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PŘÍLOHY 

Příloha 1 

Atlas 

(Čihák, 2001) 

 

 

 
 

 

 

1. arcus anterior 

2. tuberculum anterius 

3. arcus posterior 

4. tuberculum posterius 

5. massa lateralis 

6. processus transversus 

7. foramen processus transversi 

8. facies (fovea) articularis superior 

9. část massa lateralis 

10. fovea dentis 

11. sulcus arteriae vertebralis 



Příloha 2 

Axis 

(Čihák, 2001) 

 

 

 
 

 

 

1. corpus axis 

2. dens axis 

3. apex 

4. facies articularis anterior 

5. facies articularis posterior 

6. kloubní ploška na facies articularis superior 

7. processus articularis inferior 

8. arcus 

9. processus spinosus 

10. processus transversus 

11. foramen processus transversi 



Příloha 3 

Podélný řez kraniocervikálním skloubením 

(Čihák, 2001) 

 

 

 
 

 

 

1. ligamentum longitudinale anterius 

2. membrana atlantooccipitalis 

3. ligamentum transversum atlantis 

4. podélné snopce ligamentum cruciforme 

5. ligamentum apicis dentis 

6. membrana tectoria 

7. ligamentum longitudinale posterius 

8. ligamenta interarcualia 

9. pouzdra meziobratlových kloubů 

10. okraj foramen magnum 

11. tělo kosti týlní 

12. šupina kosti týlní 

13. membrana atlantooccipitalis posterior  



Příloha 4 

Hluboké svaly šíjové 

(Čihák, 2001) 

 

 

 
 

 

1. m. occipitalis 

2. m. obliquus capitis superior 

3. m. rectus capitis posterior minor 

4. m. obliquus capitis inferior 

5. m. rectus capitis posterior major 



Příloha 5 

Míšní segment 

 

 

 

 

 

1. canalis centralis 

2. substantia grisea 

3. substantia alba, 

4. fissura mediana anterior 

5. sulcus medianus posterior 

6. sulcus intermedius posterior 

7. sulcus posterolateralis 

8. sulcus anterolateralis 

9. cornu posterius 

10. cornu laterale 

11. cornu anterius 

12. columna posterior 

13. columna lateralis 

 

 

14. columna anterior 

15. funiculus posterior 

16. fasciculus gracilis 

17. fasciculus cuneatus 

18. funiculus lateralis 

19. funiculus anterior 

20. fila radicularia 

21. radix posterior 

22. ganglion spinale 

23. radix anterior 

24. nervus spinalis 

25. míšní segment 

26. saccus durae matris 



Příloha 6 

Segmentální inervace nejčastěji vyšetřovaných svalů HK 

(Kasík, 2002) 

 

 

Sval míšní segment nervové zásobení 

m. trapezius C2, 3, 4 n. accessorius 

mm. rhomboidei C5 n. dorsalis scapulae 

m. supraspinatus C5 n. subscapularis 

m. infraspinatus C5, 6 n. subscapularis 

m. deltoideus C5, 6 n. axillaris 

m. biceps brachii C5, 6 n. musculocutaneus 

m. brachioradialis C6, 7 n. radialis 

m. extensor carpi radialis C6, 7 n. radialis 

m. flexor carpi radialis C6, 7, 8 n. medianus 

m. triceps brachii C7, 8 n. radialis 

m. extensor digitorum C7, 8 n. radialis 

m. abductor pollicis brevis C8, Th1 n. medianus 

m. opponens pollicis C8, Th1 n. medianus 

m. interosseus dorsalis I. C8, Th1 n. ulnaris 

m. abductor digiti minimi C8, Th1 n. ulnaris 

 



Příloha 7 

Nejčastěji vyšetřované svaly horní končetiny v EMG kořenových lézí 

(Kasík, 2002)  

 
 
C5 mm. rhomboidei 

C5-C6 m.supraspinatus 
m. infraspinatus 
m. deltoideus 
m. biceps brachii 
m. brachioradialis 
m. pronator teres 

