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Abstrakt  
 
 
 
Název:  Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou impingement     

                        Syndrom 

Title:  The case report of physiotherapy care of a patient with the diagnosis of                                                     

                        impingement syndrom. 

 

Cílem této bakalářské práce je seznámení se s fyzioterapií při impingement 

syndromu ramenního kloubu. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V první obecné 

části je popsán pletenec horní končetiny z pohledu anatomie, kineziologie 

a biomechaniky. Jsou zde uvedeny metody pro vyšetření a léčbu a to jak ze stránky 

fyzioterapie, tak i ze stránky chirurgické léčby artroskopickou metodou. Ve druhé 

speciální části je detailně probrána kazuistika pacienta s impingement syndromem, která 

obsahuje anamnézu, vstupní kineziologický rozbor, terapii, výstupní kineziologický 

rozbor a srovnání efektu terapie. 

 

The objective of this bachelor thesis is introduction of physiotherapy of upper 

limb girdle with  impingement syndrom. The thesis is dividend in two main parts. In the 

first part is described the girdle of the upper limb in the view of anatomy, kinesiology 

and biomechanics. There are listed procedures for testing and treatment and point of 

view of physiotherapy and surgical treatment by arthroscopic method.In the specialized 

part is described a detailed case of a patient with impingement syndrom, which consists 

of the patient´s history, incoming examination, therapy, outgoing examination and 

effect of the therapy . 

 

 

 

Klí čová slova: rotátorová manžeta, ramenní kloub, fyzioterapie, artroskopie   

                                   impingement syndrom 

 

Key words:  rotator cuff, shoulder joint, physiotherapy, arthroscopy,  

                                   impingement syndrom 
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1     ÚVOD  
 

Tuto bakalářskou práci jsem zpracovala na podkladech získaných během 

souvislé odborné praxe v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, která proběhla na 

lůžkovém rehabilitačním oddělení v období od 9. ledna 2012 do 2. února 2012.  

Hlavním cílem této bakalářské práce je zpracování případové studie na bázi 

kazuistiky pacientky s impingement syndromem ramenního kloubu a seznámení se 

s fyzioterapií při této diagnóze. Práce je rozložena do dvou hlavních částí. V části 

obecné je popsán pletenec horní končetiny z pohledu anatomie, kineziologie a 

biomechaniky. V této části je i seznámení se s problematikou impingement syndromu a 

metody pro vyšetření a léčbu syndromu a to jak ze stránky fyzioterapie, tak i ze stránky 

chirurgické léčby artroskopickou metodou. 

Ve speciální části je detailně probrána kazuistika pacienta s impingement 

syndromem, která obsahuje anamnézu, vstupní kineziologický rozbor, terapii, výstupní 

kineziologický rozbor a srovnání efektu terapie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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2     ČÁST OBECNÁ 
 

2.1   Anatomie pletence ramenního  

 

2.1.1   Kostní a vazivové komponenty glenohumerálního kloubu   
 

Kloub ramenní (articulatio humeri) je kloub kulovitý volný. Kloubní hlavici 

tvoří caput humeri a kloubní jamku cavitas glenoidalis. Chrupavčitý kloubní lem, 

labrum glenoidale obepíná kloubní jamku a tím rozšiřuje její rozsah. Kloubní pouzdro 

začíná po obvodu cavitas glenoidalis a upíná se na collum anatomicum  humeri. Zesilují 

jej šlachy extraartikulárních svalů a vazy, které se klinicky označují jako rotátorová 

manžeta. V místech tlaku a tření se při kloubním pouzdru, mezi ním a okolními útvary, 

vytvářejí bursae mucosae. Z hlediska impingement syndromu je bursa subacromialis, 

která leží kraniolaterálně mezi acromiem a pouzdrem nejvýznamnější.  

Pletenec horní končetiny (cingulum membri superioris) spojuje kostru končetin 

s osovou kostrou těla a je uspořádán kloubním spojením os scapulae, os claviculare, os 

humeri a os sterni. Tyto kosti tvoří skloubení sternoklavikulární, akromioklavikulární 

a skapulotorakální viz obr. č. 1 (Čihák, 2003; Petrovický a spol., 2001). 

 

 

Obr. č. 1 - Kostní a vazivové komponenty glenohumerálního kloubu 
(převzato z: Netter, 2005) 
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Kostní části pletence pažního: 

 

Lopatka (scapula) patří mezi plochý typ kostí, naléhá na zadní stranu hrudníku 

mezi 2. a 7. Žebrem. Zadní plochu lopatky dělí hřeben lopatky (spina scapulae) na 

horní a dolní část. Hřeben lopatky pokračuje zevně a dopředu v tzv. nadpažek 

(acromion), na kterém je styčná plocha pro připojení klíční kosti. Z horního okraje 

lopatky vybíhá dopředu silný výběžek zobcovitý (processus coracoideus) (Trnavský, 

Sedláčková et al., 2002).  

Kost klíční (clavicula) je kost esovitě prohnutá, povrchově v podkoží uložená 

nad prvním žebrem. Na vnitřní straně je prohnutá dopředu, na zevní straně dozadu. 

Vnitřní konec se spojuje s manubrium sterni, zevní konec s akromiem (Trnavský, 

Sedláčková et al., 2002; Dylevský 2009).  

 Kost pažní (humerus) - proximální konec této kosti nese polokulovitou kloubní 

plošku, hlavici kosti pažní (caput humeri). Okraj hlavice lemuje rýha – collum 

anatomicum humeri neboli anatomický krček, na který se upíná kloubní pouzdro. 

Ventrálně od této rýhy se zdvihá zřetelný hrbolek – tuberculum minus. Laterálně od 

anatomického krčku se zdvihá větší hrbolek – tuberculum majus. Od obou hrbolů 

sestupují směrem dolů na tělo kostní hrany. Od velkého hrbolu vychází hrana velkého 

hrbolu (crista tuberkuli majoris), od malého hrbolku vychází stejnojmenná hrana (crista 

tuberkuli minoris). Mezi hrboly a oběma hranami je brázda (sulcus intertubercularis). 

Collum chirurgicum neboli chirurgický krček, bývá částým místem fraktur humeru a je 

to místo zeštíhlení humeru pod tuberculum majus a minus (Čihák, 2003; Trnavský, 

Sedláčková et al., 2002).  

 

Klouby pletence pažního: 

 

Kloub sternoklavikulární (articulatio sternoclavicularis) je kloub složený 

a spojuje facies articularis sternalis klíční kosti s incizura clavicularis na manumbriu 

sterna. Jamka na sternu je mělká a kloubní plocha na klavikule je lehce konvexní. 

Zakřivením si kloubní plochy neodpovídají, a proto je mezi tyto kloubní plochy vsazen 

discus articularis. Kloubní pouzdro je zpevněno za pomoci ligamenta 

sternoclaviculare. Ligamentum interclaviculare spojuje oba sternální konce klavikuly. 

Nejsilnější z vazů je ligamentum costoclaviculare, které spojuje mediální konec klíčku 

s prvním žebrem. Pohyby ve sternoclavicularním kloubu jsou doprovázeny pohyby 
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v kloubu akromioklavikulárním a v kloubu ramenním. Pohyby v sternoclavicularním 

kloubu jsou díky disku možný do všech směrů, ale jen v malém rozsahu.  

