení terapie: 

Pomocí postizometrické relaxace jsem protáhla paravertebrální svaly. PIR jsem 

opakovala celkem 3×. Mobilizace AO skloubení byla zrealizována uvedením krční páteře 

do trakce. U pacientky došlo k mobilizaci segmentu C1-2 s efektem. Odblokování 

prvního a druhého žebra bylo provedeno celkem třikrát s efektem. Instruktáž k cvičebně-

relaxační jednotce, viz instruktáž pacienta. 

Výsledek terapie: 

U pacientky jsem zaznamenala zvětšení rozsahu pohybu krční páteře. Proběhla 

mobilizace AO, AA skloubení a segmentu C1-2 s efektem, odblokování Ⅰ. a Ⅱ. žebra 

s úlevným efektem. Pacientka je instruována k protažení mm. scaleni a m. SCM. 

4. terapeutická jednotka 

Status praesens: 

Subjektivní:  

• Celkově se cítí lépe. 

• Již není motání hlavy. 

• Žádné pozice nejsou problémem. 

• Aktivně prováděla protahovací cviky s následnou úlevou od bolesti krční 

páteře. 

• Bolest beder. 

Objektivní: 

Pacientka je lucidní, orientovaná místem, časem a osobou, spolupracující. 

• Zvýšené svalové napětí m. trapezius (pars descendens). 

• Zvýšené svalové napětí mm. Paravertebrales – bederní oblast. 

Cíl terapie: 

• Zmírnění zvýšeného svalového napětí m. trapezius (pars descendens). 

• Zmírnění zvýšeného svalového napětí paravertebrálních svalů. 

• Instruktáž k sestavě cviků na posílení zasaženého svalstva. 

• Korekce předsunutého držení hlavy. 

• Korekce sedu. 
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Návrh terapie: 

• PIR dle Lewita na m. trapezius (pars descendens). 

• Protažení mm. paravertebrales dle Mojžíšové. 

• Instruktáž k sestavě cviků na posílení zasaženého svalstva. 

• Korekce předsunutého držení hlavy dle metody McKenzie. 

• Korekce sedu dle Brüggera. 

Provedení terapie: 

Během terapie byla aplikována metoda postizometrické relaxace na trapézový 

sval. Dále došlo k protažení paravertebrálních svalů bederní oblasti. S pacientkou jsem 

zopakovala prvky korekce sedu dle Brüggera a korekci předsunutého držení hlavy dle 

metody McKenzie. Poučení k cvikům na posílení zasaženého svalstva viz instruktáž 

pacienta. 

Výsledek terapie: 

Pacientka je instruována k domácímu cvičení. Rozsah krční páteře je bez 

výrazného omezení. 

5. terapeutická jednotka 

Subjektivní:  

• Cítí pocit napřímení. 

• Zlepšení hybnosti hlavy a krku po cvičení (první týden malá změna, další 

týden znatelné zlepšení). 

• Cítí obavu z opětovného zhoršení stavu. 

Objektivní:  

Pacientka je lucidní, orientovaná místem, časem a osobou, spolupracující. 

• Krční páteř mírně omezena aktivně do anteflexe, retroflexe a lateroflexe, 

bez omezení při pasivní hybnosti. 

Cíl terapie: 

• Konzultace za účelem zopakování instruktáží. 

Návrh terapie: 

Konzultace za účelem zopakování instruktáží:  

• K sestavě cviků na posílení a protažení zasaženého svalstva. 

• Ke korekci předsunutého držení hlavy dle metody McKenzie. 

• Ke korekci sedu dle Brüggera. 
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Provedení terapie: 

Během terapie byly pacientkou předvedeny všechny dosud naučené cviky včetně 

korekce sedu a korekce předsunutého držení hlavy. 

Výsledek terapie: 

Pacientka cvikům rozumí a bude nadále pokračovat v jejich provádění. 

STANOVENÍ PLÁNU TERAPIE: 

Krátkodobý fyzioterapeutický plán: 

• Kineziologický rozbor (vstupní/ výstupní). 

• TMT. Techniky měkkých tkání na ošetření kůže, podkoží, svalů a fascií. 

• Mobilizace blokád v oblasti krční páteře. 

• Mobilizace blokád žeber. 

• Ovlivnění svalových dysbalancí. 

• Protažení zkráceného svalstva. 

• Ovlivnění spoušťových bodů pomocí ischemické komprese. 

• Cvičení na posílení dolních fixátorů lopatek. 

• Cvičení na zvýšení svalové síly. 

• Korekce špatných pohybových stereotypů dle Jandy. 

• Respirační fyzioterapie. 

• Terapie žvýkacích svalů. 

Dlouhodobý fyzioterapeutický plán: 

Pacientka by měla pokračovat v sadě zadaných cviků s možností obměny cviků 

s cílem: 

• Srovnání svalových dysbalancí (PIR, posilovací cviky). 

• Zachování rozsahu pohybu krční páteře. 

• Zachování a možného zvětšení svalové síly. 

• Ovlivnění správného držení těla. 

• Posílení břišního svalstva. 

• Balanční cviky na zlepšení stability stoje. 

• Balanční cviky. 

• Cviky na posílení břišní stěny. 

• Nácvik malé nohy. 

Do budoucna by bylo vhodné upravit pracovní prostředí pacientky. 
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INSTRUKTÁŽ PACIENTA: 

Instruktáž k cvičebně-relaxační jednotce: 

Instruktáž k protažení hypertonických svalů pomocí postizometrické relaxace 

(PIR) a antigravitační metody (AGR). 

• PIR – Postizometrická relaxační technika se užívá k ovlivnění svalů ve 

spasmu za pomoci izometrické kontrakce a následné relaxace svalu 

(Lewit, 1996). Autoterapeutické provedení spočívá v pasivním protažení 

svalu do krajní pozice. Poté je po dobu 10 vteřin kladen odpor proti směru 

protažení s následným uvolněním. Cílený sval není aktivně protahován, 

ale pouze uvolněn. 

• Pacientka byla instruována k užití techniky PIR na m. trapezius, m. levator 

scapulae a mm. scaleni. Techniku bude provádět 2× denně po 

3 opakováních. 

• AGR – antigravitační (Zbojanova) technika je obdobou postizometrické 

relaxace s využitím jak u izometrického odporu, tak i v relaxační fázi 

gravitační síly (Lewit, 1996). 

• Provedení cviků viz příloha č. 5 – Relaxační cviky formou PIR a AGR. 

Instruktáž k posílení oslabeného svalstva: 

• Cviky jsou cíleny na posílení dolních fixátorů lopatek, hlubokých flexorů 

krční páteře a k posílení břišní stěny. Dále by mělo dojít k relaxaci horních 

fixátorů lopatek. 

• Cvik číslo 1:  

Výchozí poloha: Vleže na břiše. Nejlépe si dát na zem karimatku či jinou 

podložku. Hlava je opřena o čelo, horní končetiny jsou vzpaženy nad 

hlavou a opřeny o předloktí na malíkové hraně. Pánev je naklopená mírně 

do retroverze. Dolní končetiny zůstávají uvolněny. 

Provedení: Pacientka zvedne hlavu, aby byla brada v horizontální rovině 

s podložkou. Lopatky se pokusí stáhnout, jako by je chtěla zasunout do 

zadních kapes u kalhot. Pokud by byl pocit zvednuté hlavy nekomfortní, 

začne pacientka tento cvik s oporou o čelo na podložce. 
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• Cvik číslo 2: 

Výchozí poloha: Poloha vleže na břiše s oporou o předloktí. Pánev je 

mírně vedena do retroverze a dolní končetiny jsou uvolněné. Hlava je 

v prodloužení páteře. 

Konečná poloha: Lopatky se stahují od uší a hlava se snaží o napřímení 

neboli protažení do dálky. Nemělo by docházet k zalomení krční páteře. 

S výdechem pacientka zapojí rotaci hlavy do stran. Po celou dobu je nutné 

mít uvolněny trapézové svaly. 

Instruktáž ke korekci sedu, stoje a předsunutého držení hlavy: 

• Brügger koncept (Boner, 1995) je metoda vyžadující aktivní účast 

pacienta. Při korekci se prvně pacientka pokusila srovnat sed dle instrukcí, 

které jí byly zadány, a následně jsem sed manuálně zkorigovala. 

S pacientkou byla nastavena výška židle tak, aby kyčelní klouby byly výše 

než klouby kolenní, pohodlně dala DKK os sebe tak, aby se paty nacházely 

pod koleny a HKK spustila volně podél těla. Poté jsme nacvičovali klopení 

pánve do anteverze a retroverze s cílem uvědomění si umístění sedacích 

hrbolů a nalezení středu sedacího hrbolu. Pacientce jsem manuálně 

dorovnala hrudník.  

• McKenzie metoda: Byla použita část z metodiky, a to korekce 

předsunutého držení hlavy, tedy nácvik retrakce hlavy vsedě.  

VÝSTUPNÍ VYŠETŘENÍ: 

Kineziologický rozbor: Výška – 159 cm Váha – 53 kg BMI=20,96 

Charakteristika závratí:  

Jak dlouho trvají závratě:  

• Prozatím bez závratí. 

Bolest 

Melzackova škála bolesti: 

• Pacientka udává bolest číslo 1. 

Tabulka 3.4 Melzackova škála verbální stupnice bolesti-šestistupňová (Pokorná, 2013) 

 

žádná bolest

0

mírná bolest

1

nepříjemná 
bolest

2

intenzivní 
bolest

3

krutá bolest

4

nesnesitelná 
bolest

5
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Tabulka 3.5 Melzackova škála verbální stupnice bolesti-šestistupňová 

0 Žádná bolest 

1 Mírná bolest 

2 Nepříjemná bolest 

3 Intenzivní bolest 

4 Krutá bolest 

5 Zcela nesnesitelná bolest 

Aspekce 

• Somatotyp: mezomorf. 

• Kůže: fyziologické barvy. 

Vyšetření stoje: 

• Zepředu: příčně plochá noha bilat., valgózní vybočení patní kosti bilat., 

PDK více ve valgózním postavení spolu s mírnou vnitřní rotací oproti levé 

DK, pravá patela uložena mediálně oproti levé, pravá SIAS výše oproti 

levé, umbilicus v ose, levý thorakobrachiální trojúhelník větší oproti 

pravému. 

• Zezadu: valgózní vybočení patní kosti bilat., pravá SIAS výše oproti levé, 

PDK více ve valgózním postavení spolu s mírnou vnitřní rotací oproti levé 

DK, levý thorakobrachiální trojúhelník větší oproti pravému, mírná 

prominence mediálního úhlu lopatky spolu s kaudálním úhlem více vlevo. 

• Zboku: prominence břišní stěny. 

Vyšetření chůze: 

• Pacientka stojí samostatně bez opory. Posazení a znovu postavení nečiní 

problém. Pacientka chodí o široké bázi, odvíjení chodidel je bez 

patologického nálezu, poloha osy pánve je souhlasná s osou ramen, souhyb 

horních končetin je symetrický. Chůze jistá.  

• Stoj na jedné noze bez výchylek do stran bilat. 
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Dynamické vyšetření krční páteře: (Vyšetření kloubních rozsahů) 

Vyšetření svalové síly dle Jandy: 

Tabulka 3.6 Vyšetření svalové síly dle Jandy 

Krk 

Vyšetřovaný pohyb Hlavní svaly  Pravá strana Levá strana 

Flexe obloukovitá Hluboké flexory krku, mm. scaleni, m. 