C5-C7 m. serratus anterior 
m. pectoralis major 

C6-C7 m. pronator teres 
m. extensor carpi radialis longus 

C7-C8 m. triceps brachii 
m. extensor pollicis longus 
m. extensor pollicis brevis 
m. abductor pollicis longus 
m. flexor carpi radialis 

C8-Th1 m. abductor pollicis brevis 
m. interosseus dorsalis I. 
m. abductor digiti quinti 
m. extensor indicis proprius 

 



Příloha 8 
Přechod nervu přes kloubní spojení 
(Shacklock, 1995) 

 
 

 
 

a) kloub je v neutrálním postavení 

b) kloub v ohybu- prodloužení a ohyb nervové struktury 



Příloha 9 

Klouzání a posun nervu 

(Shacklock, 1995) 

 

 

 

 

Při extenzi kolene se sbíhají n. ischiadicus i n. tibialis ke kolennímu kloubu, ale při 

následné dorzální flexi v hlezenním kloubu se posouvají oba nervy distálně k tomuto 

kloubu 



Příloha 10 

Slump test 

(Gross, 2005 ) 

 



Příloha 11 
Produkce tenze na brachiální plexus: 
(Gross, 2005) 
 
Stretch test nervus medianus 

− Poloha pacienta: leh na zádech šikmo přes stůl, hlava a krk v neutrálním 

postavení 

− Stoj vyšetřujícího: vedle hlavy pacienta, čelem k jeho nohám, stehnem provádí 

depresi pletence ramenního 

− Úchop: vzdálenější rukou za zápěstí pacienta, druhou rukou za loket 

Základní poloha: Deprese ramene 

1. stupeň: EX lokte 

2. stupeň: ZR ramene + SUP předloktí 

3. stupeň: EX zápěstí, prstů a palce 

4. stupeň: ABD ramene 

Senzibilizace – Desenzibilizace 
 

 



Stretch test nervus radialis 

− Poloha pacienta: leh na zádech šikmo přes stůl, hlava a krk v neutrálním 

postavení 

− Stoj vyšetřujícího: vedle hlavy pacienta, čelem k jeho nohám, stehnem provádí 

depresi pletence ramenního 

− Úchop: vzdálenější rukou za zápěstí pacienta, druhou rukou za loket 

 

Základní poloha: Deprese ramene 

1. stupeň: EX lokte 

2. stupeň: VR ramene + PRO předloktí 

3. stupeň: palmární FX zápěstí a prstů a UD zápěstí 

4. stupeň: ABD ramene 

Senzibilizace – Desenzibilizace 
 
 
 
 

 



Stretch test nervus ulnaris 

− Poloha pacienta: leh na zádech, hlava a krk v neutrálním postavení 

− Stoj vyšetřujícího: čelem proti hlavě pacienta mezi trupem a vyšetřovanou HK 

− Úchop: vzdálenější rukou za zápěstí pacienta, druhou rukou shora na pletenec 

ramenní 

 

Základní poloha: trakce HK 

1. stupeň: EX zápěstí a prstů + SUP/PRO předloktí 

2. stupeň: maximální FX lokte  

3. stupeň: deprese ramene + ZR ramene 

4. stupeň: ABD ramene 

Senzibilizace – Desenzibilizace  

 
 
 

 



Příloha 12 
Dotazníky M.H. 
Dotazník M.H.- na začátku terapie 
 
Iniciály: M.H. 
Pohlaví: žena 
 
1. Začátek bolesti
Rok: 2010 
Měsíc: 11 
 
 

• akutní 
• vleklý 
• jiný

2. Období bolesti
• stále 
• nepravidelně 
• nelze upřesnit 

• klidová bolest 
• bolest při pohybu 
• ataky

 
a) Kdy:

• přes den 
pokud ano, jaká denní doba: 
- ráno před vstáváním 
- ráno po vstávání 
- dopoledne 
- poledne 
- odpoledne 
- večer 
- nelze udat 

• v noci 
pokud ano, specifikujte:  
- bolest mě budí ze spaní 
- kvůli bolesti nemohu v noci spát 
- nelze udat 
 