 Kloub akromioklavikulární (articulatio acromioclavicularis) je kloub složený 

a spojuje  facies articularis acromialis klíční kosti s akromionem os scapulae. Mezi tyto 

kloubní plochy je vložen discus articularis. Kloubní pouzdro je tuhé a krátké a je 

zesíleno vazivovými pruhy, které se souborně označují jako ligamentum 

acromioclaviculare. Tento kloub je zpevněn a současně fixován silným ligamentem 

coracoclaviculare, které drží pohromadě klíček a lopatku. Rozsahy v tomto kloubu jsou 

velice malé.  

 Ramenní kloub (articulatio humeri) je kloub kulovitý a má ze všech kloubů 

v lidském těle největší rozsah.  Koubní plochy jsou tvořeny z facies articularis na caput 

humeri a cavitas glenoidalis scapulae na laterálním úhlu lopatky. U tohoto kloubu je 

velký nepoměr mezi hlavicí a jamkou, která má asi jen ¼ rozměru hlavice. Tento 

nepoměr velikostí je vyrovnán existencí chrupavčitého lemu, zvaného labrum 

glenoidale. Kloubní pouzdro zasahuje od okrajů kloubní jamky po collum anatomicum 

humeri. Kloub je zpevněn pomocí ligamnta coracohumerale a glenohumeralia 

coracoacromiale a šlachy svalů viz níže (Petrovický a spol., 2001). 

2.1.2  Ligamenta glenohumerálního kloubu   

 Stabilitu kloubního pouzdra zajišťují vazy ligamenta coracohumeralae 

a ligamenta glenohumeraliae. Ligamentum coracohumerale probíhá od processus 

coracoideus scapulae a upíná se k hornímu okraji sulcus intertubercularis humeri viz 

obr. č. 2. Ligamenta glenohumeralia jsou tvořena ze tří vazů (horní, střední a dolní) 

a začínají na okraji jamky a labrum glenoidale a upínají se na collum anatomicum 

humeri. Ligamentum coracoacromiale je rozepjato horizontálně nad kloubem (fornix 

humeri) a pro pohyblivost v ramenním kloubu je velmi důležitý. Upažení v ramenním 

kloubu omezuje tím, že se abdukce o pevný vaz zastaví na horizontále (Čihák, 2003; 

Petrovický a spol., 2001). Tyto vazy jsou pro ramenní kloub velice důležité a mají 

několik významných funkcí. První funkce je mechanická, jsou popisovány jako pasivní 

mechanické kloubní stabilizátory. Druhá funkce je ochranná a třetí funkce senzorická. 

Aferentace z ramenních vazů poskytuje kortexu nepostradatelné informace potřebné pro 

vnímání pohybu a polohy (Petrovický a spol., 2001). 
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Legenda: 

1. Pouzdro akromioklavikulárního        

            kloubu 

2. Lig. Coracoacromiale  

3. Lig. Coracohumerale 

4. Lig. glenohumerale 

5. Šlacha dlouhé hlavy m. biceps   

             brachii 

 

         

 

 

 

2.1.3   Rotátorová manžeta a její stavba 
 

Rotátorová manžeta tvoří zesílení horní části kloubního pouzdra 

glenohumerálního kloubu šlachami svalů. Na zesílení pouzdra se podílejí šlachy 

m.supraspinatus, m.infraspinatus, m.teres minor a m.subscapularis viz obr. č. 3 (Čihák, 

2003). Prostupem šlachy caput longum m. biceps brachii manžetou, můžeme manžetu 

rozdělit na laterální a mediální část. Část laterální tvoří úpony m. supraspinatus, 

m.infraspinatus a m.teres minor. Část mediální je tvořena úponem m.subscapularis 

(Bartoníček, Heřt, 2004). 

Stavbou se manžeta může rozdělit do 5 vrstev. Povrchová vrstva se skládá 

z vláken ligamentum coracoacromiale, druhou vrstvu tvoří šlachy m.supraspinatus a 

m.infraspinatus s longitudinálním uspořádáním. Třetí vrstvu tvoří stejné šlachy jako 

vrstvu druhou, akorát se zde vlákna šikmo kříží. Čtvrtou vrstvou jsou hluboko uložená 

vlákna ligamentum coracohumerale. Poslední pátá vrstva je tvořena samotným 

kloubním pouzdrem (Clark, Harryman, 1992). 

Obr. č. 2 – Zesilující vazy ramenního kloubu                                                       
                   ( převzato z Čihák, 2006) 
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Obr. č. 3 – Svaly rotátorové manžety 
(převzato z: Trnavský, Sedláčková et al., 2002) 

Legenda:  A – ventrální strana; B – dorzální strana. 1 – m. subscapularis, 2 – m. supraspinatus, 

3. m. infraspinatus, 4 – m. Teres minor, 5 – fornix humeri, 6 – šlacha dlouhé hlavy m. Biceps 

brachii, 7 – m. triceps 

2.1.4   Svalové komponenty pletence ramenního 

 

 Začátek Úpon Inervace 

M. trapezius Linea nuchae; 

protuberantia 

occipitalis externa; 

trny krčních a 

dolních hrudních 

obratlů 

Extremitas 

acromialis claviculae 

n. accessorius 

M. rhomboidei Processus spinales 

C6-Th4 

Margo medialis 

scapulae 

n. dorsalis scapulae  

M. levator scapulae Processus 
costotransversarii 
C1-4  
 

Angulus superior 
scapulae  
 

n. dorsalis scapulae  
 

M. serratus 

anterior 

Laterální strana 
prvních  8-9 žeber  
 

Margo medialis 
scapulae  
 

n. thoracicus longus  
 

M. subclavius 1. žebro Sulcus m. subclavii  
 

n. subclavius  
 

M. pectoralis minor 3-5 žebro  
 

Processus 
coracoideus  
 

n.pectoralis medialis  
 

Tab. č. 1 - Svaly pletence pažního (Janda, 2004)  
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Obr. č. 4 - Svaly ramene 
(převzato z: Netter, 2005) 

 

 2.1.5   Svaly kolem ramenního kloubu 
 

 Začátek Úpon Inervace 

M. deltoideus  
 

Klíční kost, spina 
scapulae, 
acromion  
 

Tuberositas 
deltoidea humeri  
 

n. axilarix  
 

M. supraspinatus  
 

Fossa 
supraspinata 
scapulae  
 

Tuberculi majoris  
 

n. suprascapularis  
 

M. infraspinatus  
 

Fossa infraspinata  
 

Tuberculi majoris  
 

n. suprascapularis  
 

M. teres minor  
 

Margo lateralis 
scapulae  
 

Tuberculi majoris  
 

n. axilaris  
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M. teres major  
 

Kaudální úhel 
lopatky  
 

Crista tuberculi 
minoris  
 

n. subscapularis  
 

M. latisimus dorsi  
 

Trny Th7 – 
sacrum, poslední 
tři žebra, labium 
externum cristae 
iliacae  
 

Crista tuberculi 
minoris  
 

n. thoracodorsalis  
 

M.pectoralis major  
 

Medialní část 
calaviculy, 
sternum  
 

Crista tuberculi 
majoris  
 

nn. thoracici 
ventrales  
 

M. subscapularis  
 

Vnitřní plocha 
lopatky  
 

Tubercilum minus  
 

n. subscapularis  
 

M.coracobrachialis  
 

Processus 
coracoideus 
scapulae  
 

Ulnární strana ½ 
humeru  
 

n. musculocutaneus  
 

Tab. č. 2 – Svaly kolem ramenního kloubu (Janda, 2004) 

2.1.6   Cévní zásobení pletence horní končetiny 
 

Kloub ramenní má poměrně bohaté cévní zásobení především z tepny podpažní 

(a. axillaris), jejíž větve a. thorakoacromialis, a. subscapularis a a. circumfexa humeri 

anterior et posterior zásobují přilehlé svaly a kloubní pouzdro.                                           

Svaly rotátorové manžety jsou zásobeny ze dvou posledně jmenovaných tepen. 