SCM 

5 5 

Flexe předsunem M. sternocleidomastoideus, mm. 

scaleni, hluboké flexory krku 

5 5 

Extenze M. trapezius, M. erector spinae 4 4 

5 – sval koná práci proti odporu, 4 – sval koná práci proti mírnému odporu, 3 – 

sval koná práci proti působení gravitace 

Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy: 

Flexe šíje: 

• Bpn. 

Abdukce v ramenním kloubu: 

• Bpn. 

Flexe trupu: 

• Pacientka provádí flexi trupu s výraznou lordotizací bederní a krční páteře. 

Dynamické vyšetření páteře: 

Tabulka 3.7 Dynamické vyšetření krční páteře 

 Vstupní 

hodnoty 

Forestierova 

fleche 

0,5 cm 

Čepojova 

vzdálenost: 

0,5 cm 

Orientační vyšetření kloubních rozsahů krční páteře: 

• Bez omezení Cp. 

Vyšetření zkrácených svalů/hypermobility dle Jandy: 

• Paravertebrální zádové svaly: 1– malé zkrácení. 
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• M. pectoralis major: 0 – bez zkrácení (část klavikulární s m. pectoralis 

minor). 

• M. trapezius: 1– malé zkrácení. 

• M. levator scapulae: 0 – bez zkrácení. 

• M. sternocleidomastoideus: 0 – bez zkrácení. 

• Hypermobilita – bpn. 

ZÁKLADNÍ NEUROLOGICKÉ VYŠEŘENÍ:  

• Bpn. 

Palpace (zaměřeno na Cp páteř): 

Kůže: 

• Snížená posunlivost a protažitelnost v oblasti trapézového svalu více 

vpravo. 

Fascie:  

• Bpn. 

Teplota: 

• Fyziologická teplota kůže. 

Bolestivost: 

• Bpn. 

Palpační citlivost:  

• Bpn. 

Zvýšené napětí měkkých tkání: 

• M. trapezius (pars descendens), oboustranně. 

Oslabené svaly: 

• Dolní fixátory lopatek zejména musculus serratus anterior bilat. 

ZÁVĚR KAZUISTIKY: 

Pacientka cvičila po dobu 6 měsíců 4× týdně s výsledkem: 

• Eliminace předsunutého držení hlavy. 

• Eliminace protrakční držení ramen. 

• Pacientka při abdukci paže nezapojuje horní část trapézového svalu. 

• Pravé rameno výše oproti levému. 

• Mírná prominence dolních úhlů lopatek. 

• Hyperkyfóza hrudní páteře. 
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Lze pozorovat zlepšení stability stoje. Pacientka udává aktuální stav jako bez závratí a cítí 

se dobře. 

3. KAZUISTIKA 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PACIENTOVI 

Rok narození: 1971 

Pohlaví: žena 

Diagnóza: M53.0 

Datum vyšetření: 14. 11. 2019 

ANAMNÉZA 

OA: běžná dětská onemocnění, st.p. Ca prsu vlevo (5/2019) + axilární uzliny, 

karcinom štítné žlázy (10/2019), pocity nejistoty se zvracením – ulehla v nemocnici, 

hospitalizována na neurologickém oddělení Kladno se závěrem: Cervikokraniální 

syndrom, bez neurodeficitu 

RA: negativní 

FA: Tamoxifen, Letrox, Xyzal 

AA: pyly, trávy, roztoče 

Abúzus: alkohol občasně, nekouří  

PA: učitelka v mateřské školce 

Pohybová anamnéza: cvičí doma, jóga 

Operace, úrazy: květen 2019 částečná ablace prsu, říjen 2019 odstranění štítné 

žlázy 

NO: unkovertebrální artróza, mírná spondylóza krční páteře 

Předchozí RHB: Od 25 let dochází na rehabilitaci kvůli obtížím s krční páteří. 

Status praesens:  

Subj.: Bolest hlavy, pocit nejistoty, pocit nestability, tlak na zadní straně krku. 

Obj.: Pacientka je lucidní, orientovaná místem, časem a osobou, 

spolupracující.  

C páteř: Omezení AO do laterokyvu vpravo, omezená hybnost v AA skloubení 

vlevo, omezení úklonu C1-2 vpravo, spasmus krátkých šíjových extenzorů, 

spasmus horních fixátorů lopatek, bolestivé pružení C/Th přechodu, souhyby 

C6-Th1, nepruží Ⅰ. žebro vpravo, nepruží sternoklavikulární skloubení vpravo, 

omezené pružení středního a dolního kostotransverzálního skloubení bilat. 
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VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ 

Viz příloha č. 3 – 3. kazuistika 

ZÁVĚR VSTUPNÍHO VYŠETŘENÍ: 

Pacientka přichází s intenzivními bolestmi hlavy spolu s pocitem nestability 

a nejistoty, předsunutým držením hlavy a krku spolu s protrakčním postavením ramen, 

výrazným C/Th přechodem s prosakem, hyperlordózou krční páteře, lopatkami mírně 

odstávajícími od hrudníku, ochablých břišním svalstvem, svalovou dysbalancí horních 

a dolních fixátorů lopatek, omezenou hybností krční páteře do anteflexe, lateroflexe 

a rotace, omezením atlantookcipitálního skloubení do laterokyvu vpravo, lateroflexe C1-

2 vpravo a v anteflexi rotace vlevo, omezeným pružením příčného výběžku atlasu vpravo, 

bolestivým pružením C-Th přechodu, omezeným pružením Ⅰ. žebra vpravo, 

sternoklavikulárního skloubení vpravo, středního a dolního kostotransverzální skloubení 

oboustranně, svalová síla omezena a bolestivá do extenze krční páteře, palpační citlivost 

periostových bodů protuberantia occipitalis externa, linea nuchae superior, occiputu, 

procesu mastoideu, příčných výběžků obratlů C1 a C2, kůže neposunlivá a neprotažitelná 

v oblasti trapézového svalu oboustranně, fascie omezena ve své posunlivosti a 

protažitelnosti v oblasti trapézového svalu, povrchové krční fascie a fascie 

klavipektorální, pohybový stereotyp abdukce v ramenním kloubu s prvotním zapojením 

horních snopců trapézového svalu, flexe trupu s lordotizací bederní páteře. Neurologem 

byl diagnostikován cervikokraniální syndrom spolu se závratí. 

STANOVENÍ CÍLŮ FYZIOTERAPIE: 

Cílem fyzioterapie je: 

• Snížit případně odstranit bolesti hlavy ze stupně 3 na stupeň 1 až 0. 

• Uvolnění měkkých tkání v oblasti krční páteře. 

• Zmírnit případně odstranit pocity nejistoty a nestability. 

• Odstranění blokád krční páteře. 

• Odstranění blokád žeber. 

• Odstranění příslušných spoušťových bodů. 

• Korekce svalových dysbalancí. 

• Znovuobnovení kloubních rozsahů krční páteře. 

• Korekce pracovní činnosti. 

• Instruktáž k sestavě cviků. 
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NÁVRH A PROVEDENÍ TERAPIE: 

Návrh terapie: 

• Techniky měkkých tkání na uvolnění kůže, podkoží, fascií a svalů. 

• PIR dle Lewita – ošetření měkkých tkání metodou postizometrické 

relaxace. 

• Posílení oslabeného svalstva. 

• Mobilizace zjištěných kloubních blokád krční páteře dle Rychlíkové. 

• Mobilizace zjištěných kloubních blokád žeber dle Mojžíšové. 

• Odstranění spoušťových bodů pomocí ischemické komprese. 

• Korekce předsunutého držení hlavy dle metody McKenzie. 

• Korekce stoje, sedu, pracovní činnosti dle Brüggera. 

• Instruktáž k sestavě cviků na posílení a protažení zasaženého svalstva 

(cvičebně-relaxační jednotka). 

1. terapeutická jednotka 

Status praesens: 

Subjektivně + objektivně viz vstupní kineziologický rozbor 

Cíl terapie: 

• Odběr anamnézy. 

• Vstupní kineziologický rozbor. 

• Obeznámení pacientky s průběhem terapie. 

• Uvolnění fascií krku a hrudníku. 

Návrh terapie: 

• Odběr anamnézy. 

• Vstupní kineziologický rozbor. 

• Obeznámení pacientky s průběhem terapie. 

• Techniky měkkých tkání na fascie v oblasti krku a fascií přední strany 

hrudníku. 
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Provedení terapie: 

S pacientkou bylo provedeno vstupní vyšetření, včetně získání anamnestických 

dat dále byla pacientka informována o průběhu terapie, kdy následně podepsala 

informovaný souhlas. Na závěr terapie došlo k protažení šíjové, pektorální 

a klavipektorální fascie.  

Výsledek terapie: 

Uvolnila jsem šíjovou fascii, prsní a klavipektorální fascii s efektem uvolnění. 

2. terapeutická jednotka 

Status praesens: 

Subjektivní:  

• Bolesti hlavy s tlakem v zátylku. 

• Pocity nejistoty a nestability. 

• Tlak na zadní straně krku. 

Objektivní: 

Pacientka je lucidní, orientovaná místem, časem a osobou, spolupracující. 

• Omezená hybnost krční páteře do anteflexe, lateroflexe, rotace. 

• Spasmus hlubokých šíjových extenzorů. 

• Spasmus horních fixátorů lopatek. 

• Omezené AO skloubení do laterokyvu vpravo. 

• Omezení úklonu C1-2 vpravo. 

• Nepruží Ⅰ. žebro vpravo. 

• Nepruží sternoklavikulární skloubení vpravo. 

• Nepruží střední a dolní kostotransverzální skloubení bilat. 

• Souhyby C6-Th1. 

• Bolestivé pružení C/Th přechodu. 

Cíl terapie: 

• Uvolnění zvýšeného svalového napětí. 

• Ošetření spoušťových bodů. 

• Korekce sedu. 

• Korekce předsunutého držení hlavy. 

• Zahájení instruktáže pacientky k cvičebně-relaxační jednotce. 
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Návrh terapie: 

• Protažení šíjové fascie, prsní fascie a klavipektorální fascie. 

• PIR dle Lewita na m. trapezius (pars descendens), hluboké šíjové 

extenzory, m. levator scapulae, mm. Pectorales. 

• Ischemická komprese spoušťových bodů m. trapezius, m. levator scapulae. 

• Korekce sedu dle Brüggera. 

• Korekce předsunutého držení hlavy dle metody McKenzie. 

• Instruktáž pacientky k PIR a AGR technice protažení trapézového svalu. 

• Instruktáž ke korigovanému sedu a korekci předsunutého držení hlavy. 

Provedení terapie: 

U pacientky jsem provedla protažení šíjové, prsní a klavipektorální fascie. Pomocí 

postizometrické relaxace jsem protáhla m. trapezius, m. levator scapulae, hluboké šíjové 

extenzory a mm. pectorales. PIR jsem opakovala celkem 3×. Ischemickou kompresí došlo 

k ovlivnění spoušťových bodů u trapézového svalu  

a u zdvihače lopatky. Při korekci sedu se prvně pacientka pokusila srovnat sed dle 

instrukcí, které jí byly zadány, a až poté došlo k manuální opravě. V korigovaném sedu 

byl proveden nácvik retrakce hlavy vsedě dle metody McKenzie. Poučení k cvičebně-

relaxační jednotce viz instruktáž pacienta. 