 
 

 
b) Jak dlouho celkově během dne:
- méně než hodinu 
- hodinu 
- více než 2 hodiny 
- méně než 6 hodin 

- více než 6 hodin 
- více než 12 hodin 
- celý den 
- nelze udat

 
3. Intenzita současné bolesti  

• žádná 
• mírná 
• středně silná 
• silná 
• krutá 
• nesnesitelná 

 
4. Charakter bolesti

• tupá 
• štiplavá 
• táhnoucí 
• pulzující 
• tepající 
• hlodavá 

• pálivá 
• řezavá 
• bušící 
• povrchní 
• v hloubce 
• vystřelující 



Mapa bolesti M.H.- na začátku terapie 
 
označte: 
- oblasti bolesti žlutě 
- oblasti velmi silné bolesti červeně 
- oblasti, kde je ztráta, nebo zřetelné snížení citlivosti modře   
- oblasti, kde pociťujete brnění zeleně 
- oblasti, kde pociťujete svědění hnědě 
 
 
 

 



VAS (Vizuální analogová škála bolesti): 
 
 

 
 
 
INTERFERENCE INTENZITY BOLESTI S DENNÍMI AKTIVITAMI 
 
0. Jsem bez bolestí. 
 
1. Bolesti mám, výrazně mě neobtěžují a neruší, dá se na ně při činnosti zapomenout. 
 
2. Bolesti mám, nedá se od nich zcela odpoutat pozornost, nezabraňují však v provádění 
běžných denních činností (bez chyb). 
 
3. Bolesti mám, nedá se od nich odpoutat pozornost, ruší v provádění i běžných denních 
činností, které jsou proto vykonávány s obtížemi (a chybami). 
 
4. Bolesti mám, obtěžují tak, že běžné denní činnosti jsou vykonávány jen s největším 
úsilím. 
 
5. Bolesti jsou tak silné, že je nutno vyhledávat úlevovou polohu nebo klidovou pozici, 
případně až nutí k ošetření u lékaře. 



Dotazník M.H. - na konci terapie 
 
Iniciály: H.M. 
Pohlaví: žena 
 
1. Začátek bolesti
Rok: 2010 
Měsíc: 11 
 
 

• akutní 
• vleklý 
• jiný

2. Období bolesti
• stále 
• nepravidelně 
• nelze upřesnit 

• klidová bolest 
• bolest při pohybu 
• ataky

 
a) Kdy:

• přes den 
pokud ano, jaká denní doba: 
- ráno před vstáváním 
- ráno po vstávání 
- dopoledne 
- poledne 
- odpoledne 
- večer 
- nelze udat 

 
 

• v noci 
pokud ano, specifikujte:  
- bolest mě budí ze spaní 
- kvůli bolesti nemohu v noci spát 
- nelze udat 
 
 
 
 
 

b) Jak dlouho celkově během dne:
- méně než hodinu 
- hodinu 
- více než 2 hodiny 
- méně než 6 hodin 

- více než 6 hodin 
- více než 12 hodin 
- celý den 
- nelze udat

 
3. Intenzita současné bolesti 

• žádná 
• mírná 
• středně silná 
• silná 
• krutá 
• nesnesitelná

 
4. Charakter bolesti

• tupá 
• štiplavá 
• táhnoucí 
• pulzující 
• tepající 
• hlodavá 

• pálivá 
• řezavá 
• bušící 
• povrchní 
• v hloubce 
• vystřelující 



Mapa bolesti M.H.- na konci terapie 
 
označte: 
- oblasti bolesti žlutě 
- oblasti velmi silné bolesti červeně 
- oblasti, kde je ztráta, nebo zřetelné snížení citlivosti modře   
- oblasti, kde pociťujete brnění zeleně 
- oblasti, kde pociťujete svědění hnědě 
 
 
 

 



VAS (Vizuální analogová škála bolesti): 
 
 

 
 
 
INTERFERENCE INTENZITY BOLESTI S DENNÍMI AKTIVITAMI 
 
0. Jsem bez bolestí. 
 
1. Bolesti mám, výrazně mě neobtěžují a neruší, dá se na ně při činnosti zapomenout. 
 
2. Bolesti mám, nedá se od nich zcela odpoutat pozornost, nezabraňují však v provádění 
běžných denních činností (bez chyb). 
 
