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Abstrakt 

Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou 

lumboischiadický syndrom s radikulární iritací S1. 

Cíl práce: Získání teoretických poznatků o kineziologii, funkčních a strukturálních 

poruchách bederní páteře a fyzioterapeutických přístupech pouţívaných u této 

problematiky. Ve speciální části bylo cílem vypracování kazuistiky vybraného pacienta 

během souvislé odborné praxe. 

Metoda: Obecná část bakalářské práce obsahuje teoretické poznatky o kineziologii 

bederní páteře, dále o poruchách axiálního systému a diagnostických a terapeutických 

přístupech v problematice vertebroalgických syndromů. Praktická část zahrnuje 

kazuistiku pacienta s lumboischiadickým syndromem s radikulární iritací S1. 

Výsledky: Zmírnění bolesti, zlepšení celkové kondice a psychického stavu pacienta. 

Závěr: Indikace fyzioterapie u pacienta s lumboischiadickým syndromem se ukázala 

jako přínosná ve smyslu celkového zlepšení zdravotního stavu pacienta. 

Klíčová slova: lumboischiadický syndrom, radikulární syndrom, bolesti zad, herniace 

ploténky, rehabilitace. 

 

 

  



Abstract 

Title: Casuistry of physiotherapy care for patients diagnosed with lumboischiadic 

syndrome with S1 radicular irritation. 

Objective: Acquisition of theoretical knowledge of kinesiology, functional and 

structural failures of lumbar spine and physiotherapy approaches used in this issue. In a 

special section has been selected to develop a case study patient during work 

placements. 

Method: The general part of bachelors thesis contains a theoretical knowledge of 

kinesiology lumbar spine, as well as disorders of the axial system and diagnostic and 

therapeutic approaches to the back pain issue. The practical part includes the case of a 

patient diagnosed with the syndrome lumboischiadic S1 irritation. 

Results: Alleviate pain, improve overall fitness and mental condition. 

Conclusion: Indications of physiotherapy in patients with lumboischiadic syndrome 

proved beneficial in terms of overall improvement of health of the patient. 

Key words: lumboischiadic syndrome, radicular syndrome, back pain, disc herniation, 

rehabilitation. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 Ráda bych touto cestou poděkovala Mgr. Kateřině Maršákové za odborné 

vedení, pomoc a cenné rady při zpracování této bakalářské práce. Poděkování patří také 

vedoucí odborné praxe v kladenské nemocnici Mgr. Ireně Novotné a Věře Holečkové, 

které mi vytvořily optimální podmínky pro realizaci bakalářské práce. V neposlední 

řadě bych ráda poděkovala Mgr. Jiřině Holubářové za odbornou konzultaci ohledně 

metody PNF. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

 

Prohlašuji, ţe jsem závěrečnou bakalářskou práci zpracovala samostatně 

a ţe jsem uvedla všechny pouţité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její 

podstatná část nebyla předloţena k získání jiného nebo stejného akademického titulu. 

 

V Praze, dne  14.4.2011                      Podpis..................................  



Evidenční list 

Souhlasím se zapůjčením své bakalářské práce ke studijním účelům. Uţivatel svým 

podpisem stvrzuje, ţe tuto diplomovou práci pouţil ke studiu a prohlašuje, ţe ji uvede 

mezi pouţitými prameny. 

 

Jméno a příjmení:           Fakulta / katedra:           Datum vypůjčení:               Podpis  



1 

 

Obsah 

1 ÚVOD ...................................................................................................................3 

2 OBECNÁ ČÁST ..................................................................................................4 

2.1 Biomechanika bederní páteře...........................................................................4 

2.2 Kineziologie bederní páteře .............................................................................5 

2.2.1 Stabilita osového systému ........................................................................5 

2.3 Etiologie vertebrogenních a kořenových bolestí ..........................................8 

2.3.1 Funkční poruchy páteře ............................................................................8 

2.3.2 Degenerativní změny na páteři .................................................................9 

2.3.3 Rizikové faktory ..................................................................................... 11 

2.4 Klinické syndromy v bederní páteři ........................................................... 13 

2.4.1 Radikulární syndromy ............................................................................ 14 

2.5 Diagnostické postupy .................................................................................. 15 

2.5.1 Anamnéza .............................................................................................. 15 

2.5.2 Objektivní vyšetření ............................................................................... 16 

2.5.3 Pomocná vyšetření – zobrazovací metody .............................................. 17 

2.6 Léčba vertebrogenních algických syndromů radikulárních ...................... 17 

2.6.1 Farmakoterapie ...................................................................................... 17 

2.6.2 Konzervativní léčba ............................................................................... 18 

2.6.3 Operační léčba ....................................................................................... 18 

2.7 Fyzioterapie pacientů s vertebrogenním radikulárním syndromem ......... 19 

2.7.1 Terapie akutních stavů............................................................................ 19 

2.7.2 Terapie chronických stavů ...................................................................... 20 

2.7.3 Fyzioterapeutické postupy ...................................................................... 20 

3 ČÁST SPECIÁLNÍ ............................................................................................ 28 

3.1 Metodika práce ............................................................................................ 28 

3.2 Anamnéza .................................................................................................... 29 



2 

 

3.3 Vstupní kineziologický rozbor .................................................................... 31 

3.4 Krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán ............................................ 40 

3.5 Průběh léčebné rehabilitace ........................................................................ 41 

3.6 Výstupní kineziologický rozbor .................................................................. 56 

3.7 Zhodnocení efektu terapie .......................................................................... 65 

4 ZÁVĚR............................................................................................................... 72 

5 SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY ............................................................... 73 

6 PŘÍLOHY .......................................................................................................... 77 

 

  



3 

 

1 ÚVOD 

Bolesti zad se projeví v průběhu ţivota aţ u 80 dospělé populace a stávají se tak 

jednou z nejčastějších příčin přivádějících pacienta k lékaři. A navzdory tomu, ţe se 

v současné době medicína neustále zdokonaluje v diagnostických a léčebných 

metodách, počet pacientů s bolestí zad neustále stoupá. Jen v České republice se 

od roku 1970 zvýšil počet takto nemocných o polovinu a průměrná délka pracovní 

neschopnosti se prodlouţila o 74. Výše uvedené údaje nutí k zamyšlení nad příčinami 

a prevencí bolestí zad. 

Riziko vzniku strukturálních poruch páteře stoupá s věkem. Mezi hlavní příčiny 

však patří porucha ţivotního stylu. Uplatňují se zde vlivy psychosociální,  problémy 

s obezitou a svalovou nerovnováhou jako důsledek pohybové chudosti či stereotypu 

(Hnízdil, Beránková, 2000). 

Hlavním cílem této bakalářské práce je získání teoretických znalostí 

nastudováním odborné literatury o vertebrogenních onemocněních se zaměřením 

na strukturální problém poškození meziobratlové ploténky a ověření praktických 

dovedností a zkušeností na základě zpracování kazuistiky vybraného pacienta. V tomto 

případě se jedná o problematiku lumboischiadického syndromu s radikulární iritací S1. 

V teoretické části je zahrnuta kineziologie a biomechanika bederní páteře, dále se věnuji 

etiologii vertebrogenních a radikulárních bolestí. Jsou zde zahrnuty i fyzioterapeutické 

přístupy k této problematice. Speciální část je kazuistikou o konkrétní fyzioterapeutické 

léčbě, kterou jsem aplikovala u vybraného pacienta s danou diagnózou na základě 

provedeného vyšetření. 

Fyzioterapeutické techniky a metody, které jsem pouţila v průběhu celé 

rehabilitační léčby, odpovídají náplni studia tříletého bakalářského oboru fyzioterapie 

FTVS UK. 

Kazuistika pacienta s výše uvedenou diagnózou vznikla na základě konání 

souvislé odborné praxe v Obecné Nemocnici Kladno a.s. v termínu 10.1. – 4.2. 2011. 
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2 OBECNÁ ČÁST 

2.1 Biomechanika bederní páteře 

Bederní páteř je nejvíce zatěţovaným úsekem páteře a i kdyţ na jednu stranu 

svým rozsahem pohybu zaostává za krční páteří, tak nese většinovou část hmotnosti 

trupu. K tomuto účelu má přizpůsobené mohutné a tvarově odpovídající obratle, které 

svým postavení zajišťují fyziologickou bederní lordózy (Kasík, 2002). 

Intervertebrální klouby směřují vertikálně a kloubní plošky obratlů sagitálně 

(částečně frontálně) tak, ţe zajišťují pohyb v jednotlivých segmentech bederní páteře. 

V bederní páteři jsou moţné pohyby do retroflexe, anteflexe, lateroflexe a rotace. 

Rozsahy těchto pohybů jsou dané tvarem a orientací kloubních plošek a šířkou 

meziobratlových plotének, která narůstá distálně, takţe maximální pohyblivost je 

v segmentu L4/L5 a L5/S1 (Lewit, 2003). 

 Centrum pro rotaci v bederní páteři při flexi a extenzi je uloţeno uvnitř 

meziobratlového disku (Kasík, 2002).  

Pokud dojde k flexi v bederní páteři, pak se processi spinosi od sebe oddalují 

a ligamentózní aparát se dostává do tahu i s kloubními pouzdry a toto limituje rozsah 

celého pohybu. K jeho sníţení můţe dojít ve stáří, pokud jsou přítomny svalové 

spazmy. Naopak při extenzi dochází k přiblíţení processi spinosi, kdy se horní obratel 

naklání proti dolnímu dozadu – omezení pohybu. Nejvýznamnější z klinického pohledu 

se jeví rozsah pohybů v posledních dvou segmentech bederní páteře, které jsou 

nejčastějším zdrojem bolestivých syndromů. Rozsah pohybu mezi segmenty L4 a L5, 

stejně jako L5 a S1 činí 20 - 25°, to znamená, ţe celkový rozsah pohybu je asi 40 - 50° 

v sagitální rovině (White, Panjabi, 1990). 

Při lateroflexi bederní páteře dochází ke kontralaterální rotaci, a to v závislosti 

na stupni bederní lordózy, čím větší je lordóza, tím větší je i rotace (Kasík, 2002). 

Stupeň rotace v jednotlivých segmentech bederní páteře je minimální. Kaţdý 

facetový kloub umoţňuje pohyb v horizontální rovině pouze několik stupňů. Tento 

rozsah mohou ještě omezovat vrozené asymetrie kloubů (Farfan, 1973). 

Závěrem lze tedy říci, ţe pohyblivost páteře závisí na souhře facetových kloubů 

a meziobratlové ploténky a na okolních měkkých tkáních, zejména ligamentózním 

aparátu páteře a pánve (Kasík, 2002). 
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2.2 Kineziologie bederní páteře 

Zádové svalstvo můţeme rozdělit na tři skupiny – hluboká vrstva, střední vrstva 

a povrchová vrstva. Hluboká vrstva zádových svalů je uloţena paravertebrálně a čím 

hlouběji, se nachází, tím kratší tvoří snopce. Tyto krátké svaly jsou promíseny četnými 

vazivovými vlákny, a proto se nazývají „dynamická ligamenta“. Funkce hluboké vrstvy 

zádových svalů je určování vzájemné polohy obratlů a transverzospinální a interpisnální 

svaly sniţují svojí aktivitou osový tlak na meziobratlové ploténky. Střední vrstva svalů 

spojuje více segmentů najednou a určují polohu daných sektorů páteře. Povrchová 

vrstva svalů se nazývá m. erector spinae a uplatňuje se při destabilizaci. Jejich aktivita 

je při drţení normální stoje relativně malá, uplatňují se hlavně při změně polohy, hlavně 

při předklonu. V hlubším předklonu se však aktivita sniţuje a váhu trupu přebírají 

ligamenta. Při zpětném pohybu se opět aktivují (Véle, 2006). 

 Bederní páteř můţeme rozdělit na horní bederní sektor, který je anatomicky 

vymezen přechodem hrudní a bederní páteře (Th12 – L3). Souvisí s funkcí dolního 

dýchacího sektoru, kde se spolu s dolním hrudním sektorem realizuje břišní dýchání. 

Dále se do něho promítají poruchy dolních břišních orgánů a orgánů z horní části pánve 

(Dylevský, 2009). 

 Dolní bederní sektor je průsečíkem, kam se promítají iritace vycházející 

z kyčelních kloubů, z oblasti orgánů malé pánve, z pánevního dna, 

z pelvitrochanterických a ischiokrurálních svalů. Oba bederní sektory mají díky své 

inervaci výrazný vztah k dolním končetinám, proto různé poruchy nervů v této oblasti 

mají tendenci k iradiaci bolesti do dolních končetin, typický je především 

lumboischiadický syndrom, který provází funkční poruchy svalového systému končetin 

(Dylevský, 2009). 

2.2.1 Stabilita osového systému 

 Stabilita osového systému znamená schopnost fixovat tzv. klidovou konfiguraci 

páteře danou tvarem obratlů a zakřivením páteře jako celku, a toto základní postavení 

udrţet i při fyziologickém rozsahu pohybu (Dylevský, 2009). 



6 

 

 O statické stabilitě mluvíme tehdy, jedná-li se o udrţení páteře v klidu. Pokud 

dojde při pohybu k fixaci změn, povaţujeme tento stav za dynamickou stabilitu 

(Obr. 1). 

 

Obr.č.1  Zajištění dynamické stability axiálního systému (Dylevský, Speciální kineziologie, 2009) 

 

 Statickou stabilitu páteře tvoří stabilizační pilíře. Přední pilíř je tvořen 

obratlovými těly s meziobratlovými disky provázený podélnými vazy. Postranní pilíře 

formují kloubní výběţky, pouzdra intervertebrálních kloubů a vazy spojující sousední 

obratle. K systému statické stabilizace patří také pletence horních a dolních končetin 

a kostra hrudníku. Funkce statické stabilizace je ochrana míšních struktur CNS a pruţný 

přenos nárazů při chůzi, skocích apod.  (Dylevský, Speciální kineziologie, 2009). 

 

 Dynamickou stabilitu páteře zabezpečuje pruţnost vazivových struktur a svalů, 

přičemţ dynamickou sloţku vazů chápeme hlavně ve vztahu ke svalovým strukturám. 

Vazivo tvoří jakýsi pruţný skelet svalům, jejich fasciálním obalům i úponovým 

šlachám. Akumuluje se v něm část energie, kterou generují svaly při své činnosti, 

a vazivo svojí pruţností působí jako tlumič nárazů při náhlých pohybech. Vazivo dále 

zajišťuje přenos svalové síly na blízké i vzdálené struktury tzv. svalové smyčky. Vazivo 

je významným zdrojem aferentace, které po zpracování v CNS zajišťují pracovní 

nastavení – dynamickou stabilitu příslušných segmentů a sektorů osového skeletu 

(Dylevský, Speciální kineziologie, 2009). 
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 Podle Koláře je pro fyziologické zatíţení páteře zásadní spolupráce 

mezi ventrální a dorzální muskulaturou. Tu můţeme z funkčního i anatomického 

hlediska (inzerce svalů) dělit na úsek krční a horní hrudní páteře a na oblast dolní hrudní 

a bederní páteře. Pro bederní páteř má rozhodující roli souhra mezi extenzory bederní 

a dolní hrudní páteře s flexory, které jsou tvořeny funkční souhrou svalů mezi bránící, 

břišními svaly a pánevním dnem. Tato flekční synergie stabilizuje páteř z přední strany, 

a to přes nitrobřišní tlak. Je aktivována při jakémkoliv statickém zatíţení a doprovází 

kaţdý pohyb horních a dolních končetin. Pro vývoj patologie je pak významné, 

ţe kineziologický vzor posturální stabilizace páteře je integrován do všech našich 

pohybů. Častým problémem je nedostatečnost přední stabilizace páteře a naopak 

převaha extenční aktivity povrchových zádových svalů (Kolář, 2006). 

 

 Pro vytvoření nitrobřišního tlaku má důleţitý vliv funkce bránice. 

A protoţe udrţení nitrobřišního tlaku je nutné dosáhnout i za reţimu dýchání, 

tak aby byla zajištěna přední stabilizace páteře, je nutné, aby respirační pohyby bránice 

probíhaly při její oploštělé konvexní kontuře, tj. při její bazální tonické aktivitě. 

U patologické situace sledujeme její vysoký stav (Kolář, 2006). 

Stabilizační funkce svalů pánevního dna a břišních svalů 

 Břišní svaly a svaly pánevního dna se podílejí na vytváření nitrobřišního tlaku 

tím, ţe se kontrahují při posturálním stabilizačním vzoru proti bránici. Při tomto 

posturálním vzoru je důleţitý aktivační „timing“. Břišní svaly by se neměly kontrahovat 

dříve neţ bránice. Za fyziologické situace přichází jejich aktivita aţ po oploštění 

bránice. Pokud dojde k předčasné kontrakci břišních svalů, bránice se nemůţe 

dostatečně oploštit, coţ vede ke zvýšené aktivitě paravertebrálních svalů a dolní 

segmenty bederní páteře nejsou dostatečně stabilizovány z přední strany. Důleţitá je 

také nevyváţenost v aktivaci břišních svalů. Pokud je porušená stabilizace, tak 

se nadměrně aktivuje horní porce m. rectus abdominis a m. obliquus externus (Obr. 2). 

Nedostatečně se naopak chová m. transversus abdominis, m. obliquus abdominis 

internus a dolní část m. rectus abdominis (Kolář, 2006). 
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Obr.č.2  Aktivace břišní stěny při porušené přední stabilizaci bederní páteře (Kolář, 2006) 

2.3 Etiologie vertebrogenních a kořenových bolestí 

2.3.1 Funkční poruchy páteře 

 Mluvíme především o mechanických poruchách, které nemusí vţdy vznikat 

na morfologickém nebo strukturálním podkladě. Mohou spočívat výlučně v poruše 

funkce. Významné jsou především dvě funkce: 1. funkce statická (zatíţení) a 2. funkce 

dynamická (pohyb). Pokud je přítomna mechanická funkční porucha, tak působí 

pravidelně přetěţování, chybné zatíţení, napětí a další. Výsledkem těchto procesů je 

bolest. Je to zcela pochopitelné, protoţe bolest je signálem, který informuje o hrozícím 

poškození organismu. Z toho vyplývá, ţe není potřeba morfologické nebo strukturální 

změny pro to, aby vznikla bolest. Také porucha pohyblivosti určitého úseku páteře 

způsobuje funkční poruchu, která vzniká nejčastěji na podkladě reverzibilní kloubní 

blokády. Omezená pohyblivost v určitém úseku páteře se kompenzuje přetěţováním 

úseku jiného a opět vzniká bolest (Lewit, 1970). Opakem omezené kloubní 

pohyblivosti, je zvýšená pohyblivost v kloubu – hypermobilita. Která můţe často 

způsobovat ještě větší problém, neţ kloubní pohyblivost omezená. Rozeznáváme tři 

druhy hypermoblity: 

a) lokální patologická hypermobilita: nejčastěji kompenzační, v sousedství blokád 

b) patologická generalizovaná hypermobilita: nejčastěji u kongenitálních 

neurologických onemocnění 
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c) konstituční hypermobilita: je charakteristická postiţením celého těla, nemusí být 

však ve všech oblastech na stejném stupni a nemusí být přísně symetrická, 

souvisí nejspíše s insuficiencí mezenchymu, zjištění této hypermoblity je 

důleţité pro analýzu patogeneze některých hybných syndromů a zvláště 

pro stanovení pohybového reţimu, neboť při hypermobilitě dochází 

ke zmenšení statické stability (Lewit, 1970; Janda 2004). 