Malé cévní zásobení má úpon nehřebenového svalu m. supraspinatus, který proto 

snadno podléhá dystrofickým změnám. Dostatečné zásobení svalových, kostěných 

a ostatních struktur krví je nezbytnou podmínkou správné funkce ramenního kloubu. 

Krví jsou do tkání přiváděny energetické zdroje, kyslík, vitamíny a minerální látky 

(Čihák, 2003). 
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2.1.7   Inervace pletence horní končetiny   
 

Inervace svalů pletence horní končetiny je zajištěna z kořenů míšních nervů  

odstupujících z páteře v oblasti krčních a hrudních obratlů C5 až Th1 tvořící primární 

svazky (trunci plexus brachialis). Spojeny jsou ve tři hlavní svazky, truncus superior 

(vzniká spojením C4, C5 a C6), truncus medius (přední větev míšního nervu C7) a 

truncus inferior (vzniká spojením C8 a Th1), dělící se na dvě větve, dorzální a ventrální. 

V těchto svazcích se nacházejí motorické nervy, které se podílejí na práci ramenního 

kloubu.  

Ramenní kloub je stejně jako okolní svaly zásoben nervy vycházejícími z plexus 

brachialis. Ke kloubnímu pouzdru vydávají větve především n. suprascapularis a n. 

axillaris, které probíhají v jeho těsné blízkosti (Čihák, 2003). 

 

2.2   Kineziologie ramenního kloubu 
 

Řecký filozof Anaxagoras pravil: „Člověk je moudrý, protože má ruce“. 

Horní končetiny nám slouží jako uchopovací a manipulační orgán, jsou potřebné 

k sebeobsluze, práci, komunikaci a účastní se aktivně při udílení nebo přijímání 

kinetické energie (Véle, 2006; Dylevský 2009). 

Ramenní kloub tvoří spojku mezi osovým orgánem a horní končetinou a patří k 

nejpohyblivějším kloubům v lidském těle (Čihák, 2003; Véle, 2006). Na pohybech 

v pletenci pažním se podílejí tři klouby: kloub ramenní, kloub sternoklavikulární, 

akromioklavikulární a dále mimo tyto klouby ještě i posun lopatky po hrudníku 

(Trnavský, Sedláčková et al., 2002).  

Subakromiální spoje zajišťují vznik dalších pohyblivých spojů pletence (nepravá 

spojení) a to spojení skapulothorakální a subdeltoideální, která umožňují větší 

pohyblivost celé končetiny (Kolář, 2010).  

Pohyby v ramenním kloubu je možné provádět kolem tří os. Transverzální osa 

kontroluje pohyb flexe a extenze vykonávaný v sagitální rovině. Anterio-posteriorní osa 

kontroluje pohyb abdukce a addukce vykonávaný ve frontální roveně. A poslední 

vertikální osa kontroluje pohyb zevní a vnitřní rotace umístěný v horizontální rovině 

viz. obr. č. 5 (Dylevský 2009).           
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2.2.1   Svalové komponenty 
 

Flexe v ramenním kloubu je prováděna za pomoci m. coracobrachialis, 

m. deltoideus (pars clavicularis) a caput breve m. biceps brachii. Synergisté jsou 

m. pectoralis major (pars clavicularis) a m. deltoideus (pars acromialis). Rozsah 

pohybu je do 80°. Při pohybu nad horizontální rovinu se výrazně zapojuje lopatka, která 

svou elevací umožňuje rozsah do 180° (Dylevský, 2009).          

Extenzi ramenního kloubu provádí m. latissimus dorai, m. teres major 

a m. deltoideus (pars scapularis). Synergisty jsou caput longum m. triceps brachii, 

m. teres minor, m. subscaoularis, m. pectoralis major (pars sternalis). Rozsah pohybu 

je 45 – 50° (Dylevský, 2009).           

Abdukci v ramenním kloubu zajišťuje m. supraspinatus, m. deltoideus (pars 

acromialis), m. serratus anterior. Rozsah pohybu do abdukce je možný do 90°, tedy do 

horizontální roviny a to bez souhybu lopatky. Při pohybu nad tuto rovinu se výrazně 

zapojuje lopatka a mluvíme opět o elevaci, jež je možná do 180° (Dylevský, 2009).           

Addukci v ramenním kloubu provádí m. pectoralis major, m. latissimus dorsi 

a m.  teres major. Rozsah addukce se pohybuje přibližně okolo 90° (Dylevský, 2009).           

Rotační pohyby paže jsou možné ve smyslu vnější a vnitřní rotace. Vnitřní 

(mediální) rotace je zajišťována především m. latissimus dorsi, m. teres major, 

m.suprascapularis a m. pectoralis major. Zevní (laterální) rotace je zajištěna 

m. infraspinatus, m. teres minor. Během rotačních pohybů se pohybuje i lopatka, proto 

se při mediální rotaci aktivují m. serratus anterior a m. pectoralis minor a laterální 

rotací se aktivují mm. rhomboideii a m. trapezius. Rozsah rotačního pohybu je asi 40 –

45°. Při poruchách v ramenním kloubu bývá nejprve omezena zevní rotace, a to 

zkrácením vnitřních rotátorů (Véle, 2006). 
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Obr. č. 5 -  Pohyby paže 

(převzato z: Véle, 2006) 
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2.2.2    Pohyby klíční kosti 
 

Klíční kost při pohybu v ramenním kloubu opisuje tvar s vrcholem ve 

sternoklaikulárním kloubu, rovněž klíček rotuje kolem své podélné osy a díky 

esovitému tvaru klíčku umožňuje zvětšení rozsahu při elevaci ramenního kloubu (Kolář, 

2010). 

2.2.3    Pohyby lopatky  
 
Lopatka je lokalizována svým hřebenem v úrovni 3. hrudního obratle a dolní 

úhel se nachází v úrovni trnovitého výběžku 7. hrudního obratle. Lopatka naléhá na 

zadní stranu hrudníku a její poloha je zde zabezpečena převážně svaly.  S transversální 

rovinou svírá lopatka 30° a s klíční kostí 60°. Činností svalů dochází k pohybům 

lopatky, které se přenášejí na kost klíční a naopak. 

Mezi základní pohyby lopatky patří: 

- elevace a deprese 

- abdukce a addukce při protrakci a retrakci pletence 

- laterální rotace dolního úhlu lopatky při elevaci paže 

- speciálně je studován rotační pohyb lopatky po stěně hrudníku při  

      abdukci paže tzv. skapulohumerální rytmus 

Akromion lopatky může mít různý tvar, který má vliv především na vznik trhlin 

v průběhu rotátorové manžety (Kolář, 2010; Trnavský, Sedláčková et al., 2002).  

 

 

Obr. č. 5 – Typy akromionů 
(převzato z: Burkhead, 1996) 
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• Typ I (rovný) – výskyt u 17% populace 

• Typ II (oblý) – výskyt u 43% populace 

• Typ III (hákovitý) – výskyt u 39%  

Při výskytu akromionu III. typu dochází k ruptuře rotátorové manžety a to v 

70% (Kolář, 2010). 