3. Bolesti mám, nedá se od nich odpoutat pozornost, ruší v provádění i běžných denních 
činností, které jsou proto vykonávány s obtížemi (a chybami). 
 
4. Bolesti mám, obtěžují tak, že běžné denní činnosti jsou vykonávány jen s největším 
úsilím. 
 
2. Bolesti jsou tak silné, že je nutno vyhledávat úlevovou polohu nebo klidovou pozici, 

případně až nutí k ošetření u lékaře. 



Příloha 13 
Dotazníky A.S. 
Dotazník A.S.- na začátku terapie 
 
Iniciály: A.S. 
Pohlaví: žena 
 
1. Začátek bolesti 
Rok: 2010 
Měsíc: 2 
 
 
 

• akutní 
• vleklý 
• jiný 
 

2. Období bolesti 
• stále 
• nepravidelně 
• nelze upřesnit 

• klidová bolest 
• bolest při pohybu 
• ataky 

 
 
a) Kdy: 

• přes den 
pokud ano, jaká denní doba: 
- ráno před vstáváním 
- ráno po vstávání 
- dopoledne 
- poledne 
- odpoledne 
- večer 
- nelze udat 
 

• v noci 
pokud ano, specifikujte:  
- bolest mě budí ze spaní 
- kvůli bolesti nemohu v noci spát 
- nelze udat 
 
 
 
 
 

 
b) Jak dlouho celkově během dne: 
- méně než hodinu 
- hodinu 
- více než 2 hodiny 
- méně než 6 hodin 

- více než 6 hodin 
- více než 12 hodin 
- celý den 
- nelze udat 

 
3. Intenzita současné bolesti  

• žádná 
• mírná 
• středně silná 

• silná 
• krutá 
• nesnesitelná 

 
4. Charakter bolesti 

• tupá 
• štiplavá 
• táhnoucí 
• pulzující 
• tepající 
• hlodavá 

• pálivá 
• řezavá 
• bušící 
• povrchní 
• v hloubce 
• vystřelující 



Mapa bolesti A.S- na začátku terapie 
 
označte: 
- oblasti bolesti žlutě 
- oblasti velmi silné bolesti červeně 
- oblasti, kde je ztráta, nebo zřetelné snížení citlivosti modře  
- oblasti, kde pociťujete brnění zeleně 
- oblasti, kde pociťujete svědění hnědě 
 
 
 

 

 
 



VAS (Vizuální analogová škála bolesti): 

 

 

 
 

 
INTERFERENCE INTENZITY BOLESTI S DENNÍMI AKTIVITAMI 
 
0. Jsem bez bolestí. 
 
1. Bolesti mám, výrazně mě neobtěžují a neruší, dá se na ně při činnosti zapomenout. 
 
2. Bolesti mám, nedá se od nich zcela odpoutat pozornost, nezabraňují však v provádění 
běžných denních činností (bez chyb). 
 
3. Bolesti mám, nedá se od nich odpoutat pozornost, ruší v provádění i běžných denních 
činností, které jsou proto vykonávány s obtížemi (a chybami). 
 
4. Bolesti mám, obtěžují tak, že běžné denní činnosti jsou vykonávány jen s největším 
úsilím. 
 
5. Bolesti jsou tak silné, že je nutno vyhledávat úlevovou polohu nebo klidovou pozici, 
případně až nutí k ošetření u lékaře. 



Mapa bolesti A.S.- na konci terapie 
 
označte: 
- oblasti bolesti žlutě 
- oblasti velmi silné bolesti červeně 
- oblasti, kde je ztráta, nebo zřetelné snížení citlivosti modře  
- oblasti, kde pociťujete brnění zeleně 
- oblasti, kde pociťujete svědění hnědě 
 
 
 

 

 



Příloha 14 
Terapie- gliding techniky 
Všechny cviky opakujeme 10 krát. 
 
N. medianus 

 

• Pacientka leží na zádech s ABD v ramenním kloubu a FX lokte. 