2.3.2 Degenerativní změny na páteři 

 Jde částečně o projevy opotřebení a stárnutí, jindy však třeba spíše reakce kostní 

a podpůrné tkáně na vnější škodliviny, zejména mechanické přetěţování nebo poranění. 

Tyto změny se makroskopicky projevují hlavně určitými deformitami, jako jsou 

nerovnosti okrajů obratlů, kloubních štěrbin, osteofyty, sníţení destiček (Lewit, 1970). 

 Podstatné degenerativní změny jsou ty, které nějakým způsobem zasahují 

nervové struktury a vyvolávají klinické příznaky. Není totiţ nutné, aby nemocní 

s výraznými degenerativními změnami měli i klinické příznaky. A naopak jiní nemocní, 

kteří mají výrazné klinické příznaky, mohou mít rtg nález zcela v normě 

(Ambler, 2006). 

 Spondylóza 

 Jsou reaktivní změny, osteofyty, na okrajích obratlových těl. Významné jsou 

hlavně osteofyty dorzální, které se nacházejí na zadní straně obratlových těl, 

které mohou prominovat do páteřního kanálu nebo zuţovat foramen intervertebrale. 

(Ambler, 2006) 

 Spondylóza souvisí s degenerací meziobratlové ploténky, protoţe tím, ţe se 

ploténka buď stářím nebo zvýšeným namáháním (mikrotraumaty) sniţuje, dochází 

k uvolnění vazivového spojení a vzájemnými malými posuny obratlů vzniká zvýšený 

tah a dráţdění kostních struktur v místech, kde vazy z pevného spojení kostí přecházejí 

na pohyblivé struktury. Vznikají kostní výrůstky, které se pomalu zvětšují a mohou se 

i propojovat. (Káš, Országh,1995).  

 Degenerativní změny na meziobratlovém disku spojené s reaktivními osteofyty 

na obratlových tělech se nazývají osteochondróza. Nejčastěji se toto vyskytuje u dolní 

krční páteře (C4-C7) a bederní páteře (L3-S1), tedy v místech největší pohyblivosti 

(Ambler, 2006). 
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Spondyloartróza 

 Spondyloartróza je velice běţná, hlavně ve stáří, často se projevuje 

asymptomaticky a jedná se o artrotické změny na intervertebrálních a unkovertebrálních 

spojeních. Můţe být lokalizovaná pouze v jednom segmentu, jako následek úrazu 

nebo prolapsu meziobratlového disku. Postiţení více obratlů můţe být způsobeno 

patologickým zakřivením páteře, například zvětšené bederní lordózy (McRae, 2004). 

Spondylolistéza 

 Je posun obratlového těla vůči spodnímu obratli. Vedou k ní degerativní změny 

ploténky a spondyloartróza komunikujících výběţků, coţ vede ke „sklouznutí obratle“. 

Protoţe zůstává zachována integrita zadního obratlového oblouku, dochází častěji 

k zúţení páteřního kanálu a kompresivním projevům. Pokud dojde vlivem sníţení 

meziobratlové ploténky k sníţení meziobratlové štěrbiny a obratel „sklouzne“ dozadu 

jedná se o retrospondylolistézu (Ambler, 2006). 

Stenóza páteřního kanálu 

 Spinální stenóza kongenitální nevede obvykle samostatně ke klinickým 

příznakům, ale podmiňuje častěji klinickou manifestaci diskopatie a ostatních 

degenerativních změn, které mohou být jen mírného stupně. Získaná stenóza páteřního 

kanálu vzniká vyklenováním meziobratlového disku a vznikem osteofytů, které zasahují 

do páteřního kanálu. Nadbytečná tkáň se můţe šířit do intervertebrálních foramin 

(Bednařík, Kadaňka, 2000). 

Diskopatie 

 Výhřez meziobratlového disku nebo jeho části je nejčastější příčinou 

mechanického tlaku na míšní nervy. Chronickým přetěţováním disku dochází 

k degenerativním změnám, projevujících se sníţením vody v disku a tím pádem 

ke sniţování výšky ploténky. 

 

Morfologicky rozlišujeme několik patologických stavů. 

 „Bulging“ – jedná se o celkové zvětšení meziobratlového disku. 

 Protruze – nucleus pulposus vytvoří herniaci do anulus fibrosus, ale nepropaguje 

se mimo diskus. 
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 Herniace (extruze) – vzniká, pokud nucleus pulposus opustí anulus fibrosus, 

ale kontinuita disku je zachována. 

 Sekvestr – pokud dojde k oddělení nucleus puplosus od disku (Obr. 3),   

(Seidl, Obenberger, 2004). 

 

Obr.č.3  Rozvoj výhřezu meziobratlové ploténky (Ambler, 2006) 

 Z hlediska umístění můţeme výhřez rozdělit na mediální, který můţe postihnout 

i více míšních kořenů. Paramediální , který utlačuje na jedné straně durální vak 

a kořenovou pochvu. Laterální, který utlačuje pouze kořenovou pochvu. Ještě jsou 

známy méně časté výhřezy s lokalizací foraminální a extraforaminální 

(Seidl, Obenberger, 2004). 

2.3.3 Rizikové faktory 

 Je dokázané, ţe existují vzájemné vztahy mezi degenerativním procesem 

meziobratlové ploténky s výslednou bolestí  a charakteristikami jako jsou nadměrná 

tělesná hmotnost, sedavý způsob ţivota, kouření, vibrace a typ profese. Tyto faktory 

jsou určitým způsobem ovlivnitelné a proto významné. Je otázkou, zda povaţovat 

rodinnou zátěţ, věk, pohlaví a antropomerické parametry za rizikové faktory nebo zda 

je to pouze určitý typ dispozice (Kasík, 2002). 

Pohlaví 

 Protoţe fyzická námaha patří mezi rizikové faktory, je jasné, ţe při profesích, 

kde je třeba velké fyzické zdatnosti se uplatňují hlavně muţi. Proto je incidence 

vertebrogenních obtíţí větší u muţského pohlaví. Rizikem je hlavně dlouhodobá práce 
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v jedné pozici s jednostranným zatíţením a přetíţením. Avšak frekvence bolestí zad 

u moderních zaměstnání kancelářského typu je u obou pohlaví stejné. Z toho vyplývá, 

ţe nelze potvrdit teorie, kdy by na rozvoj vertebrogenních onemocnění měl vliv 

rozdílnosti stavby obratlů u muţů a u ţen, kdy by muţské obratle byly svou stavbou 

náchylnější k degenerativním procesům (Kasík, 2006; Jayson, 1987) 

Věk 

Bolesti zad se objevují u všech věkových kategorií. Nejčastěji se však objevují 

mezi 35 a 50. rokem ţivota, tedy ještě v době vysoké pracovní výkonnosti 

(Jayson, 1987). 

Způsob ţivota 

 Významný rizikovým faktorem je sedavé zaměstnání nebo neobvyklé a nárazové 

namáhavé fyzické aktivity jako je např. stěhování nebo výkopové práce 

u netrénovaných jedinců. Celkově usedlý způsob ţivota je s největší pravděpodobností 

prvotním viníkem.  

 

Nedostatek pohybu a obezita vedou k nadměrnému přetěţování páteře, 

inflexibilitě svalů a tím pádem omezení pohybu v sagitální rovině a do rotace. 

Nevhodným nebo nárazovým cvičením se zvyšuje riziko vzniku náhlých obtíţí 

a naopak úplná absence pohybové aktivity často k oslabení břišního a zádového 

svalstva, a tím pádem ke změně postavení pánve, které pak vede k riziku poškození 

disku (Kasík, 2002).  

 

 Mezi další rizikové faktory patří vystavení těla nadměrným vibracím. Jiţ vibrace 

s frekvencí kolem 5 Hz vedou ke sníţení buněčné aktivity v meziobratlovém disku, 

a to především v jeho rosolovitém jádru – nucleus pulposus Těmto vibračním vlivům 

jsou vystaveni především manuálně pracující v těţkém průmyslu, řidiči nákladních aut 

a piloti některých letadel (Kasík, 2002). 

 

 Kouření je v povědomí jako obecně škodlivé pro organizmus a figuruje u řady 

onemocnění. V posledních letech je také často diskutován v souvislosti s degenerací 
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disku, kde je předpokládaný jeho negativní vliv na mikrocirkulaci v periferii 

anulus fibrosus a látkovou výměnu (Kasík, 2002). 

2.4 Klinické syndromy v bederní páteři 

Lumbago označujeme stav, který vzniká akutní blokádou lumbosakrální páteře 

nebo sakroiliakálního skloubení a svalovou kontrakturou. Lidově se označuje jako 

„houser“ nebo akutní ústřel. Často se objeví po provokačním momentu, jakým je 

např. zvednutí těţkého břemene. Bolesti mohou iritovat do břicha, třísel, hýţdí nebo 

i mezi lopatky. Objektivním nálezem je porucha statiky a dynamiky lumbosakrální 

páteře s kontrakturami paravertebrálního svalstva. Lasegueova zkouška můţe být lehce 

pozitivní, reflexologický nález je v normě (Ambler, 2006). 

 

Pokud mluvíme o lumbalgii, jedná se o chronický stav bolesti bederní oblasti a kříţi, 

kde je objektivní nález malý a kromě vertebrogenní etiologie, kterou můţe způsobovat 

vadné drţení těla, funkční blokády, bolestivé myofasciální syndromy nebo chronická 

mikrotraumata. Je také velmi důleţité zváţit moţnost interních a gynekologických, 

onemocnění, ale také vlivy psychosomatické (Ambler, 2006). 

 

Lumboischiadickým syndromem označujeme obtíţe, jejichţ původ je v bederní 

oblasti a propagují se do dolních končetin. Mohou mít radikulární a pseudoradikulární 

charakter (Ambler, 2006). 

 

Pseudoradikulární syndrom jsou bolesti, které nevznikají útlakem kořenové 

struktury. Jsou mnohdy zaměňovány s kořenovými syndromy. I kdyţ u těchto bolestí 

můţeme také nalézt pruhovité vyzařování bolesti, nejsou tyto bolesti kořenového 

ale reflexního původu. Nejčastější pseudoradikulární bolesti na dolních končetinách 

jsou způsobeny poruchou sakroiliakálního skloubení, poruchami kloubů kyčelních 

a spojení lumbo – sakrálního. Často lze tyto bolesti odstranit úspěšnou manilpulací 

(Lewit, 1970). 
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2.4.1 Radikulární syndromy 

Nejčastěší příčinou radikulární komprese v oblasti bederní páteře je výhřez 

meziobratlové ploténky. 45 - 50 výhřezů nalézáme v segmentu L5/S1, 40 - 45 

připadá na segment L4/L5  a jen asi 5 na segment L3/L4. V ostatních oblastech 

bederní páteře jsou výhřezy vzácné. Mezi další příčiny radikulárních syndromů patří 

spondylotické změny páteřního kanálu ve spojení s vrozenou spinální stenózou 

(Kasík, 2002).  

 

 Jsou charakteristické radikulární bolestí, která se projekuje do příslušného 

dermatomu, ale nemusí být v celém dermatomu. Kromě radikulární symptomatiky 

nacházíme také poruchu statiky a dynamiky páteře s paraverebrálními kontrakturami, 

omezení pohyblivost s nuceným drţením těla – vertebrální syndrom. Tyto bolesti jsou 

často vyprovokovány fyzickou aktivitou, určitým pohybem páteře, zesilují se 

při zvýšení nitrobřišního tlaku (např. při tlaku na stolici, kašli, smíchu). Lasegueův 

manévr je pozitivní hlavně u kořenové iritace L5 a S1. Podle toho, jestli je postiţen 

jeden nebo více kořenů, můţeme rozlišovat poruchy monoradikulární 

nebo polyradikulární (Ambler, 2006) . 

 

 Radikulární syndrom S1 je způsoben útlakem kořenu v segmentu L5 – S1, 

bolest se šíří po zadní a zevní straně dolní končetiny do 4. a 5. prstu. Nacházíme 

zde často změněnou citlivost v příslušném dermatomu a sníţený reflex L5 – S2 

(reflex Achillovy šlachy a medioplantární reflex), oslabenou plantární flexi, 

nemocný se obtíţně postaví na špičku postiţené dolní končetiny. Lasegueova 

zkouška výrazně pozitivní. 

 Radikulární syndrom L5 vzniká obvykle při herniaci disku L4 – L5, bolest se 

šíří po zevní straně dolní končetiny, po nártu aţ do palce příslušné dolní 

končetiny. Bývá oslabená dorzální flexe nohy, změněná citlivost v příslušném 

dermatomu, sníţený reflex L5 – S2, nemocný se obtíţně postaví na patu. 

Typické pro tento syndrom je oslabení dorzální flexe palce, protoţe m. extenzor 

hallucis longus má inervaci pouze z kořene L5. 

 Radikulární syndrom  L4 je méně častý, bolest vystřeluje po přední straně 

stehna do kolena a na vnitřní stranu bérce, někdy je oslabený čtyřhlavý sval 

stehenní, častá je také jeho zřetelná hypotonie a sníţený reflex L2 – L4 
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(patellární reflex). Bývá pozitivní obrácený Lasegueův manévr 

(Seidl, Obenberger, 2004; Ambler, 2006) . 

Syndrom kaudy vzniká pokud vyhřezlá ploténka či sekvestr tlačí na durální vak 

v jeho plné rozsahu, a tím utiskují nervové kořeny L3 – S1 oboustranně v rozsahu 

„koňského ohonu“. Je-li vnik syndromu kaudy akutní, tak se po prudké bolesti v kříţi 

obejví během hodin/dnů slabost obou dolních končetin, výraznější na jedné straně, 

která se můţe postupně horšit aţ k plegii. Dále se objevují areflexie, poruchy močení 

(často retence), porušení citlivost v okolí řitního otvoru a na hýţdích. Nemocný necítí 

potřebu na močení a stolici. Syndrom kaudy je povaţován za naprostou indikaci 

akutního chirurgického zákroku (Káš, Országh, 1995). 

2.5 Diagnostické postupy 

2.5.1 Anamnéza 

Správně odebraná anamnéza je základem pro úspěšnou diagnostiku onemocnění. 

Můţeme jí odhalit aţ přes 50 onemocnění. Důraz klademe na osobní anamnézu, 

která můţe odhalit pravděpodobný mechanismus vzniku obtíţí. Zejména v iniciálních 

stádiích onemocnění je těţké rozlišit kořenové bolesti od pseudoradikulárních, 

a proto pečlivě klademe otázky na aktuální problém, typ bolesti, kdy začaly, jaký mají 

charakter, kam se projekují, popis místa, co bolest provokuje nebo naopak co bolesti 

ulevuje. Tyto informace jsou pak v diferenciální diagnostice velice uţitečné. V rodinné 

anamnéze se vyptáváme na moţné genetické predispozice některých onemocnění, 

výskyt civilizačních chorob a případná úmrtí. Dále nás zajímá pracovní činnost, která je 

u vertebrogenních obtíţí zvláště důleţitá. Klademe dotazy na sportování, zda je aktivní 

či pasivní sportovec, jaká je intenzita a druh pohybové aktivity. U onemocnění páteře se 

také zajímáme především o obecné ţivotní návyky jako je např. kouření. Zajímáme se 

také o poruchy močení, stolice a sexuálních funkcí. Klademe dotazy na kýchání a kašel, 

které v souvislosti se zvýšením nitrobřišního tlaku mají význam pro diagnostiku procesů 

v páteřním kanálu (Dungl, 2005; Kasík, 2002) . 
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2.5.2 Objektivní vyšetření 

Hodnocení postavy a drţení těla 

Patří mezi základní vyšetření, které je třeba provést při příchodu pacienta 

do ordinace, protoţe všechna onemocnění ať uţ získaná nebo vrozená, stejně tak jako 

duševní stav pacienta se promítají do drţení těla ve stoji i v pohybu. Korektní drţení 

těla je tedy odrazem tělesného i duševního zdraví. Vyšetření stoje provádíme aspekcí, 

měřením a palpací. Vyšetření stoje a chůze nám ve vztahu k vertebrogenním poruchám 

můţe dát informaci o antalgickém drţení (obr. 4) a o moţných reflexních změnách 

v pohybovém aparátu. Dále také můţe odhalit příčinu onemocnění, která můţe být 

způsobena nekorektním drţením těla a tudíţ přetěţováním jednotlivých úseků páteře 

nebo chybnými stereotypy (Haladová, 1997). 

 

Obr.č.4  a) Antalgické drţení těla při akutním výhřezu meziobratlové ploténky. b) Při pokusu o narovnání 

se směrem k postiţenému kořeni vznik bolesti. Pozn. Zcela výjimečně můţe být úlevová poloha opačná 

při mediolaterální poloze výhřezu. (Rašev, 1992) 

Neurologické vyšetření 

Neurologickým vyšetřením u kořenových vertebrgenních obtíţí zjišťujeme 

stupeň poškození nervového systému a lokalizaci a dynamiku patologického procesu. 