2.2.4    Subakromiální prostor 
 

Již z názvu je patrné, že ohraničení tohoto prostoru bude v horní části zajišťovat 

akromion, a to jeho ventrální třetina, na dalším ohraničení se podílí korakoakromiální 

vaz a acromioklavikulární skloubení. Spodní ohraničení je tvořeno hlavicí humeru 

(Čihák, 2003). Uvnitř subakromiálního prostoru se nacházejí měkké tkáně, jmenovitě: 

kloubní pouzdro glenohumerálního kloubu, rotátorová manžeta, subakromiální bursa, 

šlacha caput longum m. biceps brachii a řídké vazivo. Vazivo spolu s burzou umožňuje 

pohyb mezi m. deltoideus a svaly hluboké skupiny (Bartoníček, Heřt, 2004). 

Během pohybu v ramenním kloubu do abdukce dochází k přirozenému stísnění 

subakromiálního prostoru, aby pohyb mohl být proveden plynule, musí se složitě zapojit 

celý komplex struktur pletence ramenního a hlavice kosti pažní musí podklouznout pod 

anterolaterální okraj akromia a pod korakoakromiálním vazem. Abdukce paže vždy od 

40° má doprovázet zevní rotaci dolního úhlu lopatky, kloubní jamka se horním pólem 

stáčí mediálně a akromion stoupá směrem vzhůru. Díky rotaci lopatky se zvětšuje 

subakromiální prostor (Burkhead, 1996). 

 

2.3   Biomechanika ramenního kloubu 
 

2.3.1   Scapulohumerální rytmus 
 

Rytmus pro souhyb lopatky, humeru a klavikuly pozorujeme při abdukci a flexi 

paže až do celé její elevace 180°, tento pohyb je také při návratu do základní polohy. 

Souhyb  by měl probíhat fyziologicky v poměru 2:1 (humerus:lopatka). Při omezeném 

pohybu v glenohumerálním kloubu (např. při zmrzlém ramenu), se můžeme setkat s tzv. 

obráceným skapulohumerálním rytmem, kdy se elevuje celé rameno aktivitou lopatky, 

ale paže zůstává pod horizontálou (Watkins, 2009).  
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V průběhu elevace horní končetiny dochází k rotaci v sternoklavikulárním a 

akromioklavikulárním kloubu. Scapulohumerální rytmus nastává až cca. v  30° abdukci, 

kdy je pohyb pouze v glenohumerálním kloubu. To znamená, že na 90° abdukci paže 

připadá 60° v glenohumerálním kloubu a 30° rotace lopatky (Kolář, 2010). 

 

 

Obr. č. 6 - Scapulohumerální rytmus 
(převzato z: Janura, 2004) 

2.3.2   Capsula pattern 
 

Při velkém poškození měkkých struktur glenohumerálního kloubu dochází 

k omezení izolovaných pohybů právě ve výše uvedeném kloubu a postupnému 

omezování hybnosti ve všech rovinách podle kloubního vzorce. Nejdříve dochází 

k omezení rozsahu do zevní rotace, poté do abdukce a flexe a následně do vnitřní rotace 

(Sedláčková, 1999). 

2.4   Impingement syndrom  
 

Impingement syndrom představuje dle původního Neerova pojetí z roku 1972, 

představuje mechanickou kompresi rotátorové manžety pod akromiem. Impingment 

syndrom je také znám pod názvem „Painful-arc-  syndrom“ (Müller, 2004). 

Impingement syndrom je označení pro stav tísně v subakromiálním prostoru 

s poškozením svalstva rotátorové manžety (Burkhead, 1996). Termín „impingement“ je 

překládán jako náraz. Jedná se o velmi bolestivý útlak měkkých struktur (ligamentum 

coracoacromiale, šlachy m.supraspinatus a subakromiální burzy) způsobený „nárazem“ 

na fornix humeri, který je tvořen akromionem a korakoakromiálním vazem (Kolář, 

2010).  
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K omezení pohybu dochází především při upažování, předpažování a rotacích, kdy 

hlavice pažní kosti stlačuje vůči akromiu a korakoakromiálnímu vazu čepičku rotátorů 

a tíhový váček (Müller, 2004). Nyní se termín IS považuje za jakýkoliv útlak v oblasti 

subakromiálního prostoru (viz obr. 7), který příslušnými testy rozliší příčinu vzniku IS 

(Trnavský, Sedláčková et al., 2002).  

 

Obr. č. 7 – Impingement syndrom, obraz subakromiální tísně 

(převzato z: Trnavský, Sedláčková et al., 2002) 

2.4.1   Etiologie a patogeneze  
 

Mezi strukturální příčiny impingement syndromu patří změny na spodní ploše 

akromia, viz kapitola 2.2.3., dále mezi strukturální příčiny patří poúrazové 

a degenerativní změny rotátorové manžety. 

Funkční příčiny vzniku IS zahrnují vnitřní rotační postavení humeru, protrakce 

ramen při hrudní hyperkyfóze, insuficientní funkce m. supraspinatus, spasmus 

m. biceps brachii a další poruchy svalové koordinace mezi abduktory a zevními rotátory 

se stabilizátory lopatky, které mají za následek poruchy humeroskapulárního rytmu při 

abdukci paže (Kolář, 2010). 

 Roku 1983 Neer popsal etiologickou klasifikaci, v níž rozdělil impingement 

syndrom dle příčin vzniku na primární a sekundární. 
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• Primární  

Příčina primárního IS ramene bývá přední ostruha akromia, nepříznivý tvar či 

sklon akromia, prominence AC skloubení. 

• Sekundární  

Mezi příčiny vzniku sekundárního IS ramene patří prominence tuberculum 

majus, oslabení rotátorové manžety, poruchy pohybu v glenohumerálním kloubu, 

porucha závěsného aparátu, ztluštělá bursa subacromialis, poúrazové a degenerativní 

změny rotátorové manžety, porucha funkce horní končetiny.  

 

Dle Sedláčkové (2002) je etiologie impingement syndromu: 

• 65% je způsobeno poruchami svalstva rotátorové manžety či     

             zánětlivými nebo degenerativní procesy 

• 11%  je způsobeno záněty kloubních obalů 

• 10%  akromioklavikulární patologie a následné sekundární změny  

             v ramenním kloubu 

• 5% vertebrogenní obtíže vycházející z krční páteře při funkčních  

            nebo organických změnách 

• 9% jiné příčiny vzniku IS 

 

2.4.2   Průběh impingement syndromu 
 

Podle Neera a dalších autorů probíhá IS ve 3 stádiích viz obr. č. 8 (Neer, 1983; 

Sedláčková, 1999).  

I. stadium – nejčastěji bývá ve věku kolem 25 let. Projevuje se tupou 

bolestí při námaze, otokem a prokrvácením čepičky rotátorů a nad ní ležící 

subakromiální burzy. Painfull arc při abdukci 90°, bývá pozitivní odporová zkouška, 

oslabená abdukce a zevní rotace. Léčba je v tomto případě pouze konzervativní a toto 

stadium bývá reverzibilní. 

II.  stadium – pozorujeme mezi 25 – 40 rokem života. Projevuje se bolestí při 

pohybu a v noci, fibróza a tendinóza čepičky rotátorů, otok utlačených tkání. 