Výsledek terapie: 

Došlo k protažení měkkých tkání v oblasti krku s výsledkem zmírnění zvýšeného 

svalového napětí. Odstranění spoušťového bodu trapézového svalu. Pacientka je 

instruována k protažení trapézového svalu, ke korekci sedu a nácviku retrakce hlavy 

vsedě. Cítí se dobře. 
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3. terapeutická jednotka 

Status praesens: 

Subjektivní: 

• Pocity nejistoty a nestability. 

• Bolesti hlavy s tlakem v zátylku. 

• Pocity nejistoty a nestability. 

• Tlak na zadní straně krku. 

Objektivní: 

Pacientka je lucidní, orientovaná místem, časem a osobou, spolupracující. 

• Krční páteř zlepšena v hybnosti do lateroflexe. 

• Omezená hybnost krční páteře do anteflexe, lateroflexe, rotace. 

• Spasmus horních fixátorů lopatek. 

• Omezené AO skloubení do laterokyvu vpravo. 

• Omezení úklonu C1-2 vpravo. 

• Nepruží Ⅰ. žebro vpravo. 

• Nepruží sternoklavikulární skloubení vpravo. 

• Nepruží střední a dolní kostotransverzální skloubení bilat. 

• Souhyby C6-Th1. 

• Bolestivé pružení C/Th přechodu. 

Cíl terapie: 

• Uvolnění zvýšeného svalového napětí. 

• Mobilizace AO skloubení. 

• Mobilizace segmentu C1-C2. 

• Mobilizace Ⅰ. žebra. 

• Mobilizace sternoklavikulární skloubení vpravo. 

• Mobilizace střední a dolní kostotransverzální skloubení bilat. 

• Zahájení instruktáže pacientky k cvičebně-relaxační jednotce. 

Návrh terapie: 

• PIR dle Lewita na m. trapezius (pars descendens), hluboké šíjové 

extenzory, m. levator scapulae, mm. Pectorales. 

• Mobilizace AO skloubení dle Lewita. 
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• Mobilizace segmentu C1-C2 dle Lewita. 

• Mobilizace Ⅰ. žebra dle Mojžíšové. 

• Mobilizace sternoklavikulární skloubení vpravo dle Mojžíšové. 

• Mobilizace střední a dolní kostotransverzální skloubení bilat. 

• Instruktáž pacientky k PIR a AGR technice na m. levator scapulae. 

Provedení terapie: 

Pomocí postizometrické relaxace jsem protáhla m. trapezius, m. levator scapulae, 

hluboké šíjové extenzory a mm. pectorales. PIR jsem opakovala celkem 3×. Mobilizace 

AO skloubení byla zrealizována uvedením krční páteře do trakce. Mobilizaci C1-C2 

nebyla nutná, jelikož došlo k uvolnění segmentu po mobilizaci AO skloubení. Mobilizace 

prvního žebra, sternoklavikulárního a kostotransverzálního skloubení byla provedena 

celkem 3×, a to s efektem. Poučení k cvičebně-relaxační jednotce viz instruktáž pacienta 

Výsledek terapie: 

U pacientky došlo zvětšení rozsahu pohybu krční páteře. Proběhla mobilizace 

atlantookcipitálního skloubení s úlevným efektem. Odblokování Ⅰ. žebra s úlevným 

efektem. Pacientka je instruována k protažení m. levator scapulae. Cítí se dobře. 

4. terapeutická jednotka – neproběhla 

Pacientka se omluvila z termínu 4. terapie a náhradní termín byl stanoven na dobu, 

kdy již došlo k nastavení karanténních opatření. 

Plánovaný cíl terapie: 

• Uvolnění paravertebrálních svalů. 

• Instruktáž k sestavě cviků na posílení břišní stěny. 

• Instruktáž k cvičebně-relaxační jednotce.  

Návrh terapie: 

• PIR dle Lewita na mm. Paravertebrales.  

• Instruktáž k autoterapeutickému protažení hlubokých šíjových extenzorů, 

zdvihačů lopatky, prsních svalů. 

• Instruktáž k posílení břišního svalstva. 
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5. terapeutická jednotka – neproběhla 

Neproběhla z důvodu nastavení karanténních opatření spojených s vysoce 

infekčním onemocněním COVID-19. 

Plánovaný cíl terapie: 

• Konzultace za účelem zopakování instruktáží. 

• Zhodnocení stavu pacientky.  

Návrh terapie: 

Konzultace za účelem zopakování instruktáží:  

• K sestavě cviků na posílení oslabených svalů. 

• Ke korekci předsunutého držení hlavy dle metody McKenzie. 

• Ke korekci sedu dle Brüggera. 

STANOVENÍ PLÁNU TERAPIE: 

Krátkodobý fyzioterapeutický plán: 

• Kineziologický rozbor (vstupní/výstupní). 

• TMT. Techniky měkkých tkání na ošetření kůže, podkoží, svalů a fascií. 

• Mobilizace blokád v oblasti krční páteře. 

• Mobilizace blokád žeber. 

• Ovlivnění svalových dysbalancí. 

• Protažení zkráceného svalstva. 

• Ovlivnění spoušťových bodů pomocí ischemické komprese. 

• Cvičení na posílení dolních fixátorů lopatek. 

• Cvičení na zvýšení svalové síly. 

• Korekce špatných pohybových stereotypů dle Jandy. 

Dlouhodobý fyzioterapeutický plán: 

• Srovnání svalových dysbalancí (PIR, posilovací cviky). 

• Zachování rozsahu pohybu krční páteře. 

• Zachování a možné zvětšení svalové síly. 

• Ovlivnění správného držení těla. 

• Posílení břišního svalstva. 

• Nácvik malé nohy. 

  



65 

INSTRUKTÁŽ PACIENTA: 

Instruktáž k cvičebně-relaxační jednotce: 

Instruktáž k protažení hypertonických svalů pomocí postizometrické relaxace 

(PIR) a antigravitační metody (AGR). 

• PIR – Postizometrická relaxační technika se užívá k ovlivnění svalů ve 

spasmu za pomoci izometrické kontrakce a následné relaxace svalu 

(Lewit, 1996). Autoterapeutické provedení spočívá v pasivním protažení 

svalu do krajní pozice. Poté je po dobu 10 vteřin kladen odpor proti směru 

protažení s následným uvolněním. Cílený sval není aktivně protahován, 

ale pouze uvolněn. 

• Pacientka byla instruována k užití techniky PIR na m. trapezius, m. levator 

scapulae a mm. scaleni. Techniku bude provádět 2× denně 

po 3 opakováních. 

• AGR – antigravitační (Zbojanova) technika je obdobou postizometrické 

relaxace s využitím jak u izometrického odporu, tak i v relaxační fázi 

gravitační síly (Lewit, 1996). 

• Provedení cviků viz příloha č. 5 – Relaxační cviky formou PIR a AGR. 

Instruktáž k posílení oslabeného svalstva: 

• Cviky jsou cíleny na posílení dolních fixátorů lopatek, hlubokých flexorů 

krční páteře a k posílení břišní stěny. Dále by mělo dojít k relaxaci horních 

fixátorů lopatek. 

• Cvik číslo 1:  

Výchozí poloha: Vleže na břiše. Nejlépe si dát na zem karimatku či jinou 

podložku. Hlava je opřena o čelo, horní končetiny jsou vzpaženy nad 

hlavou a opřeny o předloktí na malíkové hraně. Pánev je naklopena mírně 

do retroverze. Dolní končetiny zůstávají uvolněny. 

Provedení: Pacientka zvedne hlavu, tak aby brada byla v horizontální 

rovině s podložkou. Lopatky se pokusí stáhnout, jako by je chtěla zasunout 

do zadních kapes u kalhot. Pokud by byl pocit zvednuté hlavy 

nekomfortní, začne pacientka tento cvik s oporou o čelo na podložce. 
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• Cvik číslo 2: 

Výchozí poloha: Poloha vleže na břiše s oporou o předloktí. Pánev je 

mírně vedena do retroverze a dolní končetiny jsou uvolněné. Hlava je 

v prodloužení páteře. 

Konečná poloha: Lopatky se stahují od uší a hlava se snaží o napřímení 

neboli protažení do dálky. Nemělo by docházet k zalomení krční páteře. 

S výdechem pacientka zapojí rotaci hlavy do stran. Po celou dobu je nutné 

mít uvolněné trapézové svaly. 

Instruktáž ke korekci sedu, stoje a předsunutého držení hlavy: 

• Brügger koncept (Boner, 1995) je metoda vyžadující aktivní účast 

pacienta. Při korekci se prvně pacientka pokusila srovnat sed dle instrukcí, 

které jí byly zadány, a následně jsem sed manuálně zkorigovala. 

S pacientkou byla nastavena výška židle tak, aby kyčelní klouby byly výše 

než klouby kolenní, pohodlně dala DKK os sebe tak, aby se paty nacházely 

pod koleny a HKK spustila volně podél těla. Poté jsme nacvičovali klopení 

pánve do anteverze a retroverze s cílem uvědomění si umístění sedacích 

hrbolů a nalezení středu sedacího hrbolu. Pacientce jsem manuálně 

dorovnala hrudník.  

• McKenzie metoda: Byla použita část z metodiky, a to korekce 

předsunutého držení hlavy, tedy nácvik retrakce hlavy vsedě. 

VÝSTUPNÍ VYŠETŘENÍ: 

Neproběhlo. 
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3.1 Cíle práce 

• Zjištění možností ovlivnění cervikokraniálního syndromu a závratě 

pomocí fyzioterapie. 

• Zmírnění objektivního nálezu a subjektivních obtíží pacienta. 

3.2 Metody zpracování bakalářské práce 

Typ práce je teoreticko-praktický. Praktická část je zpracována ve formě 

kazuistik.  

Cílová populace byla vybrána na základě 4 kritérií: 

1. U pacientů bylo provedeno neurologické vyšetření spolu s výpočetním 

tomografickým (CT) vyšetřením, rentgenovým (RTG) vyšetřením, 

elektroencefalografickým (EEG) vyšetřením, vyšetřením pomocí 

magnetické rezonance (MRI), dále podstoupili pacienti interní vyšetření, 

ORL a oční vyšetření. 

2. Byl diagnostikován cervikokraniální syndrom. 

3. Byl přítomen doprovodný vegetativní symptom vertigo (závrať). 

4. Věk nad 18 let. 

Sběr dat proběhl v časovém rozmezí od 11. 2. 2019 do 9. 3. 2020. 

Pacienti byli vybráni na Ambulanci Neurologie, chiropraxe a akupunktury 

v Neratovicích. Před začátkem spolupráce byl pacienty podepsán informovaný souhlas, 

který je přiložen níže v bakalářské práci (příloha č. 4).  