Tyto informace jsou naprosto nezbytné pro další diagnostické postupy, léčbu 

a prognózu onemocnění. Vyšetřujeme reflexy, hybnost, svalovou sílu, trofiku, citlivost 

končetin, statiku a dynamiku páteře. Tento postup je podle neurologických standardů 

dostatečný k určení topické diagnózy. Někdy musí být doplněno o další vyšetření, 

podrobnější vyšetření (Kasík, 2002). 
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2.5.3 Pomocná vyšetření – zobrazovací metody 

 Nativní radiogram můţe ukázat stupeň a lokalizaci degenerativních změn 

páteře, vedoucí případně ke stenóze páteřního kanálu. Hlavním přínosem nativního 

RTG vyšetření je vyloučení patologie nedegerativní poruchy, postihující kostěné 

struktury páteře. Jsou to například: fraktury s dislokací, komprese obratlů 

(osteoporóza, trauma, tumor), nádory obratlů, zánětlivá onemocnění, vývojové 

anomálie, posuny obratlů a instabilita, vadná konfigurace páteře 

(skolióza, hyperlordóza, hyperkyfóza). 

  Myelografie MG] byla první metoda, která přinesla moţnost přímého 

zobrazení komprese kořenů či míchy. Dnes vzhledem ke své invazivnosti ustoupila 

do pozadí a byla nahrazena méně invazivními metodami. Nyní je indikována pouze 

výjimečně v případech, kdy je kontraindikována magnetická rezonance. 

 Výpočetní tomografie CT] spolehlivě detekuje prakticky všechny typy 

patologických změn postihující obratle a meziobratlové disk. Nedostatek představuje 

radiační zátěţ a menší citlivost v zobrazení vazivových struktur míchy a kořenů.  

 Magnetická rezonance MR] má vysokou citlivost laterálně lokalizovaných 

hernií na rozdíl od myelografie. Rovněţ dokáţe zobrazit durální vak a jeho vztah 

k nervovým strukturám. Velká výhoda oproti CT je chybění radiační zátěţe. Dále 

umoţňuje detekci změn ve více segmentech současně a je indikována při netypické 

či nejednoznačné lokalizaci předpokládané léze. Dokáţe zobrazit rozdíl mezi recidivou 

hernie a epidurální fibrózou po operaci či hypertrofií ligamentum flavum 

a spondylotickými změnami. Dále dokáţe lépe detekovat změny na kloubních ploškách 

facetových kloubů a jejich případný zánět. MR můţe také lépe zobrazit degeneraci 

disku a je rovněţ citlivější neţ CT v detekci sekvestru (Bednařík, Kadaňka, 2000). 

2.6 Léčba vertebrogenních algických syndromů radikulárních 

2.6.1 Farmakoterapie 

 

 Mezi hlavní kategorie léků, které jsou indikovány u léčby kořenovým syndromů, 

patří antirevmatika, analgetika a myorelaxancia. Tyto skupiny léků jsou často doplněny 

o lokální anestetika a kortikosteroidy, popř. antikonvulziva, antidepresiva 
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a medikamenty ovlivňující regeneraci periferního nervu. S myorelaxancii je třeba 

postupovat obezřetně, hlavně u pacientů s hypermoblitou, která je kontraindikací 

(Kolář, 2009). 

 

 Pouţití steroidů je u herniace meziobratlové ploténky je sporné. Tyto léky však 

jsou poţívány a to buď orálně a nebo epidurálně a v injekcích. Bylo zjištěno, ţe asi  

60 -  80 pacientů se po pouţití orálních steroidů zlepšilo, avšak v jiných výzkumech 

se ukázalo, ţe se účinnost steroidů neliší od placeba (Hardy, 1993). 

2.6.2 Konzervativní léčba 

 Konzervativní léčbou rozumíme neoperační přístup k problému. Léčba by měla 

splňovat dostatečnou intenzitu, dostatečné trvání, komplexnost a odpovídající odborné 

prostředí. Naprostá většina akutních vertebrogenních obtíţí se léčí tímto způsobem. 

Většinou dosahujeme úplného uzdravení nebo přijatelného výsledku, pod kterým si lze 

představit občasnou chvilkovou bolest v zádech, např. při změně počasí nebo zbytkové 

brnění v místech bývalé bolesti. Nesmí však výrazně měnit kvalitu ţivota. 

 

 Intenzita opatření musí vycházet ze stupně bolesti. Lehčí stavy se řeší 

ambulantně v kompetenci praktického lékaře, případně rehabilitací. Akutní ataka 

onemocnění si vyţaduje hospitalizaci s infuzním podáváním léků. Orientačně by měla 

být akutní léčba asi 6 týdnů, z toho asi 2 týdny na nemocničním lůţku. Na místě je 

rehabilitační léčba a aplikace fyzikální léčby, jeţ obsahuje elektroléčbu, magnetoterapii, 

ultrazvuk, léčbu teplem, vodoléčbu a trakci bederní páteře. Chiropraktické manévry 

(manipulace) jsou u takovéhoto akutního stavu kontraindikované (Novák, 2002). 

2.6.3 Operační léčba 

 K chirurgické léčbě radikulárních syndromů přistupujeme aţ tehdy, je-li 

neúspěšná léčba konzervativní. Neţ se k operačnímu řešení přistoupí, musí se pečlivě 

zváţit, kterou z moţných příčin potíţí je moţno chirurgicky odstranit. Hlavním cílem 

chirurgické léčby kořenových syndromů je dekomprese nervových struktur. 

Avšak odstranění mechanického útlaku nervových struktur – radikulopatií se neřeší 

primární problém denegerativního procesu páteře. Nelze tedy od operace jednoznačně 
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očekávat úpravu lumbalgií, protoţe uvolněním daných nervových struktur zůstane 

podstata degenerativního procesu nedotčena. 

 

 K rozhodnutí o operační léčbě bederního radikulárního syndromu se přistupuje 

zásadně tehdy, nacházíme-li kromě klinického nálezu radikulopatie také přímou 

kompresi kořene na zobrazovacích metodách. Ale opět pouze v případě, kdy byly 

vyčerpány moţnosti konzervativní léčby a nebo hrozí trvalý neurologický deficit. 

O operaci rozhodují klinické příznaky, ne rentgenový nález. Jedinou a absolutní 

indikací k chirurgické léčbě je syndrom kaudy (Novák, 2002; Kasík, 2002). 

2.7 Fyzioterapie pacientů s vertebrogenním radikulárním 

syndromem 

Pro správný výběr rehabilitačního postupu je nutné respektovat anatomický 

a funkční nález, především kvalitu centrálních sloţek, psychologické aspekty 

a stabilizační funkci svalů. Musíme zásadně odlišovat chronické stadium od akutního. 

U akutního problému je třeba vyuţít i medikamentózní a klidovou terapii, kdeţto 

u chronického stadia je stěţejní cílené cvičení, které ovlivňuje pacientův stav pomocí 

vnitřních sil. Výsledek konzervativní léčby je závislý na její specificitě, na způsobu 

a intenzitě provádění a na integraci vycvičené funkce do postury a běţných denních 

činností (Kolář, 2009). 

  

Je třeba dodat, ţe mnoho nemocných si pod pojmem rehabilitace nesprávně 

představují fyzikální a manuální léčbu, tedy pasivní konzum příjemných procedur. 

Pokud pacient nepochopí, ţe rehabilitace znamená také aktivní cvičení, není moţné, 

aby došel k plnému uzdravení, či zabránil recidivě onemocnění. Cvičení a poučení 

pacienta má především preventivní charakter a jiná prevence opakování onemocnění 

ani neexistuje (Novák, 2002). 

2.7.1 Terapie akutních stavů 

U akutních stavů je největší pozornost zaměřená na aktuální bolest, kterou se 

budeme snaţit ovlivnit. Zde jsou velmi vhodné měkké techniky, ale jejich pouţití je 

závislé na tom, zda je pacient schopen zaujmout příslušnou polohu pro mobilizaci. 
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Lze pouţít i v kombinaci s mobilizačními technikami měkkých tkání. Doporučíme 

pacientovi, aby si našel úlevovou polohu, ve které má nejmenší bolesti a která mu 

vyhovuje. Neindikujeme tvrdou podloţku, jestli-ţe jí pacient špatně snáší 

(Rychlíková, 2008). 

2.7.2 Terapie chronických stavů  

Kolář povaţuje při konzervativní léčbě vertebrogenních poruch za zásadní cílený 

výcvik stabilizační funkce páteře a její začlenění do běţných funkčních činností. Toto 

není otázkou cvičení a vycvičení jednotlivých svalů nebo svalových skupin, ale je to 

proces edukační. Cílem je ovlivnit sval a jeho konkrétní funkci, tedy funkci stabilizační 

a koaktivační. Toto je dáno nejen sílou svalu, ale především jeho zapojením v souhře. 

Pokud je porušen nábor svalů trupu a páteře, dochází k nepřiměřenému zatíţení. 

Mezi svaly, které jsou zapojovány během příslušného pohybu, se tvoří pevná fixace 

a integruje-li se tato svalová vazba do všech pohybů, zapíná jedinec tyto svaly prakticky 

trvale a dochází k přetěţováním a následným strukturálním změnám a obtíţím 

(Kolář, 2009). 

2.7.3 Fyzioterapeutické postupy 

Při léčebné rehabilitaci vertebrogenních radikulárních syndromů vyuţíváme těchto 

metod: 

 léčebná tělesná výchova (kinezioterapie) 

 specifické léčebné metody  

(mobilizace, manipulace, automobilizace, měkké techniky) 

 trakční léčba 

 reflexní léčba (reflexní masáţ, fyzikální terapie) 

 lázeňská léčba 

 preventivní opatření (Rychlíková, 2008) 

Kinezioterapie 

 Jak uţ bylo zmíněno v kapitole o chronickém stadiu vertebrogenních obtíţí, 

kinezioterapie je nejdůleţitějším bodem v léčbě těchto poruch. Její indikace je vhodná 

tehdy, je-li toho pacient schopen. Po provedení komplexního rozboru, lze stanovit 
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léčebný plán a stanovit cíl, kterého chceme léčebnou tělesnou výchovou dosáhnout. 

Poruchy motorického stereotypu jsou často spojeny s funkčními kloubními blokádami. 

Tyto blokády je třeba odstranit před zahájením LTV, protoţe jsou zdrojem 

patologických reflexů (Rychlíková, 2008). 

 Pohybové programy jsou u akutních stavů bolestí zad běţně zařazovány. 

Je vyuţíváno širokého spektra přístupů k tomuto problému, většinou v kombinaci 

s jinými léčebnými postupy. kinezioterapie zajišťuje korekci chabého drţení těla, 

posílení břišní a hrudní muskulatury, odstraňuje svalové spasmy a zmírňuje tlak 

na nervové struktury. Pohybové programy také často zahrnují flekční a extenční cvičení, 

izometrická cvičení a firness programy (Haigh, Clarke, 1999). 

 

Vybrané kinezioterapeutické přístupy u rehabilitace bederní páteře 

 

 senzomotorická stimulace 

 viz. kapitola Efekt terapie 

 cvičení podle Brunkow  

 je reflexní léčba z archetypů pohybových vzorců vez zevní stimulace 

koţních nebo  proprioceptivní 

 postavení horních a dolních končetin vyvolává aktivitu svalového vzorce 

a opakováním se udrţují reflexní dráhy této neuromuskulární aktivity 

 metodika je rozloţena na cvičení do 6 týdnů 

 u vertebrogenních onemocnění nebo pooperačních stavů hernie disku 

vyuţívámě izometrického cvičení 

(Haladová, 2007) 

 Brügger koncept 

 terapeutický a diagnostický koncept zaloţený na patoneurofyziologickém 

základu 

 cílem metody je přeprogramování pohybových vzorců, jejich uloţení, 

návrat ke správnému drţení těla s optimalizací zátěţe pohybového aparátu 

a odstranění bolesti 

 léčba je u akutních stavů nejprve pasivní a aţ poté přechází v aktivní 

 indikací jsou funkční poruchy pohybového systému, skoliózy a VDT 

(Valihrach, 2003) 
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 Klappovo lezení 

 vyuţívá dvou bazálních typů lezení – zkříţené a mimochodní 

 obě metody lezení jsou základem pro celou řadu cviků 

 cvičení je doplněné o mobilizační a protahovací techniky 

 ve vztahu k vertebrogenním obtíţím je cvičení indikováno při zvětšené 

hrudní kyfóze a bederní lordóze, u plochých zad a při chabém drţení těla 

(Kolář, 2003) 

 PNF dle Kabata 

 viz. kapitola Efekt terapie 

 McKenzie technika 

 viz. kapitola Efekt terapie 

 reflexní lokomoce dle Vojty 

 vychází z neurofyziologie a biomechaniky a je integrována do konceptu 

vývojové kineziologie 

 vyuţívá dvou umělých globálních lokomočních vzorů 

 (reflexní plazení a otáčení) 

 dráţděním přesně určených zón a výchozí polohou je dána aferentace 

proprioreceptivního, exteroreceptivního a interoreceptivního charakteru 

 aferentací jsou v CNS spouštěny vrozené pohybové vzory, 

jejichţ kineziologický obsah pak pozorujeme jako koordinovanou aktivitu 

svalů a svalových skupin směřující k určitému pohybu 

 tuto metodu je moţné povaţovat za obecně indikovanou u všech poruch 

funkce pohybového systému (Vařeka, 2000) 
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 dynamická neuromuskulární stabilizace 

 viz. kapitola Efekt terapie 

 progresivní stabilizace 

 Liebenson popisuje pohybový program pro stabilizaci bederní páteře 

jako jednoduchá a bezbolestná cvičení, jejichţ cílem je podpořit jistotu 

pacienta 

 jednoduché počáteční cviky mají za úkol aktivovat pacienta po akutních 

bolestech zad nebo u chronických pacientů, kteří mají strach z pohybu 

tzv. kineziofobii 

 základním cílem je, aby pacient objevil a naučil se základní pohyby 

v bederní oblasti a pánvi, jako je klopení pánve, jemné protahování a lehká 

kardiovaskulární cvičení (Liebenson, 1996) 

 spinální cvičení podle Čumpelíka 

 ovlivnění posturální funkce 

 pracuje se změnou aferentace vedoucí ke změně motorické odpovědi CNS 

 konkrétně u vertebrogenních obtíţí je podstatné, ţe kaţdému cvičení 

předchází napřímení, které se následně udrţuje i během cvičení 

(Kolář, 2009) 

 cvičení s uvědoměním (Feldenkraisova metoda, tai-či, jóga) 

 pracuje s maximálním uvědoměním si postury a pohybu 

 vhodné u pacientů s poškozením somatognostických a stereognostických 

funkcí 

 pacient je nucen číst svou propriocepci a exterocepci 

(Kolář, 2009) 

Specifické léčebné metody 

 

Měkké techniky 

 Techniky měkkých tkání jsou zaměřeny na ovlivnění reflexních změn 

vyskytujících se v jednotlivých vrstvách. Jsou indikovány při bolestech nebo k přípravě 

pouţití manipulačních a mobilizačních technik (Rychlíková, 2009). 
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 Ošetření kůže. U radikulárních syndromů nacházíme zhoršenou protaţitelnost 

kůţe v meziprstních prostorech. U kořenového syndromu L5 mezi  

I. – II. a II. – III. prstem.  

U radikulárního syndromu S 1 mezi III. – IV. a IV. – V. prstem. Meziprstní řasu 

uvolníme tak, ţe ji uchopíme mezi palce a ukazováky obou rukou v oblasti 

hlaviček metatarsů, lehce roztáhneme od sebe a čekáme na fenomén tání. 

 Ošetření podkoží. Při ošetření postupujeme tak, ţe utvoříme mezi svými prsty 

koţní řasu ve tvaru podkovy nebo esíčka a po dosaţení bariéry čekáme 

na fenomén tání. 

 Ošetření fascií. Při ošetření obnovujeme posuvnost a protaţitelnost hlubokých 

fascií Při terapii opět čekáme na fenomén tání, můţeme vyuţít dechu a pohledu 

očí. 

 Ošetření svalů. Trigger – pointy ve svalech vyšetřujeme palpací 

nebo přebrnknutím svalového snopečku napříč vláken. Nalezené TrP můţeme 

ošetřit různými metodami: reciproční inhibicí, poistizometrickou relaxací, 

antigravitační relaxací, tlakem nebo metodou spray and stretch 

(Dobeš, Michková 1997; Lewit 1990) 

 

Mobilizace 

Při mobilizaci kloubní dochází k obnovení joint play kloubu, které můţe být 

omezené. Podle provedení a způsobu mobilizace rozlišujeme techniku cílenou 

a necílenou. Často ji kombinujeme s trakcí (Rychlíková, 2009). 

 

Manipulace 

Manipulace se liší od mobilizace nárazovým pohybem v kloubu. Manipulaci 

provádíme po dosaţení předpětí jemným rychlým nárazem, kterým se kloubní plošky 

od sebe oddalují ve smyslu distrakce nebo se proti sobě posunují nebo se kombinují oba 

směry pohybu. Jestliţe je pohyb omezen v několika směrech kloubní vůle, začínáme 

v relativně nejvolnějším směru. Manipulace odstraňuje funkční poruchy kloubu 

a ovlivňuje reflexní změny, které vznikly v jejím důsledku (Rychlíková, 2009). 

Maigne o manipulační léčbě uvádí, ţe se manipulační manévry řídí 

podle antalgického drţení pacienta. I kdyţ se antalgické postavení zdá být 

charakteristické, pečlivé vyšetření bolestivých a nebolestivých směrů pohybu je vţdy 
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nejlepší. Stává se, zejména u radikulárního syndromu S1, ţe se antalgické drţení 

neshoduje s pasivními pohyby provedenými v dolní bederní páteři. Indikací 

k manipulaci je, pokud při vyšetření zjistíme nebolestivost ve třech směrech. Naopak 

pokud zjistíme, ţe do všech směrů pacient udává bolest, je to kontraindikace 

k manipulaci (Maigne, 1996). 

Trakční léčba 

Trakce je metoda, kdy pacient zůstává naprosto pasivní. Vyuţívá mechanické 

síly, která působí centrifugální tah v ose páteře či kořenového kloubu. Nepouţívá se 

jako samostatná léčba, pouze doplňuje další metody léčby. Nejčastěji se pouţívá u krční 

a bederní páteře podle klinického stavu a subjektivních pocitů pacienta. Bývá účinná 

u akutních lumbalgií. Před provedením trakce je vţdy nutné provést trakční test. Pokud 

je test negativní, to znamená úlevový, je na místě indikace trakce. Trakce mohou být 

přístrojové nebo ručně prováděné fyzioterapeutem 

 (Lewit, 2003; Capko 1998; Dobeš, Michková 1997). 

Lázeňská léčba 

 Zahrnuje komplexní léčbu podle léčebného plánu, který sestaví lékař. Vyuţívá 

přírodních zdrojů v kombinaci s fyzikální léčbou a reflexní léčbou. Zahrnuje také 

pohybový reţim. Lázeňskou léčbu je vhodné indikovat u chronických obtíţí s častými 

recidivami a po chirurgických zákrocích (Rychlíková, 2009). 