Konzervativní terapie u tohoto stadia nebývá úspěšná, proto se musí přistoupit 

k operační léčbě. 



 

III.  stadium – ve vě

kloubu, kalcifikace v čepič

aktivního pohybu více než pohybu pasivního, svalová atrofie rotátorové manžety. Na 

RTG lze prokázat zúžení subakromiálního prostoru.

 

Obr. č. 8 – Impingement syndrom, poškození rotátorové manžety

(převzato z: 

Legenda: A 
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ve věku nad 40 let, typická je klidová a noční bolest ramenního 

čepičce rotátorů, v burze a šlachy m.supraspinatus, omezení 

aktivního pohybu více než pohybu pasivního, svalová atrofie rotátorové manžety. Na 

í subakromiálního prostoru. Nutná operační léčba.

 

Impingement syndrom, poškození rotátorové manžety

řevzato z: Trnavský, Sedláčková et al., 2002)

Legenda: A – I. stadium, B – II. stadium, C – III. stadium

 

 

ční bolest ramenního 

burze a šlachy m.supraspinatus, omezení 

aktivního pohybu více než pohybu pasivního, svalová atrofie rotátorové manžety. Na 

č čba.  

 

Impingement syndrom, poškození rotátorové manžety 

ková et al., 2002) 

III. stadium 
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2.5   Diagnostika 
 

K stanovení správné diagnózy je důležitá pečlivá anamnéza a klinická vyšetření, 

která můžeme doplnit o pomocné zobrazovací metody k potvrzení diagnózy.  

 

2.5.1   Anamnéza 
 

Anamnéza je důležitou součástí diagnostiky, bohužel bývá často podceňována. 

Bylo prokázáno, že 50% onemocnění je možné rozpoznat, právě správně a podrobně 

odebranou anamnézou. Při odebírání anamnézy u diagnózy impingement syndrom, do 

detailu rozebíráme bolesti během určitých pohybů v klidu či v noci, které jsou spojeny 

s nemožností spánku na končetině postižené IS. Podrobně rozebíráme druh práce 

pacienta, pracovní polohy, přetížení a expozice. Není vyloučen vliv zevního prostředí, 

proto pátráme po možnosti prochladnutí či vlivu průvanu a chladu. V osobní anamnéze 

pacienta se snažíme odhalit další onemocnění, která mohou bolest ramena ovlivnit, 

mohlo by se jednat o diabetes mellitus, hypotyreózu, potíže s krční páteří etc. (Müller, 

2004). 

 

2.5.2   Klinické vyšetření nemocných s impingement syndromem 
 

Mezi klinické vyšetření patří: Aspekce, kdy zjišťujeme tvar a výšku ramen, 

svalové atrofie, postavení lopatek, stav postury (držení těla), kyfózy a lordózy, předsun 

hlavy apod. 

Palpací vyšetřujeme akromion, akromioklavikulární skloubení, spinu scapulae, 

průběh dlouhé hlavy m. biceps brachii na přední straně ramnního kloubu, palpačně dále 

zjišťujeme bolestivé body ve svalech kolem ramenního kloubu (trigger points), dále lze 

zjistit teplotu a případné výpotky v ramenním kloubu. Hodnotíme také kloubní vůli, 

(hlavici humeru můžeme distálně sesunout o 20 mm, což odpovídá kloubní volnosti tzv. 

(„ joint play“). 

 K hodnotícím aspektům patří i stabilita ramenního kloubu při dosažení krajních 

poloh, zejména v zevní rotaci a abdukci. Nejprve vyšetřujeme rozsah aktivního, poté až 

pasivního pohybu. Při patologickém omezení ramenního kloubu platí Cyriaxovo 

pravidlo, které říká, že je nejprve omezena zevní rotace a pak abdukce. Při klinickém 
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vyšetření u této diagnózy také orientačně vyšetřujeme neurologické funkce citlivostí a 

motorické (pohyb lopatky ovlivňuje míšní nerv ze segmentu C4, pohyby v ramenním 

kloubu segmenty C5 a C6)  (Müller, 2004; Sedláčková, 1999). 

 

2.5.3   Speciální testy 
 

Dominantní diagnostické testy představují zejména testy:  

Provokační testy na impingement syndrom dle Hawkinse a Kennedyho – při 

střední flexi paže, současné addukci a vnitřní rotaci (kraulařský pohyb) se objevuje 

bolestivost v subakromiálním prostoru (Hawkins et al., 1987). 

Impingement test dle Neera – lopatka je fixována jednou rukou, druhou rukou je 

paže flektována ve vnitřní rotaci. 

Neerův infiltrační test – pokud po aplikaci mezokainu do subakromiální burzy 

bolesti vymizí nebo se výrazně zmenší, pak tento diagnostický test ukazuje na postižení 

subakromiálního prostoru (Dungl, 2005). 

Dalšími testy k diagnostice impingement syndromu jsou: 

Painful arc test (test bolestivého oblouku dle Cyriaxe) – Abdukce paže 

v rozsahu 60° – 120° provokuje bolest pod předním okrajem akromia.                                                  

Mezi další testy řadíme manévry podle Apleye. Při prvním se vyšetřuje možnost 

abdukce a zevní rotace tak, že pacient se dotkne mediálního úhlu kontralaterální 

lopatky. Při vyšetření addukce a vnitřní rotace si pacient položí dlaň na kontralaterální 

akromion.                                                                                                                     

Yergasonův test hodnotí patologii šlachy dlouhé hlavy bicepsu v místě sulcus 

intertubercularis. Pozitivní je při tendinitidě, při impingement syndromu nebo při 

subluxaci šlachy. Provádí se tak, že při mírně abdukované paži s loktem ve flexi 90° je 

pacient vyzván k supinaci předloktí proti odporu. Objeví se bolest v oblasti sulcu 

intertubercularis.                                                                                                                    

Jobeho test – neschopnost elevovat paži ve středním postavení mezi 

předpažením a upažením, zároveň ve vnitřní rotaci paže. Test je pozitivní při lézích 

rotátorové manžety.                                                                                                                            

Apprehension test – končetina je držena jednou rukou v abdukci 90°, zevní 

rotaci 90° a v hyperextenzi, druhou rukou vyšetřující vyvolává tlak na hlavici humeru 

zezadu a seshora. Vyvolává bolest v subakromiálním prostoru.                                                                  
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Zásuvkový test – tento test je vhodné provádět vleže tak, že rameno pacienta 

přesahuje okraj lůžka. Vsedě je jednou rukou fixována lopatka, druhou je hlavice 

humeru tlačena v předozadním směru. Tímto testem zjišťujeme laxicitu či kloubní 

instabilitu.                                                  

2.5.4   Pomocné vyšetřovací metody 
 

Rentgenové vyšetření (RTG) ve dvou projekcích. K základnímu zobrazení 

skeletu ramenního kloubu se používá AP Rockwoodova projekce se sklonem paprsku 

do subakromiálního prostoru. Podstata této projekce je založena na určení velikosti 

vzdálenosti mezi akromiem a tuberculum majus, tedy velikosti subakromiálního 

prostoru. Jako normální se hodnotí vzdálenost 6 – 14 mm, menší než 6 mm svědčí pro 

rozsáhlou lézi RM. Y vchodová projekce slouží k určení tvaru akromia. RTG metoda 

nezobrazuje měkké tkáně. V diagnostice impingement syndromu je tedy nedostačující.   