Terapie probíhala v časovém rozmezí 60–90 minut. Časový interval byl nastaven, 

tak aby byl dostatečný prostor na správný nácvik autoterapeutických cviků. Vždy na 

počátku terapie byl prostor pro otázky, komentáře nebo sdělení pacienta. Poté jsem 

provedla vyšetření, dle kterého jsem zhodnotila aktuální stav pacienta a změnu od 

minulého sezení. Na druhé terapeutické jednotce byla se všemi pacienty nacvičena 

retrakce krční páteře inspirována dle metody McKenzie a korekce sedu inspirovaná 

Brügger konceptem. Relaxační cviky byly vybrány na základě snadné proveditelnosti 

v domácím prostředí a časové nenáročnosti. Využila jsem poznatky ze studia a navrhla 

terapii založenou na knize Manipulační léčba od profesora Lewita. Posilovací cviky dle 

Ludmily Mojžíšové byly vybrány taktéž na základě prostorové i časové nenáročnosti 

s důrazem na co možná nejvíce komplexní jednotku. Pacientům jsem zdůraznila 

nezbytnost každodenního cvičení. 
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3.3 Výsledky 

Výsledky budou prezentovány ve dvou tabulkách. První shrnuje data získaná ze 

vstupního vyšetření, druhá tabulka shrnuje data získaná z výstupního vyšetření. 

U pacientek v kazuistice č. 1 a č. 2 došlo k obnovení kloubních rozsahů krční 

páteře, zlepšení tělesné postury, zmírnění předsunutého držení hlavy a krku, zmírnění 

protrakčního držení ramen, k pozitivnímu ovlivnění svalů se zvýšeným napětím, ale také 

byla znatelná změna v rozpoložení pacientek. Pacientky pravidelně poctivě dodržovaly 

nastavenou cvičebně-relaxační jednotku. 

V kazuistice č. 1 došlo u pacientky ke zmírnění bolesti dle Melzackovy škály ze 

stupně 3 na stupeň 1. 

V kazuistice č. 2. došlo u pacientky ke zmírnění bolesti dle Melzackovy škály ze 

stupně 5 na stupeň 1. 

U kazuistiky č. 3 bohužel nejsou dostupná výchozí data vzhledem k nemožnosti 

jejich vyšetření. 
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Tabulka 3.8 Vstupní vyšetření 

Vstupní vyšetření 

 Kazuistika č.1 Kazuistika č.2 Kazuistika č.3 

Bolest na Melzackově škále 3 5 3 

Vyšetření svalové 

síly dle Jandy 

Flexe obloukovitá 4 bilat. 3 bilat. 5 bilat. 

Flexe předsunem 5 bilat. 3 bilat. 5 bilat. 

Extenze 
Nevyšetřeno pro 

bolest 

Nevyšetřeno pro 

bolest 
4 bilat. 

Dynamické 

vyšetření páteře 

Forestierova fleche 1 cm 0,5 cm 2 cm 

Čepojova vzdálenost 1 cm od sternem 3,5 cm od sterna 1,5 cm od sterna 

Orientační 

vyšetření 

kloubních rozsahů 

krční páteře 

 aktivní /pasivní/ s izometrickým odporem 

Anteflexe 

omezená na dva 

prsty/omezená na 

dva prsty/ bolestivá 

omezená na dva 

prsty/omezená na 

dva prsty/ bolestivá 

omezená na 

prst/omezená na 

prst/ bolestivá 

Retroflexe 
Nevyšetřeno pro 

bolestivost 

Nevyšetřeno pro 

bolestivost 

Omezena/omezená/ 

bolestivá 

Lateroflexe 

Omezená 

oboustranně/omeze

ná 

oboustranně/bolesti

vá 

Omezená 

oboustranně/omeze

ná 

oboustranně/bolesti

vá 

Omezená 

oboustranně/omeze

ná 

oboustranně/bolesti

vá 

Rotace 
Omezená/

omezená/- 

Omezená/omezená/

- 

Omezená/omezená/

- 

Vyšetření 

zkrácených 

svalů/hypermobili

ty dle Jandy 

Paravertebrální 

zádové svaly 
1- malé zkrácení 2- velké zkrácení 1- malé zkrácení 

M. pectoralis major 1- malé zkrácení 1- malé zkrácení 1- malé zkrácení 

M. trapezius: 1- malé zkrácení 2- velké zkrácení 2- velké zkrácení 

M. levator scapulae 1- malé zkrácení 1- malé zkrácení 2- velké zkrácení 

M. 

sternocleidomastoide

us 

1- malé zkrácení 0- bez zkrácení 1- malé zkrácení 
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Tabulka 3.9 Výstupní vyšetření 

Výstupní vyšetření 

 Kazuistika č.1 Kazuistika č.2 Kazuistika č.3 

Bolest na Melzackově škále 1 1 
Neproběhlo z důvodu 

nastavení 

karanténních opatření 

spojených s vysoce 

infekčním 

onemocněním 

COVID-19. 

Vyšetření 

svalové síly dle 

Jandy 

Flexe obloukovitá 5 bilat. 5 bilat 

Flexe předsunem 5 bilat. 5 bilat 

Extenze 5 bilat 4 bilat. 

Dynamické 

vyšetření páteře 

Forestierova 

fleche 
0,5 cm 0,5 cm 

Čepojova 

vzdálenost 

Přiložení brady na 

sternum 
0,5 cm 

Orientační 

vyšetření 

kloubních 

rozsahů krční 

páteře 

 aktivní /pasivní/ s izometrickým odporem 

Anteflexe Bpn. Bpn. 

Neproběhlo z důvodu 

nastavení 

karanténních opatření 

spojených s vysoce 

infekčním 

onemocněním 

COVID-19. 

Retroflexe Bpn. Bpn. 

Lateroflexe Bpn. Bpn. 

Rotace Bpn. Bpn. 

Vyšetření 

zkrácených 

svalů/hypermob

ility dle Jandy 

Paravertebrální 

zádové svaly 
0- bez zkrácení 1- malé zkrácení 

M. pectoralis 

major 
1- malé zkrácení 0- bez zkrácení 

M. trapezius: 1- malé zkrácení 1- malé zkrácení 

M. levator 

scapulae 
0- bez zkrácení 0- bez zkrácení 

0- bez zkrácení 0- bez zkrácení 0- bez zkrácení 
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4 DISKUZE 

Cílem práce bylo podrobné teoretické zpracování popisu cervikokraniálního 

syndromu a terminologické variability vertiga, které může být spojeno s tímto 

syndromem. Dále zjištění možností ovlivnění příznaků za pomoci fyzioterapie, ale také 

účinné zmírnění objektivního nálezu a subjektivních obtíží pacienta. Dílčím cílem byla 

podpora všeobecného povědomí o dané problematice. Práce není zaměřena na obhajobu 

diagnózy cervikálního vertiga a ani nesměřuje k diagnostickému procesu, ale pouze 

pojednává o možném ovlivnění některých typů nepravého vertiga, terapií 

cervikokraniálního syndromu fyzioterapeutickými metodami. Pojednává tedy 

o subjektivních pocitech nestability a poruchy rovnováhy. Pocity nejistoty nemají rotační 

charakter pravé závrati a jsou spojeny s patologií krční páteře. 

Cervikokraniální syndrom nebo také cervikogenní bolesti hlavy jsou aktuální 

problematikou. Díky zvětšující se tendenci k nezdravému životnímu stylu narůstá 

procento pacientů s vertebrogenními obtížemi. Dnešní doba s sebou nese převážně sedavá 

zaměstnání, statickou pracovní zátěž a nedostatečnou fyzickou aktivitu, a to již od útlého 

věku. I díky nedostatku pohybu narůstá procento obézních pacientů. Obecně dochází k 

nesprávnému držení těla, špatným pohybovým stereotypům navozujícím širokou škálu 

nemocí s nimi spojených. Díky evoluci technologií a rozšíření její dostupnosti, dochází 

již od dětství k chybnému posturálnímu držení.  

Ve vztahu ke krční páteři je myšlen převážně předsun a předkyv hlavy dále 

předsun ramen, zaujetí vadného sedu nebo stoje a další (Kaltofen, 2008). 

 Neměli bychom opomíjet psychické rozpoložení jedince, které se také odráží na 

postuře. Narůstající počet informací, které musíme denně zpracovat je jedním z vodítek 

k vyčerpanosti, které v kombinaci s absencí aktivního pohybu vede ke zhoršení 

psychického stavu. 

Není tomu tak dávno, kdy byl cervikokraniální syndrom považován za 

kontroverzní jednotku, a i v dnešní době se najdou odpůrci této diagnózy, avšak je jich 

menšina (Ambler, 2011). Dnes jsou cervikogenní bolesti hlavy běžnou diagnózou, ale 

stále probíhají diskuze ohledně jejich diagnózy (Xiao et al., 2019).  

Dosud se stává, že pacienti projdou mnoha vyšetřeními, než jim je 

cervikokraniální syndrom diagnostikován. Správná diagnóza, stanovená neurologem, je 

nezbytná pro zahájení fyzioterapeutické intervence. Krční páteř je klíčovým segmentem 

páteře s nezbytným šetrným zacházením. Pacient by měl být vyšetřen neurologem 
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a podroben řadě vyšetření, mezi která řadíme ORL, RTG, EEG, MRI/CT, základní 

laboratorní vyšetření, oční vyšetření, interní vyšetření, sono karotid a až poté v případě 

negativního nálezu by měl být odeslán na fyzioterapii. Jenomže tomu tak není.  

Pacienti popsaní v kazuistikách bakalářské práce prošli všemi vyšetřeními 

s negativním nálezem. 

Cervikogenní bolesti hlavy se mohou pojit s jiným typem bolesti například 

s migrénami nebo posttraumatickými bolestmi hlavy (Mastík, 2016). 

Literatura podporuje užití léčebné tělesné výchovy, manuální myoskeletální 

medicínu nebo využití měkkých a mobilizačních technik. Někteří autoři se přiklánějí 

k zapojení fyzikální terapie. Mastík (2004) a Marková (2009) uvádějí jako součást terapie 

CC syndromu užití elektroléčby nebo vodoléčebných procedur. 

Shoda panuje v zařazení fyzioterapie jako léčby první volby. Fyzioterapie je 

vzhledem ke své neinvazivnosti a vedení pacienta k aktivnímu zapojení a vnímání svého 

těla příhodná pro kladný výsledek léčby (Xiao et al, 2019). 

Stále je běžné nadužívání léků proti bolesti místo aktivní práce se svým tělem 

a jeho špatnými pohybovými stereotypy (Page, 2011). 

Jednou z nesnází při léčbě syndromu je pasivní přístup pacienta k rehabilitační 

intervenci. Literatura klade malý důraz na potřebnost iniciativního přístupu pacienta. 

Pacient by měl zařadit posílení zasaženého oslabeného svalstva a relaxaci svalstva 

v napětí.  

Terapií lze zkvalitnit zdravotní stav poměrně záhy, jelikož by mělo po správně 

provedené mobilizaci segmentu dojít k úlevě (Lewit, 1996).  

Mobilizace horních segmentů krční páteře snižuje intenzitu bolestí hlavy a vede 

ke zlepšení rozsahů krčních pohybů (Malo-Urriés et al., 2017). 

Již se ukázalo u pacientky užité v kazuistice číslo 3, že pasivním přístupem nelze 

odvrátit potíže zcela.  

Terapie nemá sjednocen postup, což by mohlo být výhodné pro obor fyzioterapie, 

jelikož umožňuje volné pole působnosti. Záleží ovšem na odbornosti fyzioterapeuta. Jsou 

však známy obecně platné zásady, které pojímají korekci předsunutého držení hlavy a 

krku, posílení dolních fixátorů lopatek a relaxaci horních fixátorů lopatek. Tyto podklady 

byly inspirací pro sestavení terapií. Xiao et al. (2019) uvádí, že není vhodné užití 

nárazových manipulací.  