Fyzikální terapie 

 Ve fyzikální terapii u radikulárních syndromů vyuţíváme především analgetický 

účinek, při respektování ochranné a informační funkce bolesti.  

 

 

Diadynamické proudy 

 Existuje 6 druhů diadynamických proudů, které jsou pouţívány v různých 

kombinacích. Není vhodné pouţívat jednotlivé proudy schematicky, ale je nutné 

postupovat velice individuálně. Aplikují se 1-2x denně během jednoho týdne po dobu  

3-5 minut. Indikace: svalové spasmy, HAZ, trofické změny, svalové atrofie  

(Rychlíková, 2009; Capko 1998). 
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Vysokofrekvenční interferenční proudy 

 Vyuţíváme u nich hlavně účinek vzniku tepla v hlubokých tkáních. Dochází 

k zvýšení prokrvení a ovlivnění metabolismu. Mají sedativní a relaxační účinky. 

Indikace: při svalových spasmech, bolestivých stavech, převáţně u chronických obtíţí 

(Rychlíková, 2009). 

 

Ultrazvuk 

 V malých dávkách působí spasmolyticky a analgeticky a současně podporuje 

metabolismus tkání (Rychlíková, 2009). 

 

Magnetoterapie 

 U vertebrogenních obtíţí je toto terapií volby. Indikujeme u nemocných se 

svalovými spasmy nebo u bolestivých stavů pro vazodilatační a antiedematozní účinek  

(Rychlíková, 2009). 

 

Laser 

 V případě vertebrogenních obtíţí vyuţíváme hlavně účinku biostimulačního, 

analgetického a protizánětlivého, antiedematozního a vazodilatačního. Nejčastěji 

vyuţíváme pro svalové a šlachové úpony, které se nacházejí pod povrchem kůţe, 

bolestivé body (Rychlíková, 2009). 

Preventivní techniky 

 Jednou z preventivních technik, která je ve fyzioterapii vertebrogenních 

onemocnění vyuţívána, je škola zad. Její hlavní náplní je edukační a dovednostní 

program, který zahrnuje soubor různých cviků., ale také soubor procesů jako je korekce 

postury, formální cvičební program, biomechanické a ergonomické instrukce a někdy 

kognitivně-behaviorální prvky. Zaměřuje se na nácvik správného drţení těla v klidové 

poloze, při práci, při běţných denních činnostech a učí metodiku správných pohybových 

stereotypů. Je to ve své podstatě nácvik správného zatěţování páteře. Zásady školy zad 

umoţní pacientovi předcházet komplikacím zásadního významu nebo můţeme pouţít 

při reedukaci pacienta, aby nedošlo k recidivě onemocnění. Tyto zásady mají charakter 

výchovné rehabilitace a třeba jich vyuţívat u pacientů v co největší míře. V edukačním 
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procesu se věnujeme nácviku: vstávání a lehání, oblékání a obouvání, umývání, 

domácích prací, sedu, dýchání, zvedání a nošení břemen 

(Rašev, 1992; Haigh, Clarke, 1999). 
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3 ČÁST SPECIÁLNÍ 

3.1  Metodika práce 

 

 Tato bakalářská práce vznikla na základě konání souvislé odborné praxe 

v Obecné Nemocnici Kladno a.s. ve dnech 10.1 - 4.2. 2011. 

U vybraného pacienta s diagnózou lumboischiadický syndrom 

s radikulární iritací S1 a blokádou Ls páteře je obecná část zaměřena na teoretické 

poznatky pro danou diagnózu a speciální část je vypracovaná formou kazuistiky. 

Na základě odebraných dat byl proveden vstupní kineziologický rozbor a byl 

stanoven závěr. Na základě závěru byl sestaven léčebný rehabilitační plán v závislosti 

na vývoji aktuálního stavu pacienta a reakci pacienta v průběhu rehabilitační léčby. 

Z výstupního kineziologického rozboru byl opět stanoven závěr a zhodnocen efekt 

terapie.  

 Individuální rehabilitační léčba byla uskutečňována v průběhu souvislé odborné 

praxe. Ošetřující lékař indikoval rehabilitační léčbu kaţdý den, dokud byl pacient 

na lůţkovém oddělení a po propuštění do domácí péče byl stanoven počet terapií na 10. 

Délka jedné terapeutické jednotky byla 30-40 minut. 

Fyzioterapeutické metody aplikované v průběhu léčebné rehabilitace odpovídaly 

náplni studia tříletého bakalářského oboru fyzioterapie. Byla aplikována technika 

postizometrické relaxace a techniky měkkých tkání dle Lewita, mobilizace 

dle Rychlíkové a Lewita, metoda proprioceptivní neuromuskulární facilitace dle Kabata, 

cviky k obnovení svalové rovnováhy. V průběhu terapií jsem pouţila pomůcky: 

neurologické kladívko, metr, olovnici, overball. 

Tato bakalářská práce byla realizována na základě informovaného souhlasu pacienta 

a schválení etickou komisí s číslem 029/2011 FTVS UK.  

(viz. příloha č. I. a II.) 
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3.2  Anamnéza 

 

Vyšetřovaná osoba:  S.P., muţ 

 

Ročník:  1982 

Váha:  75 kg 

Výška:  170 cm 

BMI:  26 

 

Diagnóza:  M5.54  Lumboischiadický syndrom s radikulární iritací S1 vpravo 

Z5.08  Blokáda LSp 

 

Status presens: Vyšetřovaný si stěţuje na bolesti v oblasti lumbosakrálního přechodu 

na pravé straně, bolesti vyzařují po zadní straně stehna, přes zadní stranu lýtka do pravé 

paty, pouze při chůzi. Pacient chodí o dvou FH pro odlehčení páteře. 

Anamnéza: 

OA:  Vyšetřovaný prodělal běţná dětská onemocnění, v roce 1986 operace tříselné 

kýly, v roce 1992 těţký zápal plic, ţloutenka typu A, bez následků. Od 7 let trpí 

vyšetřovaný opakovanými luxacemi obou ramenních kloubů, nejdříve se mu to stávalo 

1x za půl roku, poté častěji, nyní se mu to při špatném pohybu také stane. Opakované 

luxace pravého kolenního kloubu, naposledy před 12 lety. V červnu 2010 měl 

vyšetřovaný úraz, spadlo mu na PDK piáno, tříštivá zlomenina palce a ukazováku, 

fixace nebyla, 1 měsíc chodil o FH, nerehabilitováno, občasné bolesti prstů při změnách 

počasí. 

NO:  Dne 4.1.2011 zvedal vyšetřovaný těţký předmět (cca 300kg ve dvou lidech), poté 

začaly iritace do pravé dolní končetiny. Dne 5.1.2011 zvedal těţký stůl a dle slov 

vyšetřovaného mu „louplo“  v zádech a nemohl se narovnat, pro bolesti ušel 2 metry 

za 10 minut, silné bolesti vystřelující do pravé dolní končetiny, 2 dny byl doma, noční 

bolesti, nauzea. Dne 7.1.2011 byl hospitalizovaný na neurologickém oddělení kladenské 

nemocnice. 
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RA:  Babička těţká hypertenze, bratr hypertenze a blíţe nespecifikované problémy 

se srdcem, rodiče zdraví. 

FA:  Analgetika a myorelaxancia. 

AA:  Neguje. 

PA: Po vysoké škole 2 roky trenér řecko-římského zápasu, poté 1 rok masér, nyní 

uţ 6 let pracuje jako stěhovák. 

SA:  Vyšetřovaný bydlí s rodinou v panelovém domě s výtahem. V případě omezení 

ADL pacienta je rodina schopna se o něj postarat. 

Abúzus: neguje 

Sportovní anamnéza:  Od 7 do 17 let závodně řecko-římský zápas 

(musel přestat pro opakované luxace obou ramenních kloubů a pravého kolenního 

kloubu), pravidelně plave (minimálně 1x v týdnu). 

Předchozí rehabilitace: Nikdy ţádnou rehabilitaci neprodělal. 

Výpis ze zdravotní dokumentace pacienta: 

CT LS páteře (26.1.2011): Vyšetření provedeno spirální technikou nativně v rozsahu 

L3-S1. Páteřní kanál přiměřené šíře. V etáţi L3/4 bez průkazné protruze i herniace 

disku. V etáţi L4/5 mediálně drobná herniace disku velikosti cca 5mm. V etáţi L5/S1 

masivní pravostranná hernie mediálně, paramediálně aţ laterálně výrazně utlačující 

kořen S1 vpravo, vyplňuje téměř celou pravou polovinu páteřního kanálu. 

Indikace k RHB: dle ošetřujícího lékaře 

Kineziologický rozbor, na oblast bederní páteře:  LTV analyticky i na 

neurofyziologickém podkladě, mobilizace, techniky měkkých tkání, míčková relaxace, 

trakce bederní páteře (100-150 N) 6 min., 8x, klidová galvanizace na bederní páteř, 

20 min., 8x 

Diferenciální rozvaha 

Podle vyjádření pacienta byl před onemocněním schopen extrémní extenze bederní 

páteře vleţe na břiše (nohy za hlavu) a předklonu ve stoje, kdy dal lokty téměř na zem. 

Z toho usuzuji, ţe se můţe jednat o kostituční hypermobilitu, která můţe být 
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v kombinaci s velkou zátěţí (zvedání těţkého břemene) příčinou strukturálních změn 

na páteři – herniace meziobratlového disku. 

3.3  Vstupní kineziologický rozbor 

Vyšetření fyzioterapeutem: dne 14.1.2011 

VYŠETŘENÍ STOJE - STATICKÉ 

Stoj: vyšetření statické-stoj stabilní, zevně rotační postavení DKK, šíře baze odpovídá 

fyziologické normě 

Pohled zezadu: 

Paty symetrického kulovitého tvaru.  

Pravý mediální kotník ve valgózním postavení.  

Kontury lýtek symetrické.  

Podkolenní rýhy ve stejné výši.  

Kontury adduktorů symetrické.  

Levá subgluteální rýha níţ a kratší.  

Pravá SIPS výš.  

Pravá crista mírně výš.  

Pravý thorakobrachiální trojúhelník větší.  

Levá tajle více vykrojená a ostřejší kontury.  

Mediální hrany lopatek prominují.  

Ramenní klouby ve stejné výši.  

Trapézové svaly strmé a konvexní kontury bilaterálně.  

Hlava v ose. 

 

Pohled z boku: 

Postavení hlezenních kloubů v ose. 

Postavení obou kolenních kloubů hyperextenční.  

Břišní svaly pod pupkem prominují.  

Anteverze pánve fyziologická.  

Bederní lordóza vyhlazená.  

Hrudní kyfóza přiměřená.  
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Krční lordóza přiměřená.  

Mírná protrakce ramenních kloubů.  

Hlava v ose.   

 

Pohled zepředu: 

Pravý mediální kotník ve valgózním postavení.  

Zborcená podélná i příčná klenba noţní, bilaterálně.  

Kontury lýtek symetrické.  

Zvýšené napětí m. quadriceps femoris bilaterálně.  

Kontury adduktorů kyčelního kloubu symetrické.  

Kyčelní klouby jsou drţeny v zevně rotačním postavení.  

Pravá SIAS výš.  

Pravý thorakobrachiální trojúhelník větší.  

Pupek mírně taţen doprava.  

Břišní svaly prominují pod pupkem.  

Levá tajle je více vykrojená a ostřejší kontury.  

Trapézové svaly strmé a konvexní kontury bilaterálně.  

Hlava v ose. 

Modifikace stoje: 

Rombergův stoj I, II, III-bez patologického nálezu. 

Stoj na pravé DK s otevřenýma očima-bez patologického nálezu.  

Stoj na levé DK s otevřenýma očima-bez patologického nálezu. 

Se zavřenýma očima stoj na PDK a LDK-bez patologického nálezu. 

Vyšetření stoje pomocí olovnice: 

Olovnice spuštěna z pevného bodu. 

Pohled zezadu: Olovnice spadá mezi paty, prochází středem těla i středem hlavy. 

Pohled z boku: Vlevo i vpravo prochází olovnice mírně před zevním zvukovodem, 

coţ značí mírné napřímení krční lordózy, v ose ramenních kloubů, v ose loketních 

kloubů, v ose kyčelních kloubů a mírně před osou kolenních kloubů, coţ značí flekční 

postavení v kolenních kloubech.  
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Pohled zpředu: Olovnice spadá mezi chodidla, pupek je od olovnice mírně vpravo, 

avšak prochází středem trupu i středem hlavy. 

VYŠETŘENÍ STOJE - DYNAMICKÉ 

ADL: Kvůli bolestivému předklonu vsedě na ţidli má vyšetřovaný problémy 

s oblékáním spodního dílu oděvu a bot, musí zvedat dolní končetiny k trupu, aby byl 

schopný se obléci a obout. Jinak soběstačný. 

Typ dýchání: Dolní hrudní, při výdechu nedochází ke kaudálnímu posunu dolních 

ţeber, dolní dýchací sektor (oblast od pupku dolů není zapojena do dýchání). 

Vyšetření dynamiky páteře: 

Anteflexe: Prsty dosahují do poloviny bérců, dále je pacient omezen bolestí. Rozvíjení 

páteře: chybí optimální rozvíjení v oblasti L páteře, nerozvíjí se ani oblast Th3-Th6. 

Retroflexe: V krajní poloze omezen bolestí. Rozvíjení páteře: chybí optimální rozvíjení 

v oblasti L páteře, v oblasti Th-L přechodu dochází k nadměrnému zalomení páteře, 

chybí optimální rozvíjení Th páteře do retroflexe. 

Lateroflexe vpravo a vlevo: Chybí optimální rozvíjení páteře v oblasti Th. V oblasti  

Th-L přechodu dochází k ostrému zalomení. Rozsah: vpravo: 33cm, vlevo: 32cm. 

Téměř veškerý pohyb do lateroflexe se odehrává v horní L páteři a Th-L přechodu. 

Při lateroflexi vpravo dochází k rotační synkinéze trupu pravým ramenním kloubem 

vpřed. 

Stoj na dvou vahách: P-33kg, L-42kg 

Spine sign: negativní 

VYŠETŘENÍ CHŮZE 

Chůze byla vyšetřována bez pomůcek. 

Chůze: Antalgická, stabilní, nepravidelný rytmus, levou dolní končetinou kratší krok, 

baze fyziologická, zevně rotační drţení v kyčelních kloubech bilat., odvíjení chodidel 

od podloţky po zevní hraně v oblasti hlaviček metatarzů bilat., typ peroneální 

dle Jandy, laterální posun pánve při chůzi je větší vpravo, trup je při chůzi ukláněn 
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doleva, pohyb horních končetin vychází z loketních kloubů, hlava celkově ladí 

s pohybem 

-po špicích svede 

-po patách svede 

-v podřepu svede 

-při chůzi pozpátku nedochází k extenzi v kyčelních kloubech 

ANTROPOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ 

Délky dolních končetin 

Datum: 14.1.2011 Pravá DK. Levá DK 

SIAS-malleolus medialis 85 cm 84 cm 

Trochanter major-malleolus lateralis 78 cm 78 cm 

Stehno 39 cm 39 cm 

Bérec 36 cm 36 cm 

Noha 25 cm 25 cm 

Tab.č.1  Antropometrie délky DKK 

 

Obvody dolních končetin 

Datum: 14.1.2011 Pravá DK Levá DK 

Stehno 10 cm nad patellou 50 cm 50 cm 

Koleno 37 cm 37 cm 

Lýtko 37 cm 37 cm 

Přes kotníky 24 cm 24 cm 

Přes nárt a patu 31 cm 31 cm 

Přes hlavice metatarsů 21 cm 22 cm 

Tab.č.2  Antropometrie obvodu DKK 
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SVALOVÝ TEST DLE JANDY  

Datum: 14.1.2011 

 
V

L
E

V
O

 
POHYB SVAL 

PERIFERNÍ 

INERVACE 

K
O

Ř
E

N
. 

IN
E

R
V

. 

V
P

R
A

V
O

 

K
Y

Č
E

L
N

Í 
K

L
O

U
B

 

       

5 flexe m. iliopsoas plexus lumbalis, n. 

femoralis 

L1-L4 3 

5 extenze m. gluteus maximus, m. 

biceps femoris m. 

semitendinosus, m. 

semimembranosus 

n. gluteus inferior, 

n. tibialis, n. 

fibularis 

L5-S2 

L4-S1 

4 

5 extenze m. gluteus maximus n. gluteus inferior L5-S2 4 

5 addukce mm. adduktores 

 

n. obturatorius L2-L4 4 

5 abdukce m. gluteus medius n. gluteus superior L4-S1 5 

5 rotace 

zevní 

m. obturatorius ext., int., 

m. quadratus femoris, 

mm. gemelli 

n. obturatorius, 

plexus sacralis 

L3-L4 

L4-S2 

5 

5 rotace 

vnitřní 

m. gluteus minimus, m. 

tensor fasciae latae 

n. gluteus superior L4-S1 5 

K
O

L
E

N
N

Í 

K
L

O
U

B
 

  

  

H
L

E
Z

N
O

 

 

5 flexe m. biceps femoris n. ischiadicus L4-S1 4 

5 flexe m. semitendinosus, m. 

semimemrabosus 

n. ischiadicus L1-S1 4 

5 extenze m. rectus femoris n. femoralis L2-L4 5 

5 extenze m. vasti.-lat., m. 

med.,intermed 

n. femoralis L2-L4 5 

H
L

E
Z

E
N

N
Í 

K
L

O
U

B
 

5 plantární 

flexe 

m. triceps surae n. ischiadicus-

tibialis 

L4-S1 4 

5 plantární 

flexe 

m. soleus n. ischiadicus-

tibialis 

L4-S1 4 

5 supinace 

s dorzální 

flexí 

m. tibialis anterior n. ischiadicus-

peroneus 

profundus 

L4-L5 5 

5 supinace 

s plantární 

flexí 

m. tibialis posterior n. ischiadicus-

tibialis 

L4-S1 5 

5 plantární 

pronace 

m. peroneus longus et 

brevis 

n. ischiadicus-

peroneus 

supeficialis 

L4-S1 5 

P
R

S
T

Y
 

        

5 flexe MP 

kloubů 

mm. lumbricales I., II., 

III., IV. 

n.tibialis-plantaris 

medialis 

n. tibialis-plantaris 

lateralis 

L5-S1 

 

S1-S2 

5 

5 flexe MP 

kloubu 

m. flexor hallucis brevis n. tibialis-plantaris 

medialis 

L5-S1 

 

5 
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palce n. tibialis-plantaris 

lateralis 

S1-S2 

5 extenze 

MP 

kloubů 

m. extenzor digitorum 

longus et brevis, m. 

extenzor hallucis brevis 

n. ischiadicus-

peroneus 

profundus 

L4-S1 5 

5 flexe IP1 

kloubů 

m. flexor digitorum 

brevis 

n. tibialis-plantaris 

medialis 

L5-S1 5 

5 flexe IP2 

kloubů 

m. flexor digitorum 

longus 

n. ischiadicus-

tibialis 

L5-S2 5 

5 flexe IP 

kloubu 

palce 

m. flexor hallucis longus n. ischiadicus-

tibialis 

L5-S2 5 

5 extenze IP 

kloubu 

palce 

m. extenzor hallucis 

brevis 

n. ischadicus-

peroneus 

profundus 

L4-S1 5 

5 addukce mm. interossei plantares, 

m. adduktor hallucis 

tibialis-plantaris 

lateralis 

S1-S2 5 

5 abdukce mm. interossei dorsales, 

m. abduktor hallucis 

n. tibialis-plantaris 

medialis 

n. tibialis-plantaris 

lateralis 

S1-S2 

 

L5-S1 

5 

Tab.č.3  Vyšetření svalové síly dle Jandy 

Svalová síla na HKK a trupu vyšetřena orientačně - stupeň 5. 