Počítačová tomografie s atrografií (Artro – CT) zobrazí kostní struktury 

a prostřednictvím kontrastní látky i léze měkkých tkání – lézi RM, lézi labra či distenzi 

kloubního pouzdra (Petersson, Redlund-Johnell, 1984). 

Ultrasonografie je v současnosti často používanou metodou, jež slouží 

k zobrazení měkkých tkání. Hlavními výhodami je jednoduchost a rychlost vyšetření, 

neinvazivní přístup, nulová radiace (Maeurer, 2004).  

Magnetická rezonance (MRI) v dnešní době představuje dominantní zobrazovací 

metodu, jež v diagnostice poškození měkkých tkání vytlačuje metody ostatní. 

Výhodami MRI je neinvazivní přístup a nulová radiace. Pro vlastní impingement je 

podstatné zobrazení degenerace a trhlin v rotátorové manžetě, zobrazení zánětu, otoku 

a krvácení (Maeurer, 2004). 

2.6  Terapie impingement syndromu 
 

V 1. stadiu impingement syndromu je léčba převážně konzervativní. Před 

zahájením vlastní fyzioterapeutické části je nutné redukovat akutní bolest a zánět. 

Pacient by měl mít klidový režim, který vyloučí propagaci subjektivních potíží při 

vykonávání jakékoliv aktivity (Chang, 2004). V tomto stadiu se dále využívá medikace 

nesteroidními antirevmatiky (kterou stanoví lékař), dále pak obstřiky s malou dávkou 

steroidu (používá se betametazon – Diprophos). Obstřiky jsou aplikovány do 



23 
 

subakromiálního prostoru. Uplatnění zde má i polohování ramenního kloubu a to ve 

flekčním, abdukčním a vnitřně rotačním postavení (Müller, 2004). 

Z fyzikální rehabilitační terapie lze pacientovi doporučit v akutní fázi 

diadynamické proudy (DD-proudy), v chronické fázi ultrazvuk, magnetoterapii, laser či 

středně frekvenční proudy (Poděbradský, 1998). 

Posledním úkolem konzervativní léčby je obnova funkce a pohybu s nácvikem 

sebeobsluhy a denních činností, tzv. ADL = aktivity of daily living. Vlastní fyzioterapie 

jakožto součást konzervativní léčby je rozdělena na 3 stadia: navýšení vnitřní rotace GH 

kloubu, stabilizace lopatky a terapii svalů rotátorové manžety. 

Edukace pacientka je pro terapii velmi důležitá a často může rozhodovat o 

následné prognóze pacienta. Během terapie je nutno dodržovat režim, kterým se pacient 

bude řídit. Terapie začíná jednoduchými cviky s nízkou zátěží, kterou volíme podle 

stavu a schopnosti pacienta. Vždy je nutná kontrola zadané autoterapie, jestli je 

prováděna pacientem správně. Postupné zvyšování zátěže a obtížnosti cviků je u 

každého pacienta individuální (Müller, 2004). 

 

Používané chirurgické intervence 

 

Při selhání konzervativní léčby se dnes užívá miniinvazivní operace pomocí 

artroskopu. Podle potřeby je možno konvertovat do operace otevřené. Artroskopické 

operace probíhají nejčastěji pod celkovou či svodnou anestezií. Volba 

anesteziologického postupu musí zohlednit zdravotní stav pacienta. Indikací pro tento 

typ operace bývá ruptura rotátorové manžety, či ruptura dlouhé šlachy m. biceps 

brachii. Během artroskopického výkonu se provádí rekonstrukce poškozených tkání. 

Artroskopická operace má také uplatnění při plastikách pro nestabilitu ramenních 

kloubů a při mnohonásobných luxacích ramenního kloubu (Přikryl, Sadovský, 2007). 

Při artroskopické operaci jsou využívány standardní přístupy. Využití zadního, 

laterálního, předního či horního předního a dolního předního přístupu záleží na 

vlastních zkušeností operatéra a na typu operačního výkonu.  

U impingement syndromu se ve II. stadiu se často jedná o artroskopickou 

dekompresi subakromiálního prostoru, za pomoci zbroušení výčnělků akromia, resekcí 

korakoakromiálního vazu a subakromiální změněné burzy. Účinnost těchto operací je 

asi 70% (Pavlata, 2006). 
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Ve III. stadiu IS do 50 let věku má největší uplatnění chirurgická sutura nebo 

kompletní rekonstrukce prasklé rotátorové manžety. Po tomto chirurgickém zákroku je 

nutné doléčení 6 týdnů na thorakoabdukční dlaze za současné rehabilitace. U pacientů 

nad 50 let ve III. stadiu IS se preferuje konzervativní přístup a jen zcela vyjímečně 

artroskopické débridement subakromiálního prostoru s intenzivní rehabilitací (Pavlata, 

2006). 

Artroskopická operace je pro pacienta menší zásah do tkání spojený s nižší bolestivostí 

a pooperační ztuhlostí, kvalitnějším pohybem, a tím i rychlejším průběhem rehabilitace 

(Janura, a spol., 2004). 

 

Rehabilitace po artroskopické operaci ramenního kloubu  

 

K operačnímu zákroku jsou indikování pacienti s impingement syndromem ve 

II. a III. stadiu po neúspěšné intenzivní konzervativní léčbě trvající 4 – 12 měsíců 

(Trnavský a spol., 2002).  

Po podstoupené operaci začíná rehabilitační léčba od prvního pooperačního dne, 

kde se snažíme rozhýbat pasivně ramenní kloub ve všech rovinnách. Terapie začíná 

stabilizačními cviky na ramenní kloub a lopatku a kývavými pohyby k uvolnění celého 

pletence. Pacienta učíme správnému hybnému stereotypu abdukce a správnému držení 

celého těla.  

Od 2. týdne po operaci jsou pacientovi povoleny aktivní pohyby ve všech 

rovinách, přidává se mobilizace lopatky, GH a AC skloubení. Během terapií můžeme 

použít metody PNF či prvky z Vojtovy reflexní lokomoce. Do terapie se doporučuje  

zařadit cvičení s pomůcky typu overball, theraband, žebřiny či cvičení v závěsu. 

Od 6. týdne lze u pacienta postupně zvyšovat svalovou sílu. Využíváme 

postizometrické relaxace a pokračujeme ve zvětšování kloubního rozsahu, stabilizaci, 

posilujeme pletenec ramenní za pomoci pružných tahů ve směru zevní rotace, flexe, 

extenze a posilování m. biceps brachii. V terapii také nesmí chybět protahování prsních 

svalů (Kolář, 2010). 

Po podstoupení artroskopické operace je pro pacienta i nadále vhodná fyzikální 

rehabilitační terapie, ze které může pacient využít diadynamické proudy (DD-proudy), 

ultrazvuk, magnetoterapii, laser či středně frekvenční proudy (Capko, 1998). 
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Prognóza 

Bolestivá onemocnění ramenního kloubu jsou po bolestech v kříži druhým 

nejčastějším zdrojem pohybových problémů postihujících přibližně 16 – 21 % populace. 

Ze všech patologií ramenního pletence, projevujících se bolestí, se přičítá 44 – 60 % 

právě impingement syndromu (Pavlata, 2006).  