Provádíme pasivně ZR ramenního kloubu s aktivním úklonem hlavy k vyšetřované HK 

a následně pasivně VR s aktivním úklonem hlavy na druhou stranu od vyšetřované 

končetiny. 

 

• Pacientka leží na zádech s ABD v ramenním kloubu a FX lokte. Pasivně 

uvedeme končetinu do ZR ramenního kloubu, SUP předloktí a EX lokte.  

Provádíme pasivně dorzální FX zápěstí a prstů s aktivním úklonem hlavy k vyšetřované 

HK, následuje uvolnění zápěstí a prstů s aktivním úklonem hlavy od vyšetřované 

končetiny. 

 

• Pacientka leží na zádech s ABD v ramenním kloubu a FX lokte. Pasivně 

uvedeme končetinu do ZR ramenního kloubu a SUP předloktí.  

Provádíme pasivně dorzální FX zápěstí a prstů s aktivním úklonem hlavy k vyšetřované 

HK, následuje uvolnění zápěstí a prstů s aktivním úklonem hlavy od vyšetřované 

končetiny. 

 

• Pacientka leží na zádech s ABD v ramenním kloubu a FX lokte. Pasivně 

uvedeme končetinu do ZR ramenního kloubu a SUP předloktí.  

Provádíme pasivně extenzi lokte s dorzální FX zápěstí současně s aktivním úklonem 

hlavy k vyšetřované HK. Následuje pasivní FX lokte s uvolněním zápěstí a současně 

aktivní úklon hlavy od vyšetřované končetiny. 

 

• Pacientka leží na zádech s ABD v ramenním kloubu a FX lokte. Pasivně 

uvedeme končetinu do ZR ramenního kloubu. 

Provádíme pasivně SUP předloktí a EX lokte současně s aktivním úklonem hlavy 

k vyšetřované HK. Následně uvolnění předloktí a FX lokte s aktivním úklonem hlavy 

od vyšetřované končetiny. 



• Pacientka leží na zádech s ABD v ramenním kloubu a FX lokte. Pasivně 

uvedeme končetinu do ZR ramenního kloubu.  

Provádíme pasivně SUP předloktí a dorzální FX zápěstí s aktivním úklonem hlavy 

k vyšetřované HK. Následně pasivně PRO předloktí a uvolnění zápěstí s aktivním 

úklonem hlavy od vyšetřované končetiny. 

 

• Pacientka leží na zádech s ABD v ramenním kloubu a FX lokte. Pasivně 

uvedeme končetinu do ZR ramenního kloubu a dorzální FX zápěstí.  

Provádíme pasivně EX lokte s aktivním úklonem hlavy k vyšetřované HK. Následně 

pasivně FX lokte s aktivním úklonem hlavy od vyšetřované končetiny. 

 

• Pacientka leží na zádech s ABD v ramenním kloubu a FX lokte. Pasivně 

uvedeme končetinu do ZR ramenního kloubu a SUP předloktí.  

Provádíme pasivně extenzi lokte s palmární FX zápěstí. Následně pasivně FX lokte 

s dorzální FX zápěstí. 



N. radialis 

 

• Pacientka leží na zádech. Pasivně uvedeme končetinu do VR ramene s EX lokte 

a pronací předloktí. 

Provádíme pasivně palmární FX zápěstí a aktivní úklon hlavy k vyšetřované končetině. 

Následuje uvolnění zápěstí a aktivní úklon hlavy od vyšetřované končetiny. 

 

• Pacientka leží na zádech. Pasivně uvedeme končetinu do VR ramene s EX lokte 

a pronací předloktí. 

Provádíme pasivně ABD ramene s palmární FX zápěstí a aktivní úklon hlavy 

k vyšetřované končetině, následně pasivně ADD ramene s uvolněním zápěstí a aktivní 

úklon hlavy od vyšetřované končetiny. 

 

• Pacientka leží na zádech. Pasivně uvedeme končetinu do VR ramene s EX lokte. 