VYŠETŘENÍ POHYBOVÝCH STEREOTYPŮ DLE JANDY 

Pro bolest nebylo moţno provádět. 

VYŠETŘENÍ ZKRÁCENÝCH SVALOVÝCH SKUPIN DLE JANDY 

Datum: 14.1.2011 vpravo vlevo 

m. triceps surae 0 0 

m. iliopsoas 0 0 

m. rectus femoris 0 0 

m. tensor fasciae latae 0 0 

Flexory kolenního kloubu Nelze provést pro pozitivní 

Lasegueovu zkoušku 

0 

Adduktory kyčelního 

kloubu 

Nelze provést pro bolest 0 

m. piriformis Nelze provést pro bolest 0 

Tab.č.4  Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 
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VYŠETŘENÍ HYPERMOBILITY  

Zkoušky dle Jandy 

Datum: 14.1.2011 vpravo vlevo 

Rotace hlavy hypermobilita hypermobilita 

Zkouška šály hypermobilita hypermobilita 

Extenze loktů hypermobilita hypermobilita 

Zaloţené paţe hypermobilita hypermobilita 

Zapaţené paţe hypermobilita hypermobilita 

Sepjaté prsty hypermobilita hypermobilita 

Sed na paty hypermobilita 

Anteflexe omezeno bolestí 

Lateroflexe omezeno bolestí hypermobilita 

Tab.č.5  Vyšetření hypermobility dle Jandy 

 

Zkoušky dle Sachseho  

Datum: 14.1.2011 vpravo vlevo 

Retroflexe trupu C 

úklon A (omezeno bolestí) C 

Rotace trupu A (omezeno bolestí) B 

Rotace hlavy a krční páteře C C 

Extenze metakarpofalangeálních kloubů C C 

Extenze v loktech C 

Přibliţování loktu k rameni protilehlé 

strany 

C C 

Dotek obou rukou na zádech C C 

Abdukce ve scapulohumerálního kloubu 

s fixací lopatky shora 

C C 

Extenze kolenního kloubu B B 

Rotace v kyčelním kloubu B B 

Tab.č.6  Vyšetření hypermobility dle Sachseho 

PALPAČNÍ VYŠETŘENÍ 

PALPACE MĚKKÝCH TKÁNÍ DLE LEWITA 

 

Kůţe 

Nalezené změny protaţitelnosti bariéry a velké adheze v oblasti paravertebrálních svalů 

v segmentu Th2-Th6 bilat. 

Podkoţí 

Vyšetření podkoţí Kiblerovou řasou-dochází k lámání řasy v Th-L přechodu bilat. 

  



38 

 

Fascie 

Široká zádová fascie- zjištěná omezená protaţitelnost fascie ve směru kaudokraniálním 

bilaterálně 

Fascie na PDK-omezení protaţitelnosti do všech směrů v oblasti celého stehna a lýtka 

Svaly 

Klinický nález 14.1.2011 Klinický význam 

m. quadriceps femoris - Bolestivý horní okraj pately 

m. tensor fasciae latae - Léze segmentu L3/4 

adduktory stehna - Léze kyčelního kloubu 

m. iliacus vpravo Léze v segmentu L5/S1, kostrč 

m. piriformis vpravo Léze v segmentech L4/5 

ischiokrurální skupina vpravo Léze v segmentech L4/S1 (Lassegue), 

bolesti sedacího hrbolu a hlavičky fibuly 

m. erector spinae bilat., oblast 

Th2-Th6 

Pohybový segment  odpovídající 

lokalizaci 

m. psoas a m. quadratus 

lumborum 

- Léze thorakolumbálního přechodu 

Tab.č.7  Lokalizace TrP ve svalech dle Lewita 

 

VYŠETŘENÍ KLOUBNÍ VŮLE DLE RYCHLÍKOVÉ A LEWITA 

Vyšetření kloubní vůle Th, L, SI skloubení, DKK dle Rychlíkové a Lewita 

Omezené pruţení v segmentu Th4/Th5 a Th5/Th6 

(palpační bolestivost processi spinosi) 

Blokáda pravého SI skloubení směrem dorzálním 

Omezená kloubní vůle hlavičky fibuly vpravo dorzálním směrem 

Omezené pruţení „vidličkou“ s segmentu L3/L4 a L4/L5. 

Pozn.: Ostatní vyšetření bederní páteře nebylo moţno provádět pro velkou bolestivost 

pacienta a přílišná manipulace nebyla doporučena ani supervizorem. 

 NEUROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 

NEUROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ DOLNÍCH KONČETIN 

Vyšetření čití obou DKK 

Povrchové čití: 

 Algické-zjištěna hyperestezie na celé zadní straně PDK 

 Termické-bez patologického nálezu 

 Taktilní-zjištěna hyperestezie na celé zadní straně PDK 

 Grafestezie-bez patologického nálezu 
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Hluboké čití: 

 Polohocit-bez patologického nálezu 

 Pohybocit-bez patologického nálezu 

 taxe-bez patologického nálezu 

 Vibrace-dosáhl stupně 7/8 na patelle bilat. 

 VYŠETŘENÍ NAPÍNACÍCH MANÉVRŮ 

 Lasegueova zkouška-40° PDK, LDK 90° 

 Obrácená Lasegueova zkouška - negativní bilat. 

VYŠETŘENÍ REFLEXŮ 

 Reflex patellární (L2-L4) - normoreflexie bilat. 

 reflex medioplantární (L5-S2) - normoreflexie bilat. 

 Reflex Achillovy šlachy (L5-S2) -  normoreflexie bilat. 

VYŠETŘENÍ  PATOLOGICKÝCH REFLEXŮ 

Pyramidové jevy spastické 

Babinski, Chaddock, Ţukovski-Kornilov, Rossolimo - negativní bilat. 

Pyramidové jevy zánikové 

Mingazzini, Barré, zkouška retardace - negativní bilat. 

TESTY ZAMĚŘENÉ NA HLUBOKOU STABILIZACI PÁTEŘE DLE KOLÁŘE 

Brániční test 

Vyšetřovaný je schopen aktivovat laterální skupinu břišních svalů proti tlaku a 

roztáhnout hrudník laterálně.  

Test flexe trupu 

Vyšetřovaný je schopen aktivovat břišní svalstvo. Dolní ţebra nejsou drţena 

v kaudálním postavení. 

 ZÁVĚR VYŠETŘENÍ: 

Jedná se o akutní lumbago s prokázanou strukturální poruchou (léze disku L5/S1) 

bez výrazného oslabení svalové síly na PDK.   
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3.4 Krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán 

 Krátkodobý plán: 

 Cíl terapie: 

Sníţení bolesti v bederní páteři.  

Odstranění reflexních změn v kůţi, podkoţí, fasciích a svalech.  

Sníţení napětí hypertonických svalů.  

Odstranění kloubních blokád.  

Reedukace dýchání.  

Náprava vadných motorických stereotypů a ADL.  

Instrukce pacienta k autoterapii.  

Stabilizace bederní páteře. 

Návrh terapie: 

Techniky měkkých tkání dle Lewita, míčkování dle Jebavé.  

Trakce bederní páteře (v případě negativního trakčního testu).  

Ovlivnění TrP ve svalech-horká role dle Brrügera, tlaková masáţ, 

PIR dle Lewita.  

Mobilizace kloubních blokád.  

Nácvik abdominálního dýchání, aktivace bránice.  

Nácvik správných stereotypů-sed, stoj, chůze, zvedání předmětu ze země, 

vstávání z lehu do sedu. 

 Dlouhodobý plán: 

 Cíl terapie: 

Navrácení pacienta do normálního ţivota.  

Prevence recidiv herniace meziobratlového disku.  

Posílení a udrţení svalového korzetu kolem páteře.  

Stabilizace pletenců ramenních pro opakované luxace.  

Doporučit změnu součastného zaměstnání (stěhovák).  

Navrhnout vhodnou pohybovou aktivitu. 

Návrh terapie: 

Dlouhodobě LTV pro udrţení svalového korzetu kolem páteře.  
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Stabilizace pletenců ramenních dle metody PNF.  

Změna pohybových stereotypů - škola zad.  

Jako vhodnou pohybovou aktivitu ve volném čase navrhuji zdravotní tělesnou 

výchovu, plavání, jógu. 

 

3.5  Průběh léčebné rehabilitace 

1. terapie  

14.1.2011  

Cíl dnešní terapeutické jednotky: Odebrání anamnézy, vstupní kineziologický rozbor, 

návrh krátkodobého plánu, stanovení závěru, relaxace měkkých tkání v oblasti bederní 

páteře bilat. 

Provedení: Odebrání anamnézy, vstupní kineziologický rozbor, návrh krátkodobého 

plánu, stanovení závěru, míčkování dle Jebavé na oblast bederní páteře bilat. 

Výsledek:  

Subjektivní: Pacient se cítí unavený, ale jeho obtíţe se po terapii nijak nezhoršily. 

2. terapie 

18.1.2011  

Pacient byl dne 15.1.2011 propuštěn na vlastní ţádost z nemocnice do domácího 

ošetřovaní a nyní dochází na ambulantní terapie. Není tedy jiţ na infuzní terapii. 

 FA: Sirdalud, Ibalgin 

Kontrolní vyšetření subjektivní:   

Bolesti vyšetřovaného se nijak nezměnily, stěţuje si na lumboischialgie s iritací 

do PDK po zadní straně stehna a lýtka do paty, dle slov pacienta nesnese polohu vsedě, 

úlevová poloha vleţe na zádech nebo vleţe na břiše (ale bolest pouze zmírní), problém 

s ADL: nazouvání bot a oblékání kalhot-provádí ve stoje s opřením o stěnu a jen velmi 

pomalu kvůli bolestem při flexi trupu. 
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Kontrolní vyšetření objektivní: 

Patrné antalgické drţení pánve a trupu ve smyslu vytaţení pravé poloviny pánve 

směrem nahoru a mírný úklon trupu vlevo, při příchodu do ordinace zjištěn nesprávný 

stereotyp chůze o FH - pacient pouţívá dvoudobou chůzi s přísunem, kdy se PDK téměř 

nedotýká země. Při palpačním vyšetření zjištěna adheze podkoţí ke spodním 

strukturám-lámání Kiblerovy řasy v oblasti Th-L přechodu bilat., HAZ v oblasti  

Th3 - Th5 bilat. a TrP v hlubších vrstvách paravertebrálních svalů v této oblasti. TrP 

v m. piriformis vpravo. Sníţená protaţitelnost dorzolumbální fascie směrem 

kaudokraniálním a kraniokaudálním bilat.. Lasegueova zkouška pozitivní vpravo 40°. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky:  

1. Úprava chůzového stereotypu o FH. 

2. Odstranění reflexních změn. 

3. Zmírnění kořenové bolesti. 

Návrh terapie: 

1. Úprava chůzového stereotypu o FH na správný dvoudobý mechanismus, 

tak aby pacient pokládal postiţenou PDK na zem a učil se pouze odlehčit páteři. 

2. Odstranění reflexních změn-techniky měkkých tkání dle Lewita na oblast  

Th-L přechodu přechodu, tlaková masáţ na TrP, protaţení fascií. PIR dle Lewita 

na m. piriformis vpravo. 

3. Ruční trakce bederní páteře v případě negativního trakčního testu. 

Provedení: 

1. Úprava chůzového stereotypu na správný dvoudobý mechanismus, instrukce pacienta 

k tomu, aby pokládal postiţenou PDK na zem, kontrola správné výšky FH, nácvik 

stejné délky kroku. 

2. Techniky měkkých tkání na oblast Th-L přechodu dle Lewita, protaţení 

thorakolumbální fascie kraniokaudálním a kaudokraniálním směrem dle Lewita. 

Tlaková masáţ na TrP v oblasti Th3-Th6 bilat. PIR dle Lewita na m. piriformis vpravo. 

3. Provedení trakčního testu-negativní. Izometrická trakce vleţe na břiše dle Lewita  

(30 sekund), intermitentní trakce vleţe na břiše (3x). Pacient cítí úlevu od bolesti.  
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Výsledek: 

Objektivni: Na konci terapie byl pacient schopen správného stereotypu chůze o FH, 

kdy dělal stejně dlouhé kroky a pokládal PDK na zem. Došlo k úpravě protaţitelnosti 

dorzolumbální fascie směrem kaudokraniálním i kraniokaudálním. Nepodařilo 

se odstranit reflexní změny v oblasti podkoţí v Th-L přechodu. Tlakovou masáţí došlo 

k odstranění TrP v oblasti Th3-Th6 vlevo, vpravo stále přetrvávají. Byl odstraněn TrP 

v pravém m. piriformis. 

Subjektivní: Pacientovi velice ulevuje trakce bederní páteře, udává vymizení bolesti 

a velice příjemný pocit v průběhu provádění trakce oběma uvedenými způsoby. 

3. terapie 

20.1.2011 

Kontrolní vyšetření subjektivní: 

Pacient se dnes cítí lépe. Dle slov pacienta střílí bolest z bederní páteře pouze 

do podkolenní jamky, udává bolest v oblasti pravého SI skloubení. 

Kontrolní vyšetření objektivní: 

Stereotyp dvoudobé chůze o FH je optimální, pacient zatěţuje PDK. Přetrvávají 

reflexní změny v oblasti TH-L přechodu ve smyslu lámání Kiblerovy řasy, dále 

nalezeny TrP v oblasti paravertebrálních svalů v úseku Th3-Th6 vlevo. Sníţená 

protaţitelnost lumbodorzální fascie kaudokraniálním směrem. Jak jiţ bylo vyšetřeno 

ve vstupním kineziologickém rozboru, přetrvává nesprávný stereotyp dýchání, 

kdy pacient nedýchá do břicha a ţebra jsou při expiriu drţena v nádechovém postavení. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

1. Odstranění reflexních změn.  

2. Úprava dechového stereotypu.  

3. Zmírnění kořenové bolesti. 

4. Edukace pacienta, jak správně provádět ADL. 
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Návrh terapie: 

1. Horká role dle Brüggera na oblast Th-L přechodu a oblast paravertebrálních svalů 

v oblasti Th3-Th6, techniky měkkých tkání dle Lewita. 

2. Nácvik dýchání do břicha a stabilizace bederní oblasti. 

3. Ruční trakce bederní páteře v případě negativního trakčního testu. 

4. Slovní poučení a praktický nácvik ADL. 

Provedení: 

1. Aplikace horké role dle Brüggera na oblast zad, uvolnění podkoţí v Th-L přechodu 

bilat. Kiblerovou řasou, protaţení lumbodorzální fascie kraniokaudálním směrem bilat. 

dle Lewita.  

2. Nácvik dýchání do břicha, instrukce pacienta k nádechu aţ do dolního sektoru břicha 

a oploštění břišní stěny při výdechu, manuální podpora aktivace dolních ţeber, tak, 

aby se při výdechu posunuly kaudálním směrem a nezůstávaly v nádechovém postavení. 

3. Trakce viz. předchozí terapie + trakce bederní páteře dle Brüggera (30 sekund). 

Pacient cítí úlevu od bolesti. 

4. Slovní poučení pacienta jak by měl správně vstávat z postele, sedět na ţidli, zvedat 

břemena, poté i praktické předvedení. Pacient dostal letáček, kde je přehled, jak správně 

provádět ADL. 

Výsledek: 

Objektivní: Po aplikaci horké role dle Brüggera a uvolnění podkoţí Kiblerovou řasou 

došlo k lepšímu výsledku neţ v minulé terapii. Posunlivost podkoţí v oblasti Th-L 

přechodu však není stále optimální. Byla obnovena protaţitelnost dorzolumbální fascie 

bilat. Při nácviku břišního dýchání pacient příliš usilovně vydechoval, musela jsem ho 

instruovat k lepšímu vnímání dechu a k plynulejšímu provedení výdechu s jemnější 

a více kontrolovanou aktivací břišní stěny.  

Subjektivní: Pacient hodnotil terapii jako příjemnou a ulevující od bolesti, hlavně 

při provádění trakce bederní páteře.  

Autoterapie: Pacient byl instruován k nácviku dýchání do břicha 
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4. terapie 

24.1.2011  

Pacient vysadil dne 22.1.2011 medikaci (Ibalgin a Sirdalud). 

Kontrolní vyšetření subjektivní: 

 Dle slov pacienta vysadil medikaci bez doporučení lékařem, protoţe chce vědět, 

jak na tom doopravdy je. Nepociťuje ţádné výrazné zhoršení. Jen minulý den hodně 

chodil (cca 2 hodiny) takţe si potom musel vzít Ibalgin proti bolesti. Oproti minulé 

terapii se cítí lépe. Pociťuje bolest v bederní oblasti s iritací do PDK dosahující 

do podkolenní jamky. Bolest uţ se vsedě nezhoršuje.  

Kontrolní vyšetření objektivní: 

 Při příchodu do ordinace je viditelné zlepšení problematických ADL-konkrétně 

svlékání spodního dílu oděvu, které jiţ nedělá takové potíţe. Při Thomayerově zkoušce 

dosahují prsty do poloviny bérců – dále omezeno bolestí. Lasegueova zkouška 40°. 