Mobilizační techniky jsou však nedílnou součástí v léčbě cervikokraniálního 

syndromu stejně jako aktivní přístup pacienta (Rychlíková, 2016). 
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Problematika vertiga je všeobecně velmi komplikovaná, a o to více je spletitá 

v kombinaci s cervikokraniálním syndromem.  

Názvosloví a chápání slova vertigo je nejednotné a zaměňované. Například lze 

pod tímto pojmem nalézt problematiku centrálního, periferního charakteru nebo závrať 

vestibulární a nevestibulární (Novotný, 2007). Jeřábek (2003) uvádí jiné varianty dělení 

s prvotním rozdělením na závratě fyziologické a patologické. Vertigo může být také 

hormonální, imunologické, ze stavu po boreliích nebo chlamydiích a z dalších příčin. 

Stejná hodnota významu je také připisována slovu závrať. Často nalezneme mezi těmito 

výrazy rovnítko. Z pohledu studenta nelékařského oboru je velmi složité se správně 

orientovat v názvosloví i z důvodu nekompletního lékařského vzdělání, které s sebou 

nese podrobnou orientaci v neurologii.  

Vertigo u cervikokraniálního syndromu lze dohledat pod názvem cervikální 

vertigo, cervikogenní vertigo nebo jen závrať doprovázející cervikokraniální syndrom 

(Kadaňka, Bednařík, 2018; Ambler, 2011; Thomson-Harvey, Hain, 2019; Brandt, 

Bronstein, 2001; Chu, Chin, Bhaumik, 2019; Knapstad, Nordahl, Goplen, 2019; Reid et 

al., 2015; Takahashi, 2018; Wrisley et al., 2000). Pojem cervikální vertigo je diagnózou 

spornou s absencí přesné a jednotné definice a spadá pod velmi kontroverzní jednotku 

dnešní doby (Ambler, 2011).  

Je vážný nedostatek studií, které by prokázaly tento symptom 

u cervikokraniálního syndromu (Kadaňka, Bednařík, 2018). Zatím totiž neexistuje 

jednoznačné vyšetření a testy, které by závrať u cervikokraniálního syndromu prokázaly. 

Prozatím se užívá diagnostiky za pomoci vyloučení jiných kritérií, což je pro lékaře 

nesnadný úkol a klade důraz na jejich dovednosti a schopnost vyloučení konkurenčních 

diagnóz. Tyto nejistoty v diagnostice se odrážejí v hodnocení závratí u CC syndromu, 

pokud jde o jejich příčiny, jako jsou pocity nerovnováhy, nestability a dezorientace. 

Někteří lékaři oslovení v průběhu praxe se příklání k názoru, že hlavním faktorem jsou 

špatné proprioceptivní vstupy z krční páteře, někteří dotázaní lékaři tvrdí, že cervikální 

vertigo neexistuje z důvodu necharakteristických znaků, které má.  

V České republice zatím není problematika z pohledu fyzioterapie popsána. 

Pokud vezmeme v potaz nejasné definice a diagnózy této problematiky, jde o logický 

následek. 

Není tedy riskantní začít s fyzioterapeutickou intervencí u těchto pacientů? Není, 

jelikož v našem poddání se jedná o multioborovou spolupráci. Neurolog rozhoduje 

o diagnostice a fyzioterapeut na ni navazuje. Pacienti zařazení do kazuistik bakalářské 
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práce prošli neurologickým vyšetřením, při kterém byla stanovena diagnóza 

cervikokraniálního syndromu spolu s vegetativním symptomem vertigo (závrať). Pacienti 

však byli ještě odesláni na vyšetření zahrnující: ORL, RTG, EEG, MRI/CT, základní 

laboratorní vyšetření, oční vyšetření, interní vyšetření, sono karotid, aby došlo 

k vyloučení jiných možných příčin, způsobujících vertigo. V případě negativního nálezu 

odeslal neurolog pacienty k fyzioterapeutické intervenci. Tento postup je nezbytný 

a nutný pro fyzioterapeuty a pro zahájení jejich terapeutické intervence. Postup, který je 

popisován v bakalářské práci a byl použit pro výběr pacientů, není nikde popsán ani 

doporučen. Zakládá se na zkušenostech a odborných znalostech lékaře. Krční páteř je 

značně spletitá oblast s náročnou diagnostikou a nutností šetrně zvolené rehabilitační 

léčby. Je tedy zásadní multioborová spolupráce.  

Ačkoli úkolem fyzioterapeuta není diagnostika, měl by problematiku 

cervikokraniálního syndromu spolu s možnými vegetativními symptomy dobře znát. Jako 

jeden z příkladů uvedu fyzioterapeuty v ambulantních praxích, kteří se mohou lehce 

setkat s pacientem, který za nimi dochází s jiným problémem, ale již může mít 

cervikokraniální syndrom, i když zatím bez vegetativní symptomatologie. 

V praktické části jsem měla možnost navázat spolupráci s pacientkami, které 

trpěly cervikokraniálním syndromem spolu se závratěmi. Překvapivé zjištění během 

terapií přišlo v podobě stížností pacientů na několikanásobně nepřesnou diagnostiku 

jejich zdravotního stavu. Pacientky se shodly, že problémy s krční páteří mají již dlouho 

bez jakékoli úlevy. Nejdéle trvaly bolesti krční páteře a závrať se přidala jako poslední. 

Dvě pacientky ze tří naříkaly na únavu z neustále nových informací a diagnóz bez 

znatelného účinku na zdravotní stav. Třetí pacientka byla již déle vedena lékařem, se 

kterým jsem spolupracovala, a její stav byl znatelně lepší. Otázkou bylo, proč se stav 

nezlepšil trvale. Při pohledu na pacientku číslo tři a její vadné držení těla s předsunem 

hlavy byla naznačena odpověď. Významná a nutná je tedy spolupráce lékaře 

s fyzioterapeutem. Společnými znaky vyskytujícími se u všech tří pacientek byly 

předsunuté držení hlavy a krku, protrakční držení ramen, omezené pružení 

atlantookcipitálního a atlantoaxiálního skloubení, omezené pružení segmentu C1-2, 

spasmus krátkých šíjových extenzorů a blokáda žeber. U dvou pacientek byla shoda 

v bolestivosti C/Th přechodu, spasmu horních fixátorů lopatek, omezeného pružení 

sternoklavikulárního skloubení a omezené pružení u kostotransverzálního skloubení. 

Všechny tři udávaly zhoršení zdravotního stavu po psychicky náročném období. U dvou 

pacientek došlo k výraznému zlepšení posturálního držení těla v návaznosti na pravidelné 
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cvičení v domácím prostředí. Jedna pacientka udávala zlepšení stavu hned po provedení 

cvičební jednotky, která navázala na třetí terapii kdy, již byly využity mobilizační 

techniky na krční páteř. Bohužel u třetí pacientky nedošlo k dokončení terapie vzhledem 

k přítomnosti onemocnění covid-19 a karanténním opatřením. Všechny pacientky po 

odblokování hlavových kloubů udávaly zhoršení stavu po dobu jednoho až dvou dnů a 

následné výrazné zlepšení a odeznění závratí. Shodly se na skutečnosti, že se obávají 

možného opětovného zhoršení zdravotního stavu. Tento fakt byl pozorovatelný v reakci 

svalového napětí, se kterým jsme pracovali poměrně intenzivně. Pacientkám jsem 

doporučila užití relaxačních technik pro uvolnění celého těla, hlavně oblasti spojené 

s krční páteří.  

Je fyzioterapeutická intervence u dané problematiky omezena věkem pacienta? 

Ano je, ale pouze částečně. U pacientů v pokročilejším věku se neprovádí manévry a testy 

do koncových poloh, což může mít za následek snížení efektu léčby. 

Jak dlouho vydrží pozitivní efekt? Pokud pacient aktivně spolupracuje, jsou 

výsledky s pozitivním efektem zatím dlouhodobější. 

Součástí rehabilitace je instruktáž pacienta k pravidelnému samostatnému cvičení, 

které může udržet dlouhodobý efekt terapie a ulevit trvale od potíží. Pacient by měl znát 

a dodržovat korigovaný sed a korekci předsunutého držení hlavy. 

Procento pacientů s bolestmi krční páteře narůstá a je součástí 

socioekonomických problémů. Většina pacientů není schopna docházet do zaměstnání 

právě díky CC syndromu spojenému se závratěmi. Je proto příhodné jim co nejdříve 

ulevit od bolestí, pomoci od stavů závrati a se začleněním do běžného osobního 

a pracovního života.  

Literární zdroje jsou sestaveny z odborných článků, knih a studií. Nalézt 

příhodnou literaturu nebylo snadné, a to vzhledem k pestrosti informací a variabilnímu 

pohledu na danou problematiku.  

Odborné články a studie jsou převážně ze zahraničních zdrojů a jsou staré 

maximálně 5 let. K vyhledávání informací byly použity databáze Medline, PubMed 

a Google Scholar. Klíčovými slovy pro nalezení vhodných zdrojů byly: bolesti hlavy, 

cervikogenní bolest hlavy, sekundární bolesti hlavy, vertigo, závrať, krční páteř, 

zygoapofyzeální klouby a jejich anglické ekvivalenty. 

Z českých zdrojů jsou uvedeni zástupci jako je například profesor Lewit, který 

problematiku cervikokraniálního vertiga již zmínil, a jeho publikace z roku 1996. 

Rehabilitační plán byl inspirován literárními podklady, ale komplexní terapie byla 
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sestavena bez daného podkladu, jelikož přesné rehabilitační podklady nejsou k dispozici. 

V zahraničních zdrojích je často uvedena mobilizace a manipulace krční páteře jako 

součást terapie. Již profesor Lewit ve své publikaci Manipulační léčba z roku 1996 

popisoval mobilizaci krční páteře. Jeho kniha byla podkladem pro užité mobilizační 

techniky. V publikacích postrádám častější zmínky o blokádách žeber. 
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5 ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zabývá cervikokraniálním syndromem spojeným se 

závratěmi. Cervikokraniální syndrom se řadí do vertebrogenního algického syndromu. 

Procento pacientů s bolestmi krční páteře nabývá na četnosti a stává se součástí 

socioekonomických problémů. Značné procento pacientů není způsobilé k vykonávání 

zaměstnání právě díky cervikokraniálnímu syndromu spojenému se závratěmi. Cílem je 

co nejdříve ulevit těmto pacientům od bolestí hlavy, pomoci jim od stavů závrati 

a začlenit je zpět do běžného osobního a pracovního života. Pokud se však pacient aktivně 

nepodílí na nápravě svých pohybových stereotypů, dojde ke snížení efektu léčby 

a k opětovnému zhoršení jeho zdravotního stavu. 

Výsledky uvedných terapií s popsanými pacienty byly uspokojivé, avšak pro 

vyvození závěrů daný vzorek nestačí. Je však zřejmé, že aktivní zapojení pacienta do 

rehabilitace je při léčbě cervikokraniálního syndromu nezbytnou podmínkou k dosažení 

uspokojivého stavu bez obtíží.  