Provádíme pasivně PRO předloktí s palmární FX zápěstí a aktivní úklon hlavy 

k vyšetřované končetině, následuje uvolnění předloktí a zápěstí a aktivní úklon hlavy od 

vyšetřované končetiny. 

 

• Pacientka leží na zádech. Pasivně uvedeme končetinu do VR ramene, EX lokte a 

pronací předloktí s palmární FX zápěstí. 

Provádíme pasivně ABD ramene a aktivní úklon hlavy k vyšetřované končetině, 

následně pasivně ADD ramene a aktivní úklon hlavy od vyšetřované končetiny. 

 

• Pacientka leží na zádech. Pasivně uvedeme končetinu do ABD a VR ramene s 

EX lokte a pronací předloktí. 

Provádíme pasivně palmární FX zápěstí a aktivní úklon hlavy k vyšetřované končetině, 

následuje uvolnění zápěstí a aktivní úklon hlavy od vyšetřované končetiny. 



Příloha 15 
Cviky pro autoterapii 
N. medianus 
1) 

 

- stoj čelem ke zdi 
- předpažíme, dlaň opřeme o stěnu, 
  prsty směřují vzhůru, předloktí 
  vytočíme nahoru 
- zatlačíme patkou dlaně do stěny a 
  vydržíme 5 s 
 

 

2) 

 

- stoj zboku u stěny 
- upažíme přibližně do 45°, dlaň opřeme 
  o stěnu, prsty směřují dolu, předloktí 
  vytočíme nahoru 
- zatlačíme patkou dlaně do stěny a 
  vydržíme 5 s 

 

 

- povolíme na 2 s  
- opakujeme 10 krát 
 

 

 

 
 
 

 
- pomalu ukloníme hlavu ke zdi a 
  vydržíme 3 s 
- opakujeme 10 krát 
 
 
 



3) 

 
- stoj zboku u stěny 
- upažíme přibližně do 70°, dlaň opřeme 
  o stěnu, prsty směřují dolu, předloktí 
  vytočíme nahoru 
- zatlačíme patkou dlaně do stěny a 
  vydržíme 5 s  
 
 

 

 
- pomalu ukloníme hlavu ke zdi a 
  vydržíme 3 s 
- opakujeme 10 krát 

4) 

- stoj v rohu, zády ke zdi 
- obě horní končetiny upažíme přibližně 
  do 45°, dlaně opřeme o stěnu, prsty 
  směřují dolu, předloktí vytočíme 
  nahoru 
- lehce zatlačíme dlaněmi do stěny a 
  vydržíme 3 s 
- povolíme na 3 s 
- opakujeme 10 krát 



N. radialis 
 
 

 
 
 

1) 

 
- stoj 
- připažíme, vytočíme paži a předloktí 
  dovnitř, palec směřuje dozadu 
- ohneme zápěstí a prsty do pěsti a 
  vydržíme 5 s 
 
2) 

 
- stoj 
- upažíme do 45°, vytočíme paži a 
  předloktí dovnitř, palec směřuje 
  dozadu 
- ohneme zápěstí a prsty do pěsti a 
  vydržíme 5 s  
 
 

 

 
- pomalu ukloníme hlavu na cvičící 
  stranu a vydržíme 3 s 
- opakujeme 10 krát 
 
 
 
 

 
- pomalu ukloníme hlavu na cvičící 
  stranu a vydržíme 3 s 
- opakujeme 10 krát 
 



 
 
3) 

 
- stoj 
- upažíme do 70°, vytočíme paži a 
  předloktí dovnitř, palec směřuje 
  dozadu 
- ohneme zápěstí a prsty do pěsti a 
  vydržíme 5 s  
 
 
4) 

 
- stoj 
- připažíme, vytočíme paži a předloktí 
  dovnitř, palec směřuje dozadu 
- ohneme zápěstí a prsty do pěsti 
 
 
 
 

 

 
- pomalu ukloníme hlavu na cvičící 
  stranu a vydržíme 3 s 
- opakujeme 10 krát  
 
 
 
 
 
 

 
- pomalu upažíme do 70° a ukláníme 
  hlavu na cvičící stranu 
- vydržíme 3 s 
- opakujeme 10 krát 