Pacient stále chodí o FH pro odlehčení páteře, stereotyp je správný, chůze sviţná. 

Bylo provedeno kontrolní vyšetření hypermoblity po vysazení myorelaxancií. 

VYŠETŘENÍ HYPERMOBILITY 

Zkoušky dle Jandy 

Datum: 24.1.2011 

 vpravo vlevo 

Lateroflexe hypermobilita hypermobilita 

Tab.č.8  Vyšetření hypermobility dle Jandy 

 

Zkoušky dle Sachseho  

Datum: 24.1.2011 

 vpravo vlevo 

Lateroflexe C (omezeno bolestí) C 

Tab.č.9  Vyšetření hypermobility dle Sachseho 

 

Protoţe ustoupila akutní bolest, mohla jsem dovyšetřit i pohybové stereotypy. 
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VYŠETŘENÍ POHYBOVÝCH STEREOTYPŮ DLE JANDY 

I. Extenze v kyčelních kloubech-pohyb je iniciován na obou stranách aktivací 

extenzorů trupu v Th-L přechodu na homolaterální straně, aktivační vlna se šíří 

kaudálním směrem – jedná se o nestabilní kříţ. M. gluteus maximus se zapojuje 

po paravertebrálních svalech, pak se zapojuje ischiokrurální skupina svalů. 

II. Adbukce kyčelního kloubu-je vpravo prováděn quadrátovým mechanismem, 

vlevo bez patologického nálezu. 

III. Flexe trupu-pacient provádí flexi trupu obloukovitě, není však schopen udrţet 

plně aktivní plantární flexi v hlezenních kloubech. 

 Pozn.: Flexi trupu jsem prováděla pouze po odlepení dolních úhlů lopatek, 

zvednutí do sedu by nebylo vzhledem ke stavu pacienta vhodné. 

 

IV. Flexe šíje-pacient provádí flexi šíje bez předsunu brady. 

VYŠETŘENÍ KLOUBNÍ VŮLE DLE RYCHLÍKOVÉ A LEWITA 

Vyšetření kloubní vůle Th, L, SI skloubení, DKK dle Rychlíkové a Lewita 

Viz. vstupní kineziologický rozbor. 

Omezený pasivní pohyb do segmentu Th4/Th5 a Th5/Th6  ve směru retroflexe. 

Blokáda v segmentu L4/L5 do anteflexe. 

Závěr: 

 Potvrdilo se, ţe se u toho pacienta jedná zřejmě o konstituční hypermobilitu, kdy 

téměř všechny zkoušky na hypermobilitu vyšly pozitivně, i kdyţ jiţ pacient není 

pod medikací myorelaxancii.  Blokáda v bederní páteři můţe mít ochranný charakter. 

Cíl další terapie:  

1. Posílení a udrţení svalového korzetu pánve a stabilizace bederní páteře. 

2. Relaxace m. quadratus lumborum. 

3. Mobilizace nalezených kloubních blokád. 

Návrh další terapie: 

1. Posílení a udrţení svalového korzetu pánve pomocí techniky PNF, stabilizace bederní 

oblasti dle PNF. 
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2. Relaxace m. quadratus lumborum vpravo pomocí techniky PNF. 

3. Mobilizace nalezených kloubních blokád dle Rychlíkové a Lewita. 

5. terapie 

24.1.2011 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

1. Odstranění nalezených kloubních blokád. 

Návrh dnešní terapie: 

1. Mobilizace hrudní páteře, pravé fibuly a dle Rychlíkové, mobilizace pravého 

SI skloubení dle Stoddarda. 

Provedení: 

1. Nespecifická mobilizace hrudní páteře vsedě-trakce střední hrudní páteře, mobilizace 

segmentu Th4/Th5 a Th5/Th6  do retroflexe vleţe na zádech. Mobilizace hlavičky 

fibuly dorzálním směrem. Mobilizace pravého SI skloubení kříţovým hmatem 

dle Stoddarda. 

Výsledek:  

Objektivní: Došlo k odstranění kloubních blokád v oblasti hrudní páteře a pravé 

hlavičky fibuly. V oblasti pravého SI skloubení stále přetrvává. 

Subjektivní: Pacient se po vyšetření cítil unavený. 

6. terapie 

27.1.2011 

Kontrolní vyšetření subjektivní:  

Pacient se cítí stejně jako minulou terapii, bolest se nezhoršuje. Uvádí, ţe doma 

chodí bez FH, pouze kdyţ jde na delší dobu ven (cca dvě hodiny tak si je vezme). 

Kontrolní vyšetření objektivní: 

Pacient přišel o dvou FH, ADL ve smyslu zouvání si bot a svlékání spodního 

a horního dílu oděvu probíhá rychleji neţ minulé terapie. Z vyšetření stoje je stále 

patrné vytaţení pravé půlky pánve kraniálním směrem, pupek je taţen doprava. 



48 

 

Palpačním vyšetřením byl zjištěn hypertonus m. quadratus lumborum vpravo. Pruţení 

hrudních obratlů jiţ není bolestivé, v bederní páteři a pravém SI skloubení stále 

omezená kloubní vůle. Nalezeny reflexní změny v meziprstních řasách na PDK a změny 

na fasciích PDK ve smyslu sníţené protaţitelnosti. Lasegue 40° na PDK. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

1. Relaxace m. quadratus lumborum vpravo. 

2. Protaţení pojivových tkání (fascií a meziprstních řas) na PDK. 

Návrh terapie: 

1. Relaxační technika na podkladě PNF na uvolnění m. quadratus lumborum vpravo. 

2. Techniky měkkých tkání na oblast celé PDK dle Lewita. 

Provedení: 

1. Metoda PNF: pro m. quadratus lumborum: posteriorní elevace pánve: relaxační 

technika: kontrakce relaxace.  

2. Protaţení meziprstních řas na PDK dle Lewita. Obnovení protaţitelnosti fascií 

na PDK dle Lewita. 

Výsledek: 

Objektivní: Z vyšetření stoje je patrné, ţe došlo k relaxaci m. quadratus lumborum 

vpravo, kdy je pravý bok méně vytahován kraniálním směrem, ověřeno palpačním 

vyšetřením spin pánve. Palpačně se tonus m. quadratus lumborum mírně sníţil. Nedošlo 

k upravení protaţitelnosti fascií na PDK. Byly odstraněny reflexní změny pouze 

v meziprstních řasách na PDK. 

Subjektivní: Pacient se cítí ve stoji více uvolněný, bolest je stále stejná jako na začátku 

terapie. Je rád, ţe se můţe aktivním cvičením podílet na terapii. 
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7. terapie 

28.1.2011 

Kontrolní vyšetření subjektivní: 

 Pacient dnes cítí bolest v oblasti bederní páteře a sakra vpravo vystřelující 

do úrovně pravé podkolenní jamky. Dle slov pacienta byl předchozí den v autoškole, 

seděl hodinu a půl v autě a nepociťoval výrazné zhoršení. 

Kontrolní vyšetření objektivně: 

 Z vyšetření stoje je patrné, ţe stav m. quadratus lumborum vpravo se vrátil 

do původního stavu, opět je ve stoji patrné vytaţení pravého boku kraniálně, ověřila 

jsem si to palpačním vyšetřením pánve. Thomayerova zkouška – prsty dosahují 

do spodní třetiny bérů – je zde mírné zlepšení. Po minulé terapii došlo k úpravě 

reflexních změn na meziprstních řasách na PDK. Reflexní změny v protaţitelnosti fascií 

na PDK stále přetrvávají. Nalezeny reflexní změny v oblasti dorzolumbální fascie 

vpravo ve smyslu sníţené protaţitelnosti kraniokaudálním i kaudokraniálním směrem.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

1. Odstranění reflexních změn na PDK a v oblasti zad. 

2. Relaxace m. quadratus lumborum vpravo. 

3. Nácvik stabilizace bederní páteře. 

Návrh terapie: 

1. Techniky měkkých tkání dle Lewita na oblast PDK a protaţení dorzolumbální fascie 

vpravo dle Lewita. 

2. Relaxační technika na podkladě PNF na uvolnění m. quadratus lumborum vpravo. 

3. LTV analyticky – cviky na bederní páteř. 

Provedení: 

1. Viz. předchozí terapie. Protaţení dorzolumbální fascie kaudokraniálním 

a kraniokaudálním směrem vpravo (3x v kaţdém směru). 

2. Viz předchozí terapie.  
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3. ZP: leh na zádech, DKK flektované, plosky opřené o podloţku, provedení: elevovat 

jednu DK cca 10 cm nad podloţku, výdrţ, poloţit zpět, vystřídat DK 

(4x na kaţdou DK). Cílem je udrţet podsazenou pánev a zastabilizovat oblast bederní 

páteře a kříţe. 

Výsledek: 

Objektivní:  Podařilo se odstranit reflexní změny v oblasti dorzolumbální fascie 

a fascie na PDK, kdy došlo k obnovení protaţitelnosti. Došlo k relaxaci m. quadratus 

lumborum vpravo. Ve stoji je pravý bok méně vytahován kraniálně, ověřeno palpačním 

vyšetřením pánve. Při nácviku stabilizace bederní páteře měl pacient tendenci provádět 

cviky rychle a zbrkle. Instruovala jsem ho k tomu, aby lépe vnímal průběh pohybu 

a polohu jednotlivých částí těla a napětí svalů. 

Subjektivní:  Pacient na konci terapie necítil zhoršení ani zlepšení bolesti. 

Autoterapie: 

1. Nácvik dýchání do břicha, stahovat při výdechu dolní ţebra kaudálně tak, 

aby nezůstávala v nádechovém postavení. Při výdechu neflektovat hrudní páteř. 

2. Nácvik stabilizace v oblasti pánve a bederní páteře. Viz. cvik v provedení, bod 3. 

3. AGR PIR dle Zbojana na m. quadratus lumborum vpravo. 

8. terapie 

28.1.2011 

 Pacient začal dnešním dnem docházet na fyzikální terapii, která mu byla 

předepsána lékařem.  

Kontrolní vyšetření subjektivní: 

 Pacient udává bolest v oblasti bederní páteře a v kříţové oblasti vpravo, 

vystřelující po zadní straně stehna do pravé podkolenní jamky. Uvádí, ţe vleţe na břiše 

i na zádech uţ necítí bolest vůbec, avšak včera leţel ve vaně a chtěl se protáhnout 

do dálky a pocítil opět prudkou bolest v bederní oblasti vystřelující do PDK, bolest 

po několika minutách ustoupila. 
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Kontrolní vyšetření objektivní: 

 Z vyšetření stoje je patrné, ţe pacient jiţ nevytahuje pravý bok kraniálním 

směrem, ověřeno palpačním vyšetřením pánve, kdy jsou cristy jiţ stejně vysoko. Pupek 

je stále taţen mírně doprava. Jinak se stav pacienta nezměnil. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

1. Kontrola provádění autoterapie. 

2. Posílení svalového korzetu pánve. 

Návrh terapie: 

1. Posílení svalového korzetu pánve pomocí techniky PNF. 

Provedení:  

1. Pacient předvedl abdominální dýchání vleţe na zádech, DKK flektované, plosky 

opřené o podloţku. Musela jsem korigovat zvýšené úsilí pacienta při výdechu, 

které bylo nesprávné. Provedení minule zadaného cviku na stabilizaci bederní páteře 

prováděl pacient správně, cvičí 2x 10 minut denně. 

2. Posilovací technika pomalý zvrat-výdrţ na základě metody PNF: anteriorní elevace 

pánve bilat. (m. obliqus abdominis internus ipsilat., m. obliqus abdominis externus 

kontralat.), posteriorní deprese pánve vpravo (m. quadratus lumborum kontralat., 

m. iliocostalis lumborum, m. longissimus thoracis), posteriorní elevace pánve vlevo 

(m. quadratus lumborum ipsilat., m. latissimus dorsi ipsilat., m. iliocostalis lumborum, 

m. longissimus thoracis), anteriorní deprese pánve bilat. (m. obliqus abdominis internus 

kontralat., m. obliqus abdominis externus ipsilat). Nejdříve jsem provedla edukaci 

pacienta a poté jsem v popsaných diagonálách provedla posilování se třemi 

opakováními. 

Autoterapie: 

Zůstává daný cvik z minulé terapie. Dnes jsem pacientovi přidala ještě další 

cvik. ZP: leh na zádech flektované dolní končetiny, plosky opřené o podloţku, 

provedení: s výdechem a aktivací břišní stěny elevovat pánev nad 

podloţku (8 opakování). 
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Fyzikální terapie: 

Po terapeutické jednotce byl pacient na trakci bederní páteře (100-150 N) 6 min., 

klidová galvanizace na bederní páteř, 20 min. 

Výsledek: 

Objektivně: Pacient si dobře uvědomuje jednotlivé pohyby různých částí těla. 

Má dobrou představu o svém těle. Je pohybově zdatný a po mé instrukci provádí cviky 

přesně a správně. 

Subjektivně: Pacient se cítí mírně unavený. Nepociťuje zhoršení bolestí. 

9. terapie 

31.1.2011 

 Pacient během víkendu sám odloţil obě FH a nyní jiţ chodí bez nich. 

Kontrolní vyšetření subjektivní: 

 Pacient se nyní cítí dobře. Uvádí, ţe během víkendu se přetěţoval, seděl několik 

hodin v autě a pak hodinu chodil, večer cítil zhoršení bolestí v oblasti bederní páteře 

vpravo s iritací bolesti po zadní straně stehna do pravé podkolenní jamky. Dnes se cítí 

odpočatý a uvádí, ţe bolest pociťuje hlavně při flexi (např. při obouvání bot), kdy bolest 

stále irituje do pravé podkolenní jamky. Jinak při chůzi cítí pouze mírnou bolest, více 

vpravo (ukazuje obdélník cca o rozměru 5x10 cm v oblasti kříţové kosti a pravé lopaty 

kyčelní). 

Kontrolní vyšetření objektivní: 

 Postavení ve stoji zůstává nezměněné od minulé terapie. Zvýšený tonus 

paravertebrálních svalů v oblasti Th-L přechodu vpravo. Nalezeny reflexní změny 

ve smyslu sníţené poddajnosti měkkých tkání v této oblasti. Při tvoření Kiblerovy řasy 

dochází k lámání řasy v oblasti TH - L přechodu bilat. Nalezeno omezené pruţení  

4.- 6. ţebra vpravo.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

1. Sníţení svalového tonu v oblasti TH-L přechodu. 

2. Odstranění reflexních změn v oblasti Th-L přechodu. 

3. Mobilizace nalezených kloubních blokád. 
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4. Posílení svalového korzetu pánve. 

5. Stabilizace bederní páteře a pánve dle PNF. 

Návrh terapie: 

1. Brüggerova horká role na oblast Th-L přechodu, PIR na oblast paravertebrálních 

svalů dle Lewita. 

2. Techniky měkkých tkání na oblast Th-L přechodu dle Lewita. 

3. Manipulace 4.-6- ţebra vleţe na zádech dle Rychlíkové. 

4. Posílení svalového korzetu pánve a stabilizace bederní páteře dle techniky PNF. 

Provedení: 

1. Aplikace Brüggerovy horké role na oblast paravertebrálních svalů v TH-L přechodu. 

PIR dle Lewita na paravertebrální svaly vpravo. 

2. Techniky měkkých tkání na uvolnění podkoţí v oblasti Th-L přechodu bilat. 

3. Mobilizace 4.- 6. ţebra vpravo, vleţe na zádech dle Rychlíkové, došlo k fenoménu 

lupnutí u mobilizace 6. ţebra. 

4. Posilovací technika pomalý zvrat-výdrţ na základě metody PNF: anteriorní elevace 

pánve bilat. (m. obliqus abdominis internus ipsilat., m. obliqus abdominis externus 

kontralat.) anteriorní deprese pánve bilat. (m. obliqus abdominis internus kontralat., 

m. obliqus abdominis externus ipsilat). V kaţdé uvedené diagonále jsem provedla 

3 opakování. 

5. Stabilizace pánve a bederní páteře s trakcí bederní páteře dle PNF 

Autoterapie: 

 Kontrola správnosti provádění cviků, které jsem pacientovi zadala minule. Dnes 

jsem nepřidávala ţádnou další autoterapii. 

Fyzikální terapie: 

Po terapeutické jednotce byl pacient na trakci bederní páteře (100-150 N) 6 min., 

klidová galvanizace na bederní páteř, 20 min. 
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Výsledek: 

Objektivní: Došlo k úpravě svalového tonu v oblasti TH – L přechodu vpravo. 

Upravily se i reflexní změny v oblasti Th – L přechodu bilat. Kiblerova řasa je plynule 

proveditelná. Byla obnovena kloubní vůle 4. – 6. ţebra. 

Subjektivní: Pacient se cítí po terapii dobře, cítí se více uvolněný po odstranění 

reflexních změn v oblasti Th – L přechodu, i kdyţ si před terapií neuvědomoval zvýšené 

napětí v této oblasti. 

10. terapie 

2.2.2011 

Kontrolní vyšetření subjektivní: 

 Pacient uvádí, ţe se cítil po minulé terapii unavený. Včera však prý hodně 

odpočíval a dnes se cítí dobře. Chodí jiţ plně bez FH. Bolest v bederní a kříţové oblasti 

s iritací do pravé podkolenní jamky pociťuje pouze, kdyţ by chtěl jít rychle anebo 

při extrémním předklonu (např. obouvání si bot). Jinak ve stoje pociťuje bolest pouze 

v malém úseku v oblasti kosti kříţové a pánve (ukazuje obdélník cca o rozměru 

5x10 cm v oblasti kříţové kosti a pravé lopaty kyčelní). Vleţe na břiše, na boku 

a na zádech bolest nepociťuje jiţ vůbec. 

Kontrolní vyšetření objektivní: 

 Provedla jsem kontrolní vyšetření kloubní vůle, která zůstala po minulé terapii 

obnovena. Z vyšetření stoje je patrné, pravý bok jiţ není vytahován kraniálním směrem, 

palpačním vyšetřením zjištěno, ţe cristy zůstávají ve stejné výši. Thomayerova zkouška 

do půlky bérců. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

1. Kontrola provádění cviků autoterapie a přidání dalších cviků. 

2. Posílení svalového korzetu pánve. 

3. Nácvik stabilizace bederní páteře a pánve. 

Návrh terapie: 

2+3. Posílení svalového korzetu pánve a stabilizace pánve a bederní páteře pomocí 

techniky PNF. 
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Provedení: 

1. Kontrola zadaných cviků, pacient zvládá cviky dobře, cvičí kaţdý den 3x 10 minut.  

2. Viz. 7. terapie bod 2 – posílení svalového korzetu pánve dle PNF 

3. Stabilizace pánve v elevaci dle PNF. 

Autoterapie: 

 K předchozím cvikům bylo přidáno: ZP: leh na zádech, DKK flektované, plosky 

opřené o podloţku, přitisknout bederní páteř k podloţce, střídavě extendovat jednu 

a druhou DK do dálky tak, aby se nezvedala ze země, opakovat 4x na kaţdou končetinu. 