Základem pro zahájení fyzioterapeutické intervence je navázání na správně 

stanovenou lékařskou diagnózu. Prozatím je nedostatek randomizovaných studií, které by 

prokázaly problematiku závratí u cervikokraniálního syndromu. Je tedy nemožné sestavit 

doporučený plán rehabilitačních postupů a přístupů. Některé pacienty čeká dlouhá cesta 

ke stanovení správné diagnózy a k zahájení vhodné rehabilitace. Nastává prolongace 

pracovní nezpůsobilosti s možným psychickým dopadem na jedince. 

Touto prací bych chtěla poukázat na skutečnost, že přítomnost subjektivního 

popisu závratí u cervikokraniálního syndromu je relevantní. Otázkou zůstává, jaká je 

skutečná podstata problému. Pravděpodobné je propojení s poruchou proprioceptivní 

složky, ale je potřeba randomizovaných studií, které by tento fakt prokázaly. 

Terapie cervikokraniálního syndromu spojeného se závratěmi je založena na 

multioborové spolupráci, která s sebou nese mnoho benefitů pro pacienta. 

Pojem závrať či vertigo nemá jednotné názvosloví a do budoucna bude nutno 

problematiku dále upřesnit. 
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9 PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 – 1. kazuistika 

1. KAZUISTIKA 

VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ 

Charakteristika závratí:  

Jak dlouho trvají stavy závratí:  

• Pacientka udává příchod první závratě před pěti lety. 

• Zhoršení atak závratí v posledních dvou měsících. 

Vyvolávající příčina:  

• Závrať je nezávislá na poloze, je nárazová, pacientka pociťuje nestabilitu 

a nejistotu. 

Trvání ataky:  

• Nelze specifikovat. 

Psychosociální anamnéza: 

• 3 roky nazpět prošla těžkou rodinnou životní situací, kterou nechce podrobně 

probírat. Prožila si velmi stresové období. 

Bolest: 

• Melzackova škála bolesti: 

Obrázek 9.1 Melzackova škála verbální stupnice bolesti-šestistupňová (Pokorná, 2013) 

Tabulka 9.1 Melzackova škála verbální stupnice bolesti-šestistupňová 

0 Žádná bolest 

1 Mírná bolest 

2 Nepříjemná bolest 

3 Intenzivní bolest 

4 Krutá bolest 

5 Zcela nesnesitelná bolest 

  

žádná bolest

0

mírná bolest

1

nepříjemná 
bolest

2

intenzivní 
bolest

3

krutá bolest

4

nesnesitelná 
bolest

5
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• Pacientka přichází s intenzivní bolestí hlavy spolu s pocitem nejistoty 

a instability. 

• Některé ataky závrati dosahují bolesti na Melzackově škále hodnoty 5. 

Aspekce: 

• Somatotyp: endomorf. 

• Kůže: fyziologické barvy. 

Vyšetření stoje: 

• Zepředu: umbilicus v ose, levý thorakobrachiální trojúhelník větší oproti 

pravému, břicho vyklenuté vpřed, protrakční postavení ramen s elevací, pravé 

rameno výše držené oproti levému, výrazná kontura trapézového svalu bilat. 

• Zezadu: levý thorakobrachiální trojúhelník větší oproti pravému, prominující 

dolní úhel lopatky spolu s mediálním okrajem bilat., pravé rameno výše držené 

oproti levému, výrazná kontura trapézového svalu bilat. 

• Zboku: hyperkyfóza hrudní páteře, hyperlordóza krční páteře, protrakční 

postavení ramen s elevací, předsunuté držení hlavy a krku. 

Vyšetření chůze: 

• Pacientka stojí samostatně bez opory. Posazení a znovu postavení nečiní problém. 

Pacientka chodí o úzké bázi, odvíjení chodidel je bez patologického nálezu, 

poloha osy pánve je souhlasná s osou ramen, souhyb horních končetin je 

symetrický. Chůze je méně jistá bez výchylek do stran. 

• Stoj na jedné noze výchylky do stran bilat. 

Dynamické vyšetření krční páteře: (Vyšetření kloubních rozsahů) 

Vyšetření svalové síly dle Jandy: 

Tabulka 9.2 Vyšetření svalové síly dle Jandy 

Krk 

Vyšetřovaný pohyb Hlavní svaly  Pravá strana Levá strana 

Flexe obloukovitá Hluboké flexory krku, mm. scaleni, m. 

SCM 

4 4 

Flexe předsunem M. sternocleidomastoideus, mm. 

scaleni, hluboké flexory krku 

5 5 

Extenze M. trapezius, M. erector spinae Nevyšetřeno 

pro bolest 

Nevyšetřeno 

pro bolest 
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5 – sval koná práci proti odporu, 4 – sval koná práci proti mírnému odporu, 3 – 

sval koná práci proti působení gravitace 

Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy: 

Flexe šíje 

• Pacientka provádí flexi šíje předsunem s prvotní oboustrannou iniciací m. SCM. 

• Vyšetření bylo doplněno zkouškou výdrže, kde pacientka udržela hlavu ve flexi 

po dobu 10 vteřin bez třesu. 

Abdukce v ramenním kloubu 

• Prvně se u pacientky zapojí horní snopce trapézového svalu a dojde k elevaci 

ramenního pletence (oboustranně). 

Flexe trupu 

• Pacientka se vyšvihne do flexe trupu a dochází k lordotizaci krční a bederní 

páteře. 

Dynamické vyšetření páteře: 

Tabulka 9.3 Dynamické vyšetření krční páteře 

 Vstupní 

hodnoty 

Forestierova 

fleche 

1 cm 

Čepojova 

vzdálenost: 

1 cm 

nad 

sternem 

Orientační vyšetření kloubních rozsahů krční páteře: 

Tabulka 9.4 Orientační vyšetření pohyblivosti krční páteře 

Vyšetření pohybů krční 

páteře 
Aktivní pasivní 

s izometrickým 

odporem 

Anteflexe 

omezená na dva prsty omezená na dva prsty bolestivá 

Retroflexe 

Nevyšetřeno pro 

bolestivost 

Nevyšetřeno pro 

bolestivost 

Nevyšetřeno pro 

bolestivost 

Lateroflexe 

omezena oboustranně omezena oboustranně bolestivá 
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Rotace 

Omezená Omezená  

 

• Omezené pružení příčného výběžku atlasu vpravo. 

• Bolestivé pružení C-TH přechodu. 

• Omezené pružení Ⅰ. žebra vpravo. 

• Omezené pružení sternoklavikulárního skloubení vpravo. 

• Omezené pružení středního a dolního kostotransverzálního skloubení 

oboustranně. 

Vyšetření zkrácených svalů/hypermobility dle Jandy: 

• Paravertebrální zádové svaly: 1– malé zkrácení. 

• M. pectoralis major: 1– malé zkrácení bilat. (část klavikulární s m. pectoralis 

minor). 

• M. trapezius: 1– malé zkrácení bilat. 

• M. levator scapulae: 1– malé zkrácení bilat. 

• M. sternocleidomastoideus: 1– malé zkrácení bilat. 

• Zkouška rotace hlavy: negativní. 

• Zkouška šály: pozitivní, prsty přesáhnou 1 cm od osy těla. 

• Zkouška zapažených paží: pozitivní, uchopení celými dlaněmi. 

• Zkouška založených paží: pozitivní, paže překrývají část lopatky. 

• Zkouška extendovaných loktů: negativní. 

• Zkouška sepjatých rukou: negativní. 

• Zkouška sepjatých prstů: negativní. 

• Zkouška předklonu: +3 cm. 

Základní neurologické vyšetření: 

• Psychomotorické tempo přiměřené. 

• Hlava, MN: poklepově nebolestivé, bulby volné, nystagmus 0, izokorie, foto 2+, 

výstupy n. Ⅴ. nebolestivé, inervace n. Ⅶ bpn., inervace Ⅻ sym. +, meningy 

volné. 
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• C páteř: aktivní hybnost omezená do všech směrů, segmentálně omezení pružení 

atlas-okciput do laterokyvu ad dx., C1-2 omezení do rotace vlevo, C2-3 asymetrie 

při lateroflexe, souhyby C/Th, omezení pružení prvního žebra vpravo. 

• HKK: rr. sym. +, PJI a PJZ O, taxe př., takt. čití, motorika přiměřená. 

• DKK: rr. sym. +, PJI a PJZ O, taxe př., takt. čití, motorika přiměřená. 

• Stoj: Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ bpn. 

• Test DeKlein: bpn. 

• Pacientka byla odeslána na CT, EEG, ORL vyšetření a MRI – vše bpn., 

kontrolováno, zda interně vyšetřeno. 

Palpace (zaměřeno na Cp páteř): 

• Palpace s provokací iradiace do ramene. 

Kůže: 

• Snížená posunlivost všemi směry a protažitelnost v oblasti trapézového svalu 

bilat.  

• Fyziologické zabarvení kůže. 

• Klidová potivost nepřítomna. 

• Dermatografismus v oblasti trapézového svalu u vzestupných a příčných vláken. 

Fascie: 

• Povrchové krční fascie (Fascia cervicalis superficialis): omezená posunlivost 

směrem ventrálním i dorzálním oboustranně a omezená protažitelnost. 

• Fascie klavipektorální a pektorální: omezená posunlivost a protažitelnost, 

patologická bariéra oboustranně do laterolaterálního směru. 

Teplota: 

• Fyziologická teplota kůže. 

Bolestivost: 

• Pacientka udává bolestivost v oblasti subokcipitálních svalů, trapézového svalu 

více vlevo, zdvihačů lopatky a C/Th přechodu. 

Palpační citlivost:  

Pacientka udává palpační citlivost u periostových bodů:  

• Protuberantia occipitalis externa. 

• Linea nuchae superior. 

• Processus mastoideus. 
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• Processus transversus C1. 

• Processus transversus C2. 

• Articulatio sternocostalis l. dx. 

• Costa prima l. dx.  

Zvýšené napětí měkkých tkání: 

• Mm. suboccipitales, oboustranně. 

•  M. trapezius, více vpravo. 

•  M. levator scapulae, více vpravo. 

• Mm. scaleni, oboustranně. 

• Mm. paravertebrales – bederní část. 

• M. pectoralis major, oboustranně. 

• M. SCM, oboustranně. 

• Zvýšené napětí v oblasti linea nuchae superior. 

Oslabené svaly: 

• Dolní fixátory lopatek zejména musculus serratus anterior oboustranně. 

• Hluboké flexory krku. 

Funkční testování: 

• Pohybový stereotyp abdukce v ramenním kloubu. 
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Příloha č. 2 – 2. kazuistika 

VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ 

Kineziologický rozbor: Výška – 159 cm Váha – 53 kg BMI=20,96 

Charakteristika závratí:  

Jak dlouho trvají stavy závratí:  

• Od prosince 2018. 

• Závratě – pocity nejistoty, mžitky před očima, pocity tahu k oběma stranám. 

Vyvolávající příčina:  

• Po probuzení, rychlém zvednutí z křesla nebo z gauče, po dlouhodobém stoji. 

Trvání ataky:  

• Nelze specifikovat. 

Psychosociální anamnéza: 

• Roku 2018 syn v nemocnici v narkóze, špatná prognóza, avšak synův stav se po 

roce zlepšil. 

Bolest: 

Melzackova škála bolesti: 

• Pacientka udává bolest číslo 5. 

• Přišla bez kompenzačních pomůcek a bez doprovodu. 