Kombinovaná terapie farmakologická, rehabilitační a fyzikální u syndromu 

bolestivého ramene je v současnosti nejúspěšnější léčbou. Pokud však konzervativní 

léčba selže je pak možno řešit tento problém miniinvazivním operačním zákrokem 

v podobě artroskopické operace, která pro pacienta znamená menší zásah do tkání než 

běžná otevřená operace ramenního kloubu a přináší nižší bolestivost, pooperační 

ztuhlost, kvalitnější pohyb a rychlejší průběh rehabilitace (Janura, a spol., 2004). 

Impingement syndrom má horší prognózu ve věku nad 50 let, u fyzicky 

náročných povolání, u jednostranného dlouhodobého přetěžování ramenního kloubu. 

Bolestivý ramenní kloub v tomto věku má tendenci ke ztuhnutí s následným rozvojem 

obtížně léčitelného a dlouhodobého syndromu zmrzlého ramene. Velkou roli zde má 

motivace a spolupráce pacienta, která výsledek efektu konzervativní i chirurgické léčby 

ovlivňuje (Müller, 2004).  
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            3   ČÁST SPECIÁLNÍ 

3.1 Metodika 
 

Harmonogram terapie:  Na základě absolvování souvislé odborné praxe v období                     

9.1. – 3.2.2012 ve střešovické Ústřední vojenské nemocnici jsem si vybrala pacientku a 

zpracovala kazuistiku na dané téma impingement syndrom. S pacientkou bylo 

provedeno celkem 8 terapeutických jednotek, které trvaly 60 minut. Terapie vždy 

probíhaly v dopoledních hodinách. Během terapeutických jednotek jsem pracovala sama 

nebo pod dozorem mého supervizora. 

V rámci této práce jsem využila metody vyšetřovací a terapeutické. V kineziologickém 

rozboru jsem použila vyšetřovací metody dle Jandy (svalový test a testování zkrácených 

svalů), vyšetření kloubní vůle dle Lewita, vyšetření hypermobility dle Jandy a odporové 

zkoušky dle Cyriaxe. V rámci terapií jsem použila metody měkkých tkání, postizometrické 

svalové relaxace dle Lewita, PIR s následným protažením, mobilizace dle Lewita, PNF dle 

Kabata.  

Použité pomůcky: 

diagnostické – lehátko, goniometr, krejčovský metr, neurologické kladívko, váha, 

olovnice 

terapeutické – lehátko,  overball, velký gymnastický míč, theraband (žlutý a 

červený), posturomed, bossu, thera-band stability trainer 

Projekt bakalářské práce byl schválen etickou komisí viz příloha č. 1 a pacient 

podepsal informovaný souhlas, jehož základní podoba je v příloze č. 2. 
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3.2   Kazuistika pacienta 

3.2.1  Anamnéza 
 

Vyšetřovaná osoba:  J.Š., žena       

Ročník: 1970 

Diagnóza:  

S460  poranění svalů a šlachy manžety rotátorů ramene, subakromiální impingement 

syndrom 

Další diagnózy: 

M751 syndrom manžety rotátoru 

Operace: 

18. 10. 2011 provedena artroskopie pravého ramenního kloubu, SA dekomprese, release 

glenohumerálních vazů, redress  

 

Rodinná anamnéza: 

otec diabetes mellitus II.typu (korigováno per orálními antidiabetiky), hypertenze, 

matka prodělala v roce 1996 TEP pravého kyčelního kloubu a v roce 2005 TEP L 

kyčelního kloubu, křečové žíly, srdeční arytmie (korekce pomocí léků), pacientka 

neuvádí žádná dědičná onemocnění  

 

Osobní anamnéza:  

předchorobí 

běžná dětská onemocnění, pacientka se s ničím dlouhodobě neléčí, úrazy a operace 

neguje 

 

Nynější onemocnění:  

12. 3. 2011 pacientka upadla při lyžování v Rakousku, spadla přes lyže dopředu 

na pravé rameno, po pádu 5 hodin v autě zpět do ČR, 13. 3. 2011 cca. 12 hodin od pádu 

návštěva úrazové ambulance na Kladně, provedena magnetická resonance a pacientce 

naordinován klidový režim pravé horní končetiny v ortéze po dobu jednoho měsíce. 

18. 10. 2011 – provedena artroskopie a redress pravého ramenního kloubu v kladenské 

nemocnici v celkové anestezii, po provedeném výkonu byla pacientka hospitalizována 4 

dny v nemocnici, u pacientky špatná reakce na celkovou anestezii – 3 dny nauzea. 
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Po provedeném redressu se rozsah v pravém ramenním kloubu nepatrně zvětšil. 

Od 3. 1. 2012 je pacientka hospitalizována na lůžkovém oddělení ÚVN k plánované 

 rehabilitační léčbě pro release pravého ramenního kloubu. Současně si pacientka 

stěžuje na noční bolesti v pravém ramenním kloubu, bolesti se také vyskytují při fyzické 

námaze. Pacientka popisuje obtíže v pravém ramenním kloubu při flexi-  bolest při 

zahájení  pohybu v oblasti laterální strany ramenního kloubu, dále jde bolest po laterální 

straně paže k laterálnímu epikondylu humeru, poté bolest při dosažení maximálního 

možného  rozsahu do flexe cca. ve 120° abdukci –  začátek abdukce bez bolesti, od  45° 

abdukce bolest na přední ploše ramenního kloubu, nad 90° bolest v oblasti pravého 

ramenního kloubu (pocit překážky),zevní rotaci pravého ramenního kloubu – bolest  při 

krajní poloze (lokální bolest v oblasti pravého ramenního kloubu). V klidovém režimu 

je pacientka bez bolestí. Pacientka je v dobrém psychickém stavu. 

 

Sociální anamnéza:   

žije v rodinném domě s manželem a dětmi  

pomůcky – pacientka nepoužívá žádné speciální ani kompenzační pomůcky, nosí brýle 

na čtení 

Sportovní aktivity: do 15. let gymnastika, před úrazem pravidelně spinning 2x týdně 

60minut 

 

Pracovní anamnéza: 

Pracuje v Kladenské nemocnici jako sanitářka na ortopedii (3.rokem), pracuje 8 hodin 

denně. Pacientka má fyzicky náročnou práci.  

 

Farmakologická anamnéza:  

Bez chronické medikace, při bolestech pacientka užívá analgetika běžně dostupná. 

Ibalgin  (při bolestech) 

 Dolmina  

 

Gynekologická anamnéza: 

2  porody  (2 syni), 1. porod bez komplikací, při 2. porodu musela být odstraněna 

placenta chirurgicky při celkové anestezii 

menstruace pravidelná nebolestivá, již 5 let zavedeno nitroděložní tělísko 
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Alergie: 

Penicilin 

 

Abusus: 

nekuřačka, alkohol příležitostně 

 

Předchozí rehabilitace: 

První rehabilitaci pacientka začala 13. 4. 2011 v Kladenské nemocnici, měsíc po úraze a 

klidovém režimu pravého ramenního kloubu v ortéze, rehabilitaci navštěvovala 

pacientka 3x týdně po dobu 5 měsíců (magnetoterapie, elektroterapie, individuální 

LTV), po ukončení rehabilitace v září 2011 byl stav pacientky beze změn. 

2. 9. – 14. 9. 2011 pacientka hospitalizována na lůžkovém oddělení rehabilitaci v ÚVN, 

během terapie měla pacientka velké bolesti jak při fyzické zátěži tak i v klidu (pacientce 

byla doporučená artroskopie pravého ramenního kloubu – ta provedena 18.10.2011 

v Kladenské nemocnici) 

 

Výpis ze zdravotní dokumentace pacienta:   

dle MR 13. 3. 2011 susp. intraligamentózní léze rotátorů, artróza AC skloubení, léčena 

nejprve konzervativně, pro přetrvávající omezení hybnosti pravého ramenního kloubu 

ad hoc ASK release  GH vazu. 