Dále ZP: leh na zádech, DKK flektované, kolena přitaţená rukama k hrudníku, 

s nádechem zatlačit koleny proti rukám, s výdechem přitáhnout kolena k hrudníku, 

nezaklánět hlavu, neprohýbat se v bedrech, opakovat 4x. 

Fyzikální terapie: 

Po terapeutické jednotce byl pacient na trakci bederní páteře (100-150 N) 6 min., 

klidová galvanizace na bederní páteř, 20 min. 

Výsledek:  

Objektivní: Došlo k posílení svalového korzetu pánve. Pacient lépe zvládá diagonály 

PNF, pohyby jsou koordinované, kontrolované. Při provádění cviků k autoterapii byl 

pacient podle instrukcí schopen kvalitního provedení. 

Subjektivní: Pacient se po terapii cítí dobře. 

11. terapie 

4.2.2011 

 Dnešním dnem s pacientem ukončím terapii, pacient bude dále docházet 

na rehabilitaci k jinému fyzioterapeutovi.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky: výstupní kineziologický rozbor. 
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3.6  Výstupní kineziologický rozbor 

Vyšetření fyzioterapeutem: dne 14.2.2011 

Status presens: Vyšetřovaný si stěţuje na bolesti v oblasti nad pravou hýţdí, která se 

objevuje při delším stání a při rychlé chůzi. Bolest je spíše ostrého charakteru, 

intermitentní. Při hlubokém předklonu iritují bolesti po zadní straně pravého stehna 

do podkolenní jamky. 

 

VYŠETŘENÍ STOJE - STATICKÉ 

Stoj: vyšetření statické-stoj stabilní, zevně rotační postavení DKK, šíře baze odpovídá 

fyziologické normě 

 

Pohled zezadu: 

Paty symetrického kulovitého tvaru.  

Pravý mediální kotník ve valgózním postavení.  

Kontury lýtek symetrické.  

Podkolenní rýhy ve stejné výši.  

Kontury adduktorů symetrické.  

Subgluteální rýhy ve stejné výši.  

SIPS ve stejné výši.  

Cristy ve stejné výši.  

Pravý thorakobrachiální trojúhelník větší.  

Levá tajle více vykrojená a ostřejší kontury.  

Mediální hrany lopatek prominují  

Ramenní klouby ve stejné výši.  

Trapézové svaly strmé a konvexní kontury bilaterálně.  

Hlava v ose. 

 

Pohled z boku: 

Postavení hlezenních kloubů v ose.  

Postavení obou kolenních kloubů hyperextenční.  

Břišní svaly pod pupkem prominují.  
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Anteverze pánve fyziologická.  

Bederní lordóza vyhlazená.  

Hrudní kyfóza přiměřená.  

Krční lordóza přiměřená.  

Mírná protrakce ramenních kloubů.  

Hlava v ose 

 

Pohled zepředu: 

Pravý mediální kotník ve valgózním postavení.  

Zborcená podélná i příčná klenba noţní, bilaterálně.  

Kontury lýtek symetrické.  

Zvýšené napětí m. quadriceps femoris bilaterálně.  

Kontury adduktorů kyčelního kloubu symetrické.  

Kyčelní klouby jsou drţeny v zevně rotačním postavení.  

SIAS ve stejné výši.  

Pravý thorakobrachiální trojúhelník větší.  

Pupek mírně taţen doprava.  

Břišní svaly prominují pod pupkem.  

Levá tajle je více vykrojená a ostřejší kontury.  

Trapézové svaly strmé a konvexní kontury bilaterálně.  

Hlava v ose. 

Modifikace stoje: 

Rombergův stoj I, II, III-bez patologického nálezu. 

Stoj na pravé DK s otevřenýma očima-bez patologického nálezu.  

Stoj na levé DK s otevřenýma očima-bez patologického nálezu. 

Se zavřenýma očima stoj na PDK a LDK-bez patologického nálezu. 

Vyšetření stoje pomocí olovnice: 

Olovnice spuštěna z pevného bodu. 

Pohled zezadu: Olovnice spadá mezi paty, prochází středem těla i středem hlavy. 

Pohled z boku: Vlevo i vpravo prochází olovnice mírně před zevním zvukovodem, 

coţ značí mírné napřímení krční lordózy, v ose ramenních kloubů, v ose loketních 
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kloubů, v ose kyčelních kloubů a lehce před osou kolenních kloubů, coţ značí 

hyperextenční postavení kolenních kloubů.  

Pohled zpředu: Olovnice spadá mezi chodidla, pupek je od olovnice mírně vpravo, 

avšak prochází středem trupu i středem hlavy. 

VYŠETŘENÍ STOJE - DYNAMICKÉ 

ADL: Pacient zvládá potřeby denního ţivota bez omezení. Pouze při obouvání bot 

vsedě na ţidli musí být pohyby pomalejší kvůli bolestivému předklonu.  

 

Typ dýchání: Dolní hrudní, při výdechu ţebra nejsou tak výrazně drţena 

v nádechovém postavení, dochází k lepší aktivaci břišní stěny od pupku dolů. 

Vyšetření dynamiky páteře: 

Anteflexe: Prsty dosahují ke kotníkům. Rozvíjení páteře: chybí optimální rozvíjení 

v oblasti L páteře, rozvoj Th páteře je plynulý. 

Retroflexe: V krajní poloze omezen bolestí. Rozvíjení páteře: chybí optimální rozvíjení 

v oblasti L páteře, v oblasti Th-L přechodu dochází k nadměrnému zalomení páteře, 

rozvoj Th páteře je plynulý. 

Lateroflexe vpravo a vlevo: Chybí optimální rozvíjení páteře v oblasti Th. V oblasti   

Th-L přechodu dochází k ostrému zalomení. Rozsah: vpravo: 33cm, vlevo: 32cm. 

Téměř veškerý pohyb do lateroflexe se odehrává v horní L páteři a Th-L přechodu. 

Při lateroflexi vpravo dochází k rotační synkinéze trupu pravým ramenním kloubem 

vpřed. 

Stoj na dvou vahách: P-35kg, L-40kg 

Spine sign: negativní 

VYŠETŘENÍ CHŮZE 

Chůze byla vyšetřovaná bez pomůcek. 

Chůze: Stabilní, typ peroneální dle Jandy, nepravidelný rytmus při rychlé chůzi, levou 

dolní končetinou kratší krok při rychlé chůzi, baze fyziologická, zevně rotační drţení 

v kyčelních kloubech bilat., odvíjení chodidel od podloţky po zevní hraně v oblasti 
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hlaviček metatarzů bilat., laterální posun pánve při chůzi je větší vpravo, pohyb horních 

končetin vychází z loketních kloubů, hlava celkově ladí s pohybem. 

-po špicích svede 

-po patách svede 

-v podřepu svede 

-při chůzi pozpátku dochází k extenzi v kyčelních kloubech 

ANTROPOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ 

Délky dolních končetin 

Datum: 4.2.2011 Pravá DK. Levá DK 

SIAS-malleolus medialis 85 cm 84 cm 

Trochanter major-malleolus lateralis 78 cm 78 cm 

Stehno 39 cm 39 cm 

Bérec 36 cm 36 cm 

Noha 25 cm 25 cm 

Tab.č.10  Antropometrie délky DKK 

 

Obvody dolních končetin 

Datum: 4.2.2011 Pravá DK Levá DK 

Stehno 10 cm nad patellou 50 cm 50 cm 

Koleno 37 cm 37 cm 

Lýtko 37 cm 37 cm 

Přes kotníky 24 cm 24 cm 

Přes nárt a patu 31 cm 31 cm 

Přes hlavice metatarsů 21 cm 22 cm 

Tab.č.11  Antropometrie obvodu DKK 
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SVALOVÝ TEST DLE JANDY  

Datum: 2.2.2011 

 
V

L
E

V
O

 
POHYB SVAL 

PERIFERNÍ 

INERVACE 

K
O

Ř
E

N
. 

IN
E

R
V

. 

V
P

R
A

V
O

 

K
Y

Č
E

L
N

Í 
K

L
O

U
B

 

       

5 flexe m.iliopsoas plexus lumbalis, n. 

femoralis 

L1-L4 4 

5 extenze m. gluteus maximus, m. 

biceps femoris m. 

semitendinosus, m. 

semimembranosus 

n. gluteus inferior, 

n. tibialis, n. 

fibularis 

L5-S2 

L4-S1 

4 

5 extenze m. gluteus maximus n. gluteus inferior L5-S2 4 

5 addukce mm. adduktores 

 

n. obturatorius L2-L4 5 

5 abdukce m. gluteus medius n. gluteus superior L4-S1 5 

5 rotace 

zevní 

m. obturatorius ext., int., 

m. quadratus femoris, 

mm. gemelli 

n. obturatorius, 

plexus sacralis 

L3-L4 

L4-S2 

5 

5 rotace 

vnitřní 

m. gluteus minimus, m. 

tensor fasciae latae 

n. gluteus superior L4-S1 5 

K
O

L
E

N
N

Í 

K
L

O
U

B
 

  

  

H
L

E
Z

N
O

 

 

5 flexe m. biceps femoris n. ischiadicus L4-S1 5 

5 flexe m. semitendinosus, m. 

semimemrabosus 

n. ischiadicus L1-S1 5 

5 extenze m. rectus femoris n. femoralis L2-L4 5 

5 extenze m. vasti.-lat., 

med.,intermed 

n. femoralis L2-L4 5 

H
L

E
Z

E
N

N
Í 

K
L

O
U

B
 

5 plantární 

flexe 

m. triceps surae n. ischiadicus-

tibialis 

L4-S1 4 

5 plantární 

flexe 

m. soleus n. ischiadicus-

tibialis 

L4-S1 5 

5 supinace 

s dorzální 

flexí 

m. tibialis anterior n. ischiadicus-

peroneus 

profundus 

L4-L5 5 

5 supinace 

s plantární 

flexí 

m. tibialis posterior n. ischiadicus-

tibialis 

L4-S1 5 

5 plantární 

pronace 

m. peroneus longus et 

brevis 

n. ischiadicus-

peroneus 

supeficialis 

L4-S1 5 

P
R

S
T

Y
 

        

5 flexe MP 

kloubů 

m. lumbricales I., II., 

III., IV. 

n. tibialis-plantaris 

medialis 

n. tibialis-plantaris 

lateralis 

L5-S1 

 

S1-S2 

5 

5 flexe MP 

kloubu 

m. flexor hallucis brevis n. tibialis-plantaris 

medialis 

L5-S1 

 

5 
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palce n. tibialis-plantaris 

lateralis 

S1-S2 

5 extenze 

MP 

kloubů 

m. extenzor digitorum 

longus et brevis, m. 

extenzor hallucis brevis 

n. ischiadicus-

peroneus 

profundus 

L4-S1 5 

5 flexe IP1 

kloubů 

m. flexor digitorum 

brevis 

n. tibialis-plantaris 

medialis 

L5-S1 5 

5 flexe IP2 

kloubů 

m. flexor digitorum 

longus 

n. ischiadicus-

tibialis 

L5-S2 5 

5 flexe IP 

kloubu 

palce 

m. flexor hallucis longus n. ischiadicus-

tibialis 

L5-S2 5 

5 extenze IP 

kloubu 

palce 

m. extenzor hallucis 

brevis 

n. ischadicus-

peroneus 

profundus 

L4-S1 5 

5 addukce mm. interossei plantares, 

m. adduktor hallucis 

n. tibialis-plantaris 

lateralis 

S1-S2 5 

5 abdukce mm. interossei dorsales, 

m. abduktor hallucis 

n. tibialis-plantaris 

medialis 

n. tibialis-plantaris 

lateralis 

S1-S2 

 

L5-S1 

5 

Tab.č.12  Vyšetření svalové síly dle Jandy 

Svalová síla na HKK a trupu vyšetřena orientačně - stupeň 5. 

VYŠETŘENÍ POHYBOVÝCH STEREOTYPŮ DLE JANDY 

I. Extenze v kyčelních kloubech-pohyb je iniciován na obou stranách aktivací 

extenzorů trupu v Th-L přechodu na homolaterální straně, aktivační vlna se šíří 

kaudálním směrem – jedná se o nestabilní kříţ. M. gluteus maximus se zapojuje 

po paravertebrálních svalech, pak se zapojuje ischiokrurální skupina svalů. 

II. Adbukce kyčelního kloubu-je vpravo prováděn quadrátovým mechanismem, 

vlevo bez patologického nálezu. 

III. Flexe trupu-pacient provádí flexi trupu obloukovitě aţ po úroveň dolních úhlů 

lopatek, dále při zvedání do sedu jde „en block“, neudrţí plantární flexi 

na DKK. 

IV. Flexe šíje-pacient provádí flexi šíje bez předsunu brady. 
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VYŠETŘENÍ ZKRÁCENÝCH SVALOVÝCH SKUPIN DLE JANDY 

Datum: 4.2.2011 vpravo vlevo 

m. triceps surae 0 0 

m. iliopsoas 0 0 

m. rectus femoris 0 0 

m. tensor fasciae latae 0 0 

Flexory kolenního kloubu Nelze provést pro pozitivní 

Lasegueovu zkoušku 

0 

Adduktory kyčelního 

kloubu 

0 0 

m. piriformis 0 0 

Tab.č.13  Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

VYŠETŘENÍ HYPERMOBILITY  

Zkoušky dle Jandy 

Zkouška (4.2.2011) vpravo vlevo 

Rotace hlavy hypermobilita hypermobilita 

Zkouška šály hypermobilita hypermobilita 

Extenze loktů hypermobilita hypermobilita 

Zaloţené paţe hypermobilita hypermobilita 

Zapaţené paţe hypermobilita hypermobilita 

Sepjaté prsty hypermobilita hypermobilita 

Sed na paty hypermobilita 

Anteflexe omezeno bolestí 

Lateroflexe hypermobilita hypermobilita 

Tab.č.14  Vyšetření hypermobility dle Jandy 

 

Zkoušky dle Sachseho  

Zkouška (4.2.2011) vpravo vlevo 

Retroflexe trupu C 

Lateroflexe C C 

Rotace trupu C B 

Rotace hlavy a krční páteře C C 

Extenze metakarpofalangeálních kloubů C C 

Extenze v loktech C 

Přibliţování loktu k rameni protilehlé 

strany 

C C 

Dotek obou rukou na zádech C C 

Abdukce ve scapulohumerálního kloubu 

s fixací lopatky shora 

C C 

Extenze kolenního kloubu B B 

Rotace v kyčelním kloubu B B 

Tab.č.15  Vyšetření hypermobility dle Sachseho 
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PALPAČNÍ VYŠETŘENÍ 

PALPACE MĚKKÝCH TKÁNÍ DLE LEWITA 

Kůţe 

Nebyly nalezeny změny v protaţitelnosti. 

Podkoţí 

Vyšetření podkoţí Kiblerovou řasou-hůře proveditelná v oblasti Th-L přechodu, 

nedochází však k lámání řasy. 

Fascie 

Široká zádová fascie- bez omezené protaţitelnosti 

Laterální fascie trupu- omezená protaţitelnost laterální fascie vpravo 

Fascie na PDK-omezení protaţitelnosti v oblasti pravého lýtka 

Svaly 

Lokalizace TrP dle Lewita, nebyly lokalizovány ţádné TrP ve svalech. 

 

VYŠETŘENÍ KLOUBNÍ VŮLE DLE RYCHLÍKOVÉ A LEWITA 

Vyšetření kloubní vůle Th, L, SI skloubení, DKK dle Rychlíkové a Lewita 

Omezené pruţení „vidličkou“ s segmentu L3/L4 a L4/L5. 

 NEUROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 

NEUROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ DOLNÍCH KONČETIN 

Vyšetření čití obou DKK 

Povrchové čití: 

 Algické-zjištěna hyperestezie na celé zadní straně PDK 

 Termické-bez patologického nálezu 

 Taktilní-zjištěna hyperestezie na celé zadní straně PDK 

 Grafestezie-bez patologického nálezu 

Hluboké čití: 

 Polohocit-bez patologického nálezu 

 Pohybocit-bez patologického nálezu 
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 Taxe-bez patologického nálezu 

 Vibrace-dosáhl stupně 7/8 na patelle bilat. 

 VYŠETŘENÍ NAPÍNACÍCH MANÉVRŮ 

 Lasegueova zkouška-50° PDK, LDK 90° 

 Obrácená Lasegueova zkouška - negativní bilat. 

VYŠETŘENÍ REFLEXŮ 

 Reflex patellární (L2-L4) - normoreflexie bilat. 

 reflex medioplantární (L5-S2) - normoreflexie bilat. 

 Reflex Achillovy šlachy (L5-S2) -  normoreflexie bilat. 

VYŠETŘENÍ PATOLOGICKÝCH REFLEXŮ 

Pyramidové jevy spastické 

Babinski, Chaddock, Ţukovski-Kornilov, Rossolimo - negativní bilat. 

Pyramidové jevy zánikové 

Mingazzini, Barré, zkouška retardace - negativní bilat. 

TESTY ZAMĚŘENÉ NA HLUBOKOU STABILIZACI PÁTEŘE DLE KOLÁŘE 

Brániční test 

Vyšetřovaný je schopen aktivovat laterální skupinu břišních svalů proti tlaku 

a roztáhnout hrudník laterálně.  

Test flexe trupu 

Vyšetřovaný je schopen aktivovat břišní svalstvo. Dolní ţebra nejsou drţena 

v kaudálním postavení. 

ZÁVĚR VYŠETŘENÍ 

 Z výstupního kineziologického rozboru vyplývá, ţe došlo k odstranění většiny 

reflexních změn. 

 Došlo k relaxaci hypertonických svalů a odstranění TrP. Došlo také ke zmírnění 

bolesti v oblasti bederní páteře a PDK a tím pádem ke zlepšení celkové pohyblivosti 

pacienta, zlepšení ADL a dle testu na dvou vahách i k úpravě rozloţení váhy těla.
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 Byly odstraněny nalezené kloubní blokády, kromě úseku bederní páteře, 

která nebyla na doporučení ošetřujícího lékaře a supervizora mobilizována. 