• Bolest vyzařuje do horních končetin. 

Obrázek 9.2 Melzackova škála verbální stupnice bolesti-šestistupňová (Pokorná, 2013) 

 

Tabulka 9.5 Melzackova škála verbální stupnice bolesti-šestistupňová 

0 Žádná 

bolest 

1 Mírná 

bolest 

2 Nepříjemná 

bolest 

3 Intenzivní 

bolest 

žádná bolest

0

mírná bolest

1

nepříjemná 
bolest

2

intenzivní 
bolest

3

krutá bolest

4

nesnesitelná 
bolest

5
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4 Krutá bolest 

5 Zcela 

nesnesitelná 

bolest 

Aspekce: 

• Somatotyp: mezomorf. 

• Kůže: fyziologické barvy. 

Vyšetření stoje: 

• Zepředu: příčně plochá noha bilat., valgózní vybočení patní kosti bilat., PDK více 

ve valgózním postavení spolu s mírnou vnitřní rotací oproti levé DK, pravá patela 

uložena mediálně oproti levé, pravá SIAS výše oproti levé, umbilicus v ose, levý 

thorakobrachiální trojúhelník větší oproti pravému, mírné protrakční postavení 

ramen s elevací, klíční kost prominuje bilat. 

• Zezadu: valgózní vybočení patní kosti bilat., pravá SIAS výše oproti levé, PDK 

více ve valgózním postavení spolu s mírnou vnitřní rotací oproti levé DK, levý 

thorakobrachiální trojúhelník větší oproti pravému, prominence mediálního úhlu 

lopatky spolu s kaudálním úhlem více vlevo. 

• Zboku: prominence břišní stěny, mírná hyperkyfóza hrudní páteře, mírná 

hyperlordóza krční páteře, mírné protrakční postavení ramen spolu s elevací, 

mírně předsunuté držení hlavy. 

Vyšetření chůze: 

• Pacientka stojí samostatně bez opory. Posazení a znovu postavení činí problém 

z důvodu omezeného pohybu krční páteře, který znemožňuje rotační pohyby 

a anteflexi. Pacientka chodí o široké bázi, odvíjení chodidel je bez patologického 

nálezu, poloha osy pánve je souhlasná s osou ramen, souhyb horních končetin je 

symetrický. Chůze je antalgická a nejistá.  

• Stoj na jedné noze s výchylkami do stran bilat. 
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Dynamické vyšetření krční páteře: (Vyšetření kloubních rozsahů) 

Vyšetření svalové síly dle Jandy: 

Tabulka 9.6 Vyšetření svalové síly dle Jandy 

Krk 

Vyšetřovaný 

pohyb 

Hlavní svaly  Pravá strana Levá strana 

Flexe obloukovitá Hluboké flexory krku, mm. scaleni, m. 

SCM 

3 3 

Flexe předsunem M. sternocleidomastoideus, mm. scaleni, 

hluboké flexory krku 

3 3 

Extenze M. trapezius, M. erector spinae Nevyšetřeno 

pro bolest 

Nevyšetřeno 

pro bolest 

5 – sval koná práci proti odporu, 4 – sval koná práci proti mírnému odporu, 3 – 

sval koná práci proti působení gravitace 

Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy: 

Flexe šíje: 

• Pacientka neprovede flexi šíje z důvodu bolesti krční páteře při iniciaci pohybu. 

Abdukce v ramenním kloubu: 

• Prvně se u pacientky zapojí horní snopce trapézového svalu bilat. a dojde k elevaci 

ramenního pletence. Pohyb je bolestivý. 

Flexe trupu: 

• Pacientka neprovede flexi trupu kvůli bolesti krční páteře. 

Dynamické vyšetření páteře: 

Tabulka 9.7 Dynamické vyšetření krční páteře 

 Vstupní 

hodnoty 

Forestierova fleche 0,5 cm 

Čepojova vzdálenost: 3,5 cm 
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Orientační vyšetření kloubních rozsahů krční páteře: 

Tabulka 9.8 Orientační vyšetření pohyblivosti krční páteře 

Vyšetření 

pohybů 

krční páteře 

Aktivní pasivní 
s izometrickým 

odporem 

Anteflexe 

dva prsty od 

sterna 

dva prsty 

od sterna 

bolestivá 

Retroflexe 

Nevyšetřeno 

pro bolest 

Nevyšetřeno 

pro bolest  

bolestivá 

Lateroflexe 

omezena 

oboustranně 

oboustrané 

výrazné 

omezení 

oboustranné 

výrazné 

omezení 

Rotace Omezená  Omezená   

 

• Omezené pružení příčného výběžku atlasu vlevo. 

• Omezené pružení Ⅰ. žebro vpravo. 

• Omezené pružení Ⅱ. žebro oboustranně. 

Vyšetření zkrácených svalů/hypermobility dle Jandy: 

• Paravertebrální zádové svaly: 2 – velké zkrácení. 

• M. pectoralis major: 1– malé zkrácení (část klavikulární s m. pectoralis minor). 

• M. trapezius: 2 – velké zkrácení. 

• M. levator scapulae: 1 –- malé zkrácení. 

• M. sternocleidomastoideus: 0 –- bez zkrácení. 

• Zkouška rotace hlavy: negativní. 

• Zkouška šály: negativní. 

• Zkouška zapažených paží: negativní. 

• Zkouška založených paží: negativní. 

• Zkouška extendovaných loktů: negativní. 

• Zkouška sepjatých rukou: negativní. 

• Zkouška sepjatých prstů: negativní. 

• Zkouška předklonu: negativní. 
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ZÁKLADNÍ NEUROLOGICKÉ VYŠEŘENÍ:  

• Psychomotorické tempo přiměřené. 

• Hlava, MN: poklepově nebolestivé, bulby volné, nystagmus 0, izokorie, foto 2+, 

výstupy n. Ⅴ. nebolestivé, inervace n. Ⅶ bpn., inervace Ⅻ sym. +, meningy 

volné, jazyk uchyluje doleva. 

• C páteř: omezená hybnost do všech směrů, nejvíce do rotace vlevo, omezení 

pružení AO do laterokyvu ad. bilat., souhyby C1-2 více vlevo, nepruží první 

a druhé žebro. 

• HKK: rr. sym. +, PJI a PJZ O, taxe př., takt. čití, motorika přiměřená. 

• DKK: rr. sym. +, PJI a PJZ O, taxe př., takt. čití, motorika přiměřená. 

• Stoj a chůze suficientní-Ⅲ. lehce nejistá. 

• Test DeKlein: bpn. 

• Pacientka byla odeslána na CT, RTG, EEG, ORL vyšetření a MRI. Všechna 

vyšetření bez patologického nálezu. 

Palpace (zaměřeno na Cp páteř): 

• Při doteku v oblasti krční páteře udává pacientka pocit chladu a mrazu, který jde 

distálně do dlaní. 

Kůže 

• Snížená posunlivost všemi směry a protažitelnost v oblasti trapézového svalu 

bilat. a svalu prsního bilat. 

• Fyziologické zabarvení kůže. 

• Klidová potivost nepřítomna. 

• Dermatografismus v oblasti trapézového svalu u vzestupných a příčných vláken. 

Fascie:  

• Povrchové krční fascie (Fascia cervicalis superficialis): omezená posunlivost 

směrem ventrálním i dorzálním oboustranně a omezená protažitelnost. 

• Fascie klavipektorální a pektorální: omezená posunlivost a protažitelnost, 

patologická bariéra oboustranně do laterolaterálního směru. 

Teplota: 

• Fyziologická teplota kůže. 
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Bolestivost: 

• Pacientka udává bolestivost v oblasti subokcipitálních svalů, trapézového svalu 

a zdvihačů lopatky bilat. 

Palpační citlivost:  

Pacientka udává palpační citlivost u periostových bodů:  

• Protuberantia occipitalis externa. 

• Linea nuchae superior. 

• Processus mastoideus. 

• Processus transversus C1. 

• Processus transversus C2. 

• Costa prima lateris dextri. 

• Costa sekunda bilat. 

Zvýšené napětí měkkých tkání: 

• Hluboké šíjové svaly, oboustranně. 

• M. trapezius (pars descendens), oboustranně. 

• Mm. levator scapulae, oboustranně. 

• M. pectoralis major, oboustranně. 

Oslabené svaly: 

• Dolní fixátory lopatek zejména musculus serratus anterior bilat. 

• Hluboké flexory krku. 

Funkční testování: 

• Stoj na jedné DK. 
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Příloha č. 3 – 3. kazuistika 

VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ 

Kineziologický rozbor: Výška – 170 cm Váha – 68 kg BMI= 23,58 

Charakteristika závratí:  

• Pocit zalehnutých uší, hučení a točení hlavy, tah ke straně s převahou tahu 

dozadu a doleva. 

• Přítomné nauzea a zvracení. 

• Obvyklý je nutný převoz do nemocnice pro podání infuze, která vede k úlevě. 

Jak dlouho trvají stavy závratí:  

• Nedá se určit. 

Vyvolávající příčina:  

• Nelze specifikovat. 

• Stav zhoršuje poloha vleže, vsedě. 

• Stav zlepšuje poloha vpolosedě. 

• Atace vždy předchází pocit ztuhlosti krční páteře. 

• Pacientka udává, že ataka navazuje na psychické vypětí. 

Trvání ataky:  

• Nelze specifikovat. 

Psychosociální anamnéza: 

• Poslední dva roky prochází těžkou životní situací, kterou nechce specifikovat. 

• Rok 2019 je psychicky náročný v návaznosti na prodělaná onemocnění. 

Bolest: 

Melzackova škála bolesti: 

• Pacientka udává aktuálně bolest číslo 3. 

• Většina atak dosahuje až čísla 5. 

Obrázek 9.3 Melzackova škála verbální stupnice bolesti-šestistupňová (Pokorná, 2013) 

 

  

žádná bolest

0

mírná bolest

1

nepříjemná 
bolest

2

intenzivní 
bolest

3

krutá bolest

4

nesnesitelná 
bolest

5
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Tabulka 9.9 Melzackova škála verbální stupnice bolesti-šestistupňová 

0 Žádná 

bolest 

1 Mírná 

bolest 

2 Nepříjemná 

bolest 

3 Intenzivní 

bolest 

4 Krutá bolest 

5 Zcela 

nesnesitelná 

bolest 

Aspekce: 

• Somatotyp: mezomorf. 

• Kůže: fyziologické barvy. 

Vyšetření stoje: 

• Zepředu: hyperextenze kolenních kloubů, břicho vyklenuté vpřed, umbilicus 

v ose, protrakční postavení ramen, hypertonie trapézového svalu bilat., klíční kost 

prominuje bilat. 

• Zezadu: napnuté zadní svaly stehen, mírně vystouplé lopatky bilat., hypertonie 

trapézového svalu bilat., 

• Zboku: hyperextenze kolenních kloubů, pánevní sklon a břicho vyklenuté vpřed, 

výrazný C/Th přechod s prosakem, hyperlordóza krční páteře, protrakční 

postavení ramen, předsunuté držení hlavy a krku. 

Vyšetření chůze: 

• Pacientka stojí samostatně bez opory. Posazení a znovu postavení nečiní problém, 

chodí o široké bázi, odvíjení chodidel je bpn., pánev a trup fyziologického 

pohybu, symetrický souhyb horních končetin, chůze jistá. 