Odstraněním kloubních blokád se zlepšila dynamika hrudní páteře, kde je oblast hrudní 

páteře rozvíjena při retroflexi plynule. 

 Nácvikem správného abdominálního dýchání bylo eliminováno nádechové 

postavení dolních ţeber v expiriu. 

 Se zlepšením celkového stavu pacienta došlo i ke zlepšení celkové kondice.

 Z neurologického vyšetření je nejdůleţitější zvětšení rozsahu Lasegueovy 

zkoušky, které je na PDK 50°, na LDK 90°. 

3.7  Zhodnocení efektu terapie 

Na základě diagnózy pacienta a provedeného vstupního kineziologického 

rozboru byl navrţen krátkodobý rehabilitační plán, jehoţ hlavním cílem bylo zmírnění 

bolesti, ošetření reflexních změn, reedukace dýchání a stabilizace bederní páteře. 

Svalový hypertonus 

Pro úpravu hypertonických svalů, konkrétně m. quadratus lumborum vpravo, 

jsem upřednostnila relaxační metody dle PNF, které byly účinné, a došlo k úpravě 

svalového tonu. Úpravou hypertonického m. quadratus lumborum došlo k odstranění 

šikmé pánve ve stoji (viz.tab.č.15). Pro autoterapii na m. quadratus lumborum jsem 

zvolila techniku AGR PIR dle Zbojana. Dle mého názoru byla technika úspěšná, 

protoţe došlo relativně v krátké době k úpravě svalového tonu.  

Pokud bych chtěla zvolit další metody, mohla bych pro úpravu svalového tonu 

vyuţít PIR na m. quadratus lumborum. 

pohled před terapiemi po terapiích 

zezadu levá subgluteální rýha níţ a kratší subgluteální rýhy ve stejné výši 

pravá SIPS výš SIPS ve stejné výši 

pravá crista mírně výš cristy ve stejné výši 

zepředu pravá SIAS výš SIAS ve stejné výši 

stoj na dvou P-33kg, L-42kg P-35kg, L-40kg 
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vahách 

Tab.č.16  Zhodnocení stoje 

ADL (aktivity denního ţivota) 

Tím, ţe došlo k ústupu bolesti, pacient se zlepšil i v provádění ADL, kde byl hlavní 

problém v oblékání spodního dílu oděvu. Po terapiích je pacient schopen se vsedě 

na ţidli předklonit a obout se, i kdyţ je to stále ještě pomalejší neţ před onemocněním. 

Během terapie jsem s pacientem nacvičovala, jak správně provádět běţné úkoly denního 

ţivota. Pacient se přiznal, ţe ne vţdy je v průběhu terapií dodrţoval. Vzhledem k tomu, 

ţe byl pacient před nemocí zvyklý ţít velice aktivním ţivotem, byl pro něj problém, 

jak sám přiznal, omezit některé aktivity. Například zvedání těţších předmětů a 

dlouhodobé sezení v autě. Musela jsem mu vysvětlit, ţe musí přijmout fakt onemocnění, 

a ţe je třeba některé činnosti omezit. Ke konci terapie uţ byl pacient motivovaný ke 

změně návyků, které mu před tím dělaly problémy. 

Stereotyp dýchání 

Nácvik dýchání probíhal pouze slovní instrukcí a mým manuálním kontaktem, kdy 

jsem pacientovi dopomáhala ke kaudálnímu posunu dolních ţeber. Pokud bych měla 

nyní zvolit další postupy, věnovala bych se více ovlivnění dynamiky hrudního koše, 

které popisuje Kolář (2009). Tato metoda zahrnuje uvolnění tuhosti hrudníku především 

v oblasti dolních ţeber, protoţe pouze u volného hrudníku lze dojít k zapojení bránice 

a rozšíření meziţeberních prostor. A dále ovlivnění inspiračního postavení hrudníku, 

kdy jsou ţebra pasivně nastavena do výdechového postavení a pacient proti tlaku 

terapeuta nebo therabandu nadechuje a snaţí se o maximální rozšíření dolní hrudní 

apertury bez posunu ţeber kraniálně. Břišní i pomocné dýchací svaly zůstanou 

relaxovány. Dobrá dynamika a postavení hrudního koše je základním předpokladem 

pro fyziologickou stabilizaci páteře. Kromě toho bych se dále více věnovala nácviku 

bráničního dýchání, protoţe bránice má funkci posturálně dechovou. 

Pro autoterapii správného dechového stereotypu bych mohla dále postupovat 

metodou dle Gaymanse, která je zaloţena na správném sedu a pozorování dýchacích 

pohybů v zrcadle. Obdobného účinku lze dosáhnout i Brüggerovým sedem 

(Lewit, 2003). 
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Dle Véleho lze respirační pohyby facilitovat specificky zaměřenými cviky 

nebo pouhým drţením horní končetiny ve specifickém gestu. Tato polohová gesta 

se označují jako „mudry“ a jejich účinek byl objeven v Indii (Véle, 2006). 

U pacienta došlo ke zlepšení stereotypu dýchání, kdy ţebra nejsou drţena 

tak výrazně v nádechovém postavení a lépe se aktivuje břišní stěna od pupku dolů. 

Pokud bych s daným pacientem pracovala dále, vyuţila bych i jiných přístupů 

(viz. výše), které by mohly v dlouhodobém hledisku pozitivně ovlivnit pacientův stav. 

Dynamika páteře 

Předpokládám, ţe k pozitivnímu ovlivnění dynamiky páteře došlo v důsledku 

odstranění kloubních blokád, které byly během terapie nalezeny a zmobilizovány 

(viz. tab.č.16). Pozitivní efekt na dynamiku páteře měla i úprava v antalgickém drţení 

pacienta a zlepšení celkové hybnosti. 

vyšetření před terapiemi po terapiích 

anteflexe nerozvíjí se ani oblast Th3-Th6 rozvoj Th páteře je plynulý 

retroflexe chybí optimální rozvíjení Th páteře do 

retroflexe 

rozvoj Th páteře je plynulý 

Tab.č.17  Zhodnocení dynamiky páteře 

 

Svalová síla 

Po dokončení terapií jsem v rámci svalového testu zjistila zlepšení svalové síly 

(viz.tab.č.17). Tento výsledek je podle mého názoru daný celkovým zlepšením kondice 

pacienta, který byl 7 dní v klidovém reţimu. Mírné oslabení, které stále přetrvává 

v gluteálních svalech a m. triceps surae, si vysvětluji jako důsledek radikulárního 

syndromu S1, pro který je toto oslabení typické. 

Vzhledem k tomu, ţe pacient aktivně sportoval před nemocí, chce se i po uzdravení 

vrátit k vhodné pohybové aktivitě. Po skončení rehabilitace bych ještě doporučila 

zdravotní LTV pro vertebropaty. 
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před terapiemi po terapiích 

pohyb sval vpravo vlevo vpravo vlevo 

Flexe 

kyčelního 

kloubu 

m. iliopsoas 3 5 4 5 

Addukce 

kyčelního 

kloubu 

mm. adductores 4 5 5 5 

Flexe 

kolenního 

kloubu 

m. biceps femoris 4 5 5 5 

Flexe 

kolenního 

kloubu 

m. semitendinosus 

m. semimembanosus 

4 5 5 5 

Plantární 

flexe 

hlezenního 

kloubu 

m. triceps surae 4 5 5 5 

Tab.č.18  Zhodnocení svalové síly dle Jandy 

 

Reflexní změny 

V průběhu terapie byly pouţity techniky měkkých tkání dle Lewita na ošetření 

reflexních změn v kůţi, podkoţí, svalech a fasciích. Došlo k odstranění většiny 

reflexních změn na měkkých tkáních, které přetrvávají ještě v oblasti pravé laterální 

fascie a fascie pravého lýtka, v podkoţí, kde se hůře vytváří Kiblerova řasa v oblasti  

Th-L přechodu. Mobilizace měkkých tkání dle Lewita byly úspěšné a během 

jednotlivých terapií byl viditelný výsledek. 

Po terapiích jiţ nebyly nalezeny ţádné TrP. Pouze TrP v m. piriformis jsem 

odstraňovala metodou PIR, TrP v erector spinae jsem odstranila tlakovou masáţí, 

které nejdříve nebyla úspěšná. Aţ po aplikaci horké role dle Brüggera v kombinaci 

s tlakovou masáţí došlo k jejich odstranění. Pro pacienta by nebylo vhodné postupovat 

na TrP v oblasti erector spinae hrudní páteře metodou PIR kvůli výchozí poloze, která 

by vzhledem ke stavu pacienta byla spíše přitěţující. Ostatní TrP byly odstraněny 

pravděpodobně reflexní cestou po úspěšné mobilizaci kloubů a měkkých tkání.  
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Kloubní vůle 

 Mobilizace dle Rychlíkové a Lewita byla úspěšná, došlo k obnovení kloubní 

vůle ve všech segmentech, kde byla omezená, kromě segmentů bederní páteře, kde se 

pravděpodobně jedná o ochrannou blokádu, a proto jsem jí nemobilizovala. 

 

Celkové hodnocení 

Zvolené fyzioterapeutické postupy povaţuji za adekvátní stavu pacienta. 

Po konzultaci s Mgr. Jiřinou Holubářovou jsem si jako stěţejní metodu na hlavní 

problém pacienta vybrala metodu proprioceptivní neuromuskulární facilitaci (PNF), 

při které se snaţíme o koordinaci pohybu a o stimulaci normálního průběhu funkčního 

pohybu v plynulém a správné pořadí svalů. Metodu PNF jsem vyuţila také 

ke stabilizaci pánve a bederní páteře. Šlo o stabilizaci pánve v elevaci a stabilizaci 

pánve s trakcí bederní páteře. Tyto dva cviky jsem pouţila výhradně po konzultaci 

s Mgr. Jiřinou Holubářovou. Vzhledem k tomu, ţe pacient byl velice tělesně zdatný 

a pohybově nadaný, nedělalo mu větší problémy naučení se průběhu diagonál PNF. 

Uţ po první edukaci nebylo dále třeba znovu vysvětlovat, jaké pohyby po pacientovi 

vyţaduji. Občas bylo třeba pacienta upozornit na zbrklost a snahu o co nejrychlejší 

provedení pohybu s maximálním svalovým úsilím při jednotlivých cvičeních. Z tohoto 

důvodu jsem pacienta vedla k tomu, aby se snaţil jednotlivé fáze pohybu procítit 

a proţít, coţ se po patřičné slovní instrukci povedlo a pacient pochopil důleţitost kvality 

prováděného pohybu. 

Celkově zbytečně velké úsilí pacienta o co nejrychlejší uzdravení a navrácení 

se do původního stavu brzdilo dle mého názoru postup terapie. Ten by mohl být 

v případě toho, ţe by se pacient více „šetřil“, výraznější. Ze začátku měl pacient 

tendence bolest překonávat a nepřipouštět si, ţe ho v mladém věku postihlo 

onemocnění, které ovlivní jeho další činnosti. Vzhledem k jeho zaměstnání (stěhovák) 

se jeho problém stává o to závaţnější. Po skončení terapií jsem pacientovi doporučila, 

aby popřemýšlel o změně zaměstnání, pokud by to bylo jen trochu moţné. 

Co se týká sportovních aktivit, doporučila jsem pacientovi, aby i nadále 

pokračoval v plavání, kdy jsem ho upozornila, ţe je třeba ohlídat správný plavecký styl. 

Na dotaz, zda je vhodné fitness centrum, jsem doporučila, aby vyhledal odborníka, 

který se zabývá zdravotním cvičením ve fitness centru. Příkladem je cvičení ve fitness 
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centru v prevenci a terapii zad podle Stackeové (Stackeová, 2005), která vychází 

z přístupu dr. P Tlapáka a přináší návrh konkrétního postupu, který se zakládá na pořadí 

jednotlivých svalových skupin, cílených protahovacích cvičení, na výběru cviků 

s přesnou technikou provedení, včetně dýchání a korekce těla v průběhu i na začátku 

pohybu cviku. Toto cvičení vţdy vychází z diagnostiky a jeho cílem je pozitivní 

ovlivnění kvality funkce posturálního systému a harmonizace svalového tonu.  

Mezi další terapeutické přístupy v léčbě vertebrogenních obtíţí s kořenovou 

symptomatologií, se kterou jsem se osobně setkala, je terapie podle Robina 

McKenzieho. Tento léčebný přístup vychází z toho, ţe základní příčina bolesti páteře 

má mechanickou podstatu. Vede pacienta k vlastnímu podílu na léčbě. Rozhodující 

pro správný výběr terapie je určení syndromu, který získáme analýzou výsledků 

anamnézy, vyšetřením a doplňujícím vyšetřením. Rozeznávají se tři druhy syndromů: 

posturální, dysfunkční, poruchový. Mezi nevýhody tohoto přístupu patří to, ţe neřeší 

problém pacientů, u kterých nalézáme poruchu souhry stabilizačních svalů trupu 

s převahou extenzorů páteře. Proto je tento přístup metodou volby na základě 

kineziologického rozboru, není však univerzální  

(Kolář, 2009; Nováková, Mališka, Iliášová, 2001). 

Mezi další techniky, se kterými jsem se setkala, je dynamická 

neuromuskulární stabilizace podle Koláře. Prostřednictvím této techniky ovlivňujeme 

funkci svalu v jeho posturálně lokomoční funkci. Předpokládá se, ţe při rozvoji svalové 

síly svalu nelze vycházet pouze z anatomických souvislostí, ale ţe je třeba uvaţovat 

jeho začlenění do biomechanických řetězců, které jsou odvozeny především z řídících 

procesů CNS (centrálních programů). Cvičení vychází z programů zrajících během 

ontogeneze a provádí se ve vývojových posturálně lokomočních řadách. Hlavním cílem 

je volní kontrola automatické posturální funkce svalů. Naučenou souhru stabilizačních 

svalů postupně zařazujeme do běţných denních činností (Kolář, 2009). 

Další technikou, která by se dala vyuţít u tohoto onemocnění je senzomotorická 

stimulace dle Jandy a Vávrové, u které je mezi hlavními indikacemi nestabilita 

a hypermobilita pohybového aparátu a porucha propriocepce  

(Kolář, 2009; Lewit, 2003). I přes dostupnost této metody na pracovišti, na kterém jsem 

vykonávala praxi, jsem ji nepouţila. Důvodem byl nedostatek času a řešení jiných 

problémů pacienta, které jsem v rámci terapie upřednostnila. 
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 Do budoucna povaţuji za pozitivní, ţe dle subjektivního pocitu pacienta, který 

začal lépe vnímat své tělo při jednotlivých cviků. Také pochopil nutnost větší 

zodpovědnosti ke svému tělu ve smyslu omezení některých aktivit tak, aby zabránil 

recidivě onemocnění. Těmito aktivitami myslím zvedání těţkých předmětů při jeho 

součastném povolání stěhováka. Doporučila jsem pacientovi změnu povolání, pokud 

by to bylo moţné. 

Za účinné shledávám také vytvoření zpětné vazby pacienta a zlepšení 

psychického stavu a motivace.  
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4 ZÁVĚR 

Zpracování této bakalářské práce mi pomohlo lépe se orientovat v problematice 

vertebrogenních kořenových syndromů, jejich diagnostice, diferenciální diagnostice 

a fyzioterapeutických přístupů, pouţívaných v této problematice. 

 Stanoveným cílem bylo zpracování kazuistiky pacienta na základě teoretických 

znalostí o problematice diagnózy lumboischiadický syndrom, uplatnění dovedností 

a zkušeností ve stanovení rehabilitačního plánu s následující terapií respektující 

individualitu pacienta. 

 Za důleţité povaţuji změnu pacientova postoje k jeho onemocnění a k vlastnímu 

tělu, které následně pomohlo ke zkvalitnění spolupráce i celé terapie. 

 Moţnost samostatné souvislé práce s pacientem a zhodnocení účinnosti 

jednotlivých terapeutických metod a technik u konkrétního pacienta povaţuji 

za jednoznačný přínos. 
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Příloha I. 

INFORMOVANÝ  SOUHLAS 

 

V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (§ 23 odst. 2 zákona č.20/1966 Sb.) a 

Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, Vás žádám o souhlas 

k vyšetření a následné terapii. Dále Vás žádám o souhlas k nahlížení do Vaší 

dokumentace osobou získávající způsobilost k výkonu zdravotnického povolání 

v rámci praktické výuky a s uveřejněním výsledků terapie v rámci bakalářské 

práce na FTVS UK. Osobní data v této studii nebudou uvedena.  

 

Dnešního dne jsem byla odborným pracovníkem poučena o plánovaném 

vyšetření a následné terapii. Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním 

podpisem potvrzuji, že odborný pracovník, který mi poskytl poučení, mi osobně 

vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu, a měla 

jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl. 

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměla a výslovně 

souhlasím s provedením vyšetření a následnou terapií. 

Souhlasím s nahlížením níže jmenované osoby do mé dokumentace a 

s uveřejněním výsledků terapie v rámci studie. 

 

Datum:……………………………………… 

 

Osoba, která provedla poučení:……………………………………… 

 

Podpis osoby, která provedla poučení:…………………………………… 

 

Vlastnoruční podpis pacienta /tky:……………………………………. 
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Příloha II. 

 

  



80 

 

Příloha III. 

Seznam pouţitých zkratek 

 

ADL 

AGR 

bilat. 

CNS 

č. 

DK 

DKK 

FH 

HAZ 

HKK 

LDK 

Lp 

Ls 

LTV 

m. (mm.) 

MOB 

n. 

obr. 

PDK 

PIR 

PNF 

SIAS 

SI 

SIPS 

VDT 

tab. 

TrP 

ZP 

Activity of daily living 

Antigravitační  

Bilaterální 

Centrální nervová soustava 

číslo 

Dolní končetina 

Dolní končetiny 

Francouzské hole 

Hyperalgická zóna 

Horní končetiny 

Levá dolní končetina 

Lumbální páteř 

Lumbosakrální 

Léčebná tělesná výchova 

Musculus (musculi) 

Mobilizace 

Nervus 

Obrázek 

Pravá dolní končetina 

Postizometrická relaxace 

Proprioceptivníneuromuskulární facilitace 

Spina iliaca anterior superior 

Sakroiliakální 

Spina iliaca posterior superior 

Vadné drţení těla 

tabulka 

Trigger point 

Základní poloha 
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