• Stoj na jedné noze bez výchylek do stran bilat. 
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Dynamické vyšetření krční páteře: (Vyšetření kloubních rozsahů) 

Vyšetření svalové síly dle Jandy: 

Tabulka 9.10 Vyšetření svalové síly dle Jandy 

Krk 

Vyšetřovaný pohyb Hlavní svaly  Pravá strana Levá strana 

Flexe obloukovitá Hluboké flexory krku, mm. scaleni, m. 

SCM 

5 5 

Flexe předsunem M. sternocleidomastoideus, mm. 

scaleni, hluboké flexory krku 

5 5 

Extenze M. trapezius, M. erector spinae 4 

bolestivá 

4 

bolestivá 

5 – sval koná práci proti odporu, 4 – sval koná práci proti mírnému odporu, 3 – sval koná 

práci proti působení gravitace 

Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy: 

Flexe šíje: 

• Pacientka provádí flexi šíje předsunem s prvotní iniciací m. SCM bilat.  

Abdukce v ramenním kloubu: 

• Pacientka provádí abdukci v ramenním kloubu s prvotním zapojením trapézového 

svalu. Na levé horní končetině dochází k elevaci ramenního pletence. 

Flexe trupu: 

• Pacientka provádí flexi trupu s výraznou lordotizací bederní a krční páteře. 

Dynamické vyšetření páteře: 

Tabulka 9.11 Dynamické vyšetření krční páteře 

 Vstupní 

hodnoty 

Forestierova 

fleche 

2 cm 

Čepojova 

vzdálenost: 

1,5 cm 

od 

sterna 
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Orientační vyšetření kloubních rozsahů krční páteře: 

Tabulka 9.12 Orientační vyšetření pohyblivosti krční páteře 

Vyšetření pohybů 

krční páteře 
Aktivní pasivní 

s izometrickým 

odporem 

Anteflexe 

1 cm od sterna 1 cm od sterna bolestivá 

Retroflexe 

omezená omezená bolestivá 

Lateroflexe 

omezena oboustranně omezena oboustranně bolestivá 

Rotace 

Omezená  Omezená   

 

• Omezená hybnost v anteflexi do rotace vlevo.  

• Nepruží Ⅰ. žebro vpravo. 

• Nepruží sternoklavikulární skloubení vpravo. 

• Nepruží střední a dolní kostotransverzální skloubení bilat. 

Vyšetření zkrácených svalů/hypermobility dle Jandy: 

• Paravertebrální zádové svaly: 1- malé zkrácení. 

• M. pectoralis major: 1 – malé zkrácení (část klavikulární s m. pectoralis minor). 

• M. trapezius: 2 – velké zkrácení. 

• M. levator scapulae: 2 – velké zkrácení. 

• M. sternocleidomastoideus: 1 – malé zkrácení. 

• Zkouška rotace hlavy: negativní. 

• Zkouška šály: negativní. 

• Zkouška zapažených paží: negativní. 

• Zkouška založených paží: negativní. 

• Zkouška extendovaných loktů: negativní. 

• Zkouška sepjatých rukou: negativní. 

• Zkouška sepjatých prstů: negativní. 

• Zkouška předklonu: negativní. 
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ZÁKLADNÍ NEUROLOGICKÉ VYŠEŘENÍ:  

• Psychomotorické tempo přiměřené. 

• Hlava, MN: poklepově nebolestivé, bulby volné, nystagmus 0, izokorie, foto 2+, 

výstupy n. Ⅴ. nebolestivé, inervace n. Ⅶ bpn., inervace Ⅻ sym. +, meningy 

volné, jazyk bez výchylky. 

• HKK: rr. sym. +, PJI a PJZ O, taxe př., takt. čití, motorika přiměřená. 

• DKK: rr. sym. +, PJI a PJZ O, taxe př., takt čití, motorika přiměřená. 

• Stoj a chůze bpn. 

• Test DeKlein: bpn. 

• Pacientka byla odeslána na CT, EEG, ORL vyšetření a MR– vše bpn. 

• RTG – mírná spondylóza krční páteře. 

Palpace (zaměřeno na Cp páteř): 

• Palpace s provokací iradiace do ramene. 

Kůže: 

• Snížená posunlivost všemi směry v oblasti trapézového svalu bilat. a svalu 

prsního bilat. 

• Snížená protažitelnost v oblasti trapézového svalu bilat. a svalu prsního bilat. 

• Fyziologické zabarvení kůže. 

• Bez klidové potivosti. 

• Dermatografismus v oblasti trapézového svalu u vzestupných a příčných vláken, 

v oblasti průběhu m. levator scapulae a oblasti klavikulární části prsního svalu. 

Fascie:  

• Povrchové krční fascie (Fascia cervicalis superficialis): omezená posunlivost 

směrem ventrálním i dorzálním oboustranně a omezená protažitelnost. 

• Fascie klavipektorální a pektorální povrchová: omezená posunlivost 

a protažitelnost, patologická bariéra oboustranně do laterolaterálního směru. 

Teplota: 

• Fyziologická teplota kůže. 

Bolestivost: 

• Pacientka udává bolestivost v oblasti subokcipitálních svalů, trapézového svalu, 

zdvihače lopatky bilat.  
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Palpační citlivost:  

Pacientka udává palpační citlivost u periostových bodů:  

• Protuberantia occipitalis externa. 

• Linea nuchae superior. 

• Processus mastoideus. 

• Processus transversus C1. 

• Processus transversus C2. 

• Costa prima lateris dextri. 

Zvýšené napětí měkkých tkání: 

• Mm. suboccipitales, oboustranně. 

• M. trapezius (pars descendens), oboustranně. 

• Mm. levator scapulae, oboustranně. 

• M. pectoralis major, oboustranně. 

Oslabené svaly: 

• Dolní fixátory lopatek zejména musculus serratus anterior bilat. 

• Hluboké flexory krku. 

Funkční testování: 

• Čepojova vzdálenost. 
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Příloha č. 4 – Informovaný souhlas pacienta  
Název bakalářské práce (dále jen BP): 

Stručná anotace BP (shrnutí tématu a průběhu zpracování BP sdělované 

pacientovi): 

Jméno a příjmení pacienta: 

Datum narození: 

Kazuistika pacienta pod číslem: 

1) Já, níže podepsaný/á souhlasím s mou účastí v BP, jejíž výsledky budou anonymně 

zpracovány. Je mi více než 18 let a jsem svéprávný/svéprávná. 

2) Byl/a jsem podrobně a srozumitelně informován/a o cíli BP a jejích postupech, 

a o tom, co se ode mě očekává. Byl mi vysvětlen očekávaný přínos BP. 

3) Porozuměl/a jsem tomu, že svou účast v BP mohu kdykoliv přerušit či zcela zrušit, 

aniž by to jakkoliv ovlivnilo průběh mé další léčby. Moje spolupráce při tvorbě BP 

je dobrovolná. 

4) Informace získané o mé osobě budou zpracovány a zveřejněny přísně anonymně. 

Souhlasím s publikováním anonymizovaných dat i jinde než v samotné BP. 

5) S mou spoluprací při tvorbě BP není spojeno poskytnutí žádné finanční ani jiné 

odměny. 

6) Obdržím podepsaný a datem opatřený stejnopis Informovaného souhlasu. 

Datum:  

Podpis pacienta:  Podpis autora BP: 
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Příloha č. 5 – Relaxační cviky formou PIR a AGR 

Relaxační cviky formou postizometrické relaxace (PIR) a antigravitační metody (AGR) 

M. trapezius (pars descendens) 

PIR: Pacientka leží na zádech, kdy se jednou rukou přidržuje 

lehátka pro fixaci segmentu, druhou rukou si obejme přes záhlaví 

protilehlé ucho, tak aby dlaň ležela nad, na nebo za uchem. Sval 

uvede protažením s nádechem do krajní pozice a poté bude klást 

mírný odpor ve směru funkce svalu po dobu 10 vteřin. Poté se 

uvolní a vydechne. 

AGR: Pacientka se posadí na židli s nízkým opěrátkem a paže dá 

za opěrátko. Poté s nádechem zvedne pomalu obě ramena, zadrží 

dech na 10 vteřin a s výdechem spouští ramena a paže dolů. 

M. levator scapulae 

PIR: Pacientka položí horní končetinu v supinačním postavení 

pod hýždí. Druhá horní končetina uchopí hlavu v záhlavní oblasti 

blízko protilehlého ucha a uklání hlavu, tak aby došlo k její rotaci 

až do krajní pozice. Následně pohlédne na opačnou stranu, než je 

prováděn odklon hlavy a s pomalým nádechem zapojí mírný 

odpor ve směru opačném odklonu hlavy. Po 10 vteřinách 

s výdechem povoluje ruku, která prováděla protažení. 

AGR: Pacientka se posadí na židli s nízkým opěrátkem a paže dá 

za opěrátko. Poté s nádechem zvedne pomalu obě ramena, zadrží 

dech na 10 vteřin a s výdechem spouští ramena a paže dolů. 

Mm. scaleni 

PIR: Pacientka se položí na záda s hlavou pře okraj lůžka, tak 

aby se záhlaví opíralo o lůžko. Hlavu dorotuje do strany a 

s nádechem ji lehce přizvedne, poté s výdechem hlavu pomalu 

spouští dolů z lůžka. 

AGR: Pacientka se položí na bok. S pomalým nádechem 

zvedá hlavu nad podložku do horizontální roviny. Po dobu 

10 vteřin zadrží dech a poté s výdechem pokládá hlavu zpět 

na lůžko. 
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M. sternocleidomastoideus 

AGR: Pacientka se položí na záda s hlavou otočenou ke 

straně tak, aby se brada dotýkala podložky. Poté se 

pacientka s nádechem podívá nahoru k čelu, zadrží dech na 

10 vteřin a s výdechem obrací pohled směrem dolu k bradě. 

Mm. pectorales 

AGR: Pacientka se položí na záda s abdukovanými 

horními končetinami přes okraj lehátka. Poté P s nádechem 

zvedne HK zhruba o 2 cm, krátce zadrží dech a s výdechem 

uvolňuje pomalu horní končetiny, které se dostávají opět 

přes okraj lehátka. 
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10 SEZNAM ZKRATEK 

AA alergická anamnéza  

AA atlantoaxiální  

AO atlantookcipitální 

Bilat. bilaterálně 

C krční 

CBH cervikogenní bolest/i hlavy 

CC cervikokraniální 

Dist. distální 

EXT extenze 

FA farmakologická anamnéza 

FLX flexe 

IHS International Headache Society 

ICHD-3  International Classification of Headache Disorders, 3rd edition 

LFX lateroflexe 

Lig. ligamentum 

m. musculus 

mm./Mm. musculi 

MT měkké techniky 

NO nynější onemocnění 

Obj objektivní 

PA pracovní anamnéza 

PHK pravá horní končetina 

PIR postizometrická relaxace 

R rotace 

RA rodinná anamnéza  

RHB rehabilitace 

SAS syndrom spánkové apnoe 

SCM sternocleidomastoideus 

Skl. skloubení  

st.p. status post  

Subj. subjektivní 

Tj to je 
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TMT techniky měkkých tkání 

MTrPs Myofasciální trigger point  

TrP Trigger Point 

VAS verterogenní algický syndrom 

3rd third 

 