 

Status praesens: 

Pacientka je 3 měsíce po provedení ASK pravého ramenního kloubu, cítí se dobře, 

bolesti mírné a tupé jsou lokalizovány na přední straně pravého ramenního kloubu. Na 

stupnici od 1-10 (kde 10 je pro maximum) udává bolest na stupni 4 při fyzické zátěži, 

v klidu je bolest na stupni 2 – 3. 

 

Subjektivní: 

Pacientka pociťuje nepříjemnou bolest v oblasti pravého ramenního kloubu, bolest 

udává na stupni č. 4. 

Škála bolesti:  

• Zvolila jsem stupnici od 0 – 10, kde 0 – bez bolesti, 1 – 2 mírná bolest, 3 – 4 

střední bolest, 5 – 6 silná bolest, 7 – 8 velmi silná bolest, 9 – 10 nesnesitelná 

bolest 
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Objektivní: 

Pacientka je orientovaná časem, místem i osobou, plně spolupracuje. 

váha: 84 kg                        

výška: 170 cm                   

BMI: 28    

tep: 68 za min.    

tlak: 120/65 mmHg    

tělesná teplota: bez teplot                    
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3.3  Vstupní  kineziologický rozbor – 9. 1. 2012 
 

Vyšetření stoje aspekcí 

Pacientka se do stoje vertikalizuje bez pomoci a bez použití pomůcek, při stoji 

nepotřebuje žádné pomůcky.  

pohled zezadu: Pacientka stojí o úzké bazi, paty senedotýkají. Paty jsou kulatého 

tvaru. Zevní zátěž pravého chodidla. Achillovy šlachy a kotníky jsou symetrické. Lýtka 

oboustranně symetrická. Popliteální rýhy symetrické. Valgozní postavení kolenních 

kloubů, stehna symetrická, subgluteální rýhy symetrické. Pánev ve fyziologickém 

postavení. Lze pozorovat prohloubenou bederní lordózu, levá tajle je vykrojenější 

v porovnání s pravou stranou.  Dolní úhel levé lopatky a mediální hrana levé lopatky 

vytvářejí výraznější reliéf oproti straně pravé. Elevace levého pletence ramenního cca. 

1,5 cm oproti pravému. Hlava je ve středním postavení. 

pohled z boku: Pravá ploska ve vnitřní rotaci, zevní zátěž pravého chodidla. 

U pacientky lze pozorovat oboustranné plochonoží. Hyperextenze kolenních kloubů. 

Pánev je v mírné anteverzi (spina iliaca posteriori superior výše než spina iliaca anterior 

superior). Prominence břišní stěny, bederní lordóza je prohloubena. Mírné zvětšení 

hrudní kyfózy. Protrakční držení obou ramenních kloubů. Semiflekční postavení 

loketních kloubů. Hlava je ve výrazném předsunu.  

pohled zpředu: Stoj pacientky je o úzké bazi, pravé chodidlo je v mírné vnitřní 

rotaci, paty se nedotýkají. Hallux valgus vlevo. Kotníky a lýtka jsou oboustranně 

symetrické. Patelly jsou ve stejné výšce, kolenní klouby ve valgozním postavení. Pánev 

ve fyziologickém postavení. Stehna symetrická. Pupek je ve střední čáře. Převaha mm. 

obliquii abdominis nad mm. recti abdominis. Levá tajle více vykrojená oproti pravé 

straně. Levý klíček je posunut kraniálněji. Levý ramenní kloub je v elevaci oproti 

pravému. Předloktí v pronaci, hlava je ve středním postavení, obličej symetrický. 

 

 Vyšetření na dvou vahách 

Pravá DK – 43 kg 

Levá DK – 41 kg 

Přetížení pravé dolní končetiny o 2 kg je v normě a považuje se za fyziologické. 
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Vyšetření olovnicí 

- zezadu: olovnice spuštěná ze záhlaví prochází souběžně 

s intergluteální rýhou a spadá k zemi přibližně do poloviny délky 

mezi patami 

- ze strany: olovnice spuštěná od zevního zvukovodu, prochází osou 

ramenního kloubu, 2 cm před osou kyčelního kloubu a spadá 4 cm před osu 

hlezenního kloubu 

- zepředu: olovnice spuštěná od processus xiphoideus se kryje 

s pupkem a spadá k zemi asi do poloviny délky mezi oběma chodidly 

 

Vyšetření pánve 

• vyšetřeno palpačně 

Cristae iliacae jsou ve stejné výšce stejně tak jako obě spinae iliacae anterior superior a 

spinae iliacae posteriori superior. 

 

Vyšetření dechové vlny 

• Vyšetřeno aspekcí 

U pacientky převládá horní hrudní typ dýchání a to jak vleže, tak i vsedě a stoji. 

Dechová vlna není fyziologická. 

 

Dynamické zkoušky páteře 

 

anteflexe – Při provádění anteflexe hlava začíná obloukovitou flexí. Rozvoj v oblast 

hrudní páteře je plynulý. Nedochází k rozvoji bederní páteře. Pacientka se dotkla prsty 

podlahy.  

retroflexe –  Největší pohyblivost v Th/L přechodu. Bederní páteř se nerozvíjí. 

lateroflexe –  Úklon páteře je opět pouze v oblasti Th/L, segmenty nad a pod tímto 

úsekem jsou bez rozvoje. Lateroflexe - vpravo 15cm, vlevo 13 cm. 
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Distance na páteři (Haladová, E., Nechvátalová, L., 2003) 

• Měření bylo provedeno krejčovským metrem 

C – páteř: 

Čepojova vzdálenost (C7 + 8cm kraniálně, norma 3cm):  3cm 

Forestierova fleche (hrbol kosti týlní – zeď) v normě, hrbol kosti týlní se dotkne stěny 

Zkouška předklonu hlavy (brada – sternum, norma kontakt 0cm): 0cm 

Th – páteř: 

 Ottova inklinační vzdálenost (C7 +  30cm kaudálně, norma 3,5cm):  3cm 

 Ottova reklinační vzdálenost (C7 +  30cm kaudálně, norma 2,5cm):  2cm 

L- páteř: 

Schoberova vzdálenost (L5 + 10cm kraniálně, norma 4-5cm): 3cm 

Celá páteř: 

Stiborova vzdálenost (C7 – L5, norma 7-10cm):  8,5cm 

Thomayerova zkouška (daktylion – podložka, norma kontakt špičkami prstů, 0cm): 0cm 

Dle vyšetření je omezen rozvoj v oblasti bederní části páteře. 

 
Analýza chůze 
 

• Vyšetřeno aspekcí 

Chůze bez kompenzačních pomůcek, rytmická, stabilní, peroneální typ chůze dle Jandy, 

úzká šířka báze, délka kroku symetrická, při stojné fázi pravé chodidlo v mírné vnitřní 

rotaci, odvíjení chodidel od podložky je fyziologické, souhyb pánve je fyziologický, bez 

rotace trupu, značná aktivace paravertebrálních svalů v bederní části páteře při krokové 

fázi, minimální souhybu horních končetin. 

Modifikace chůze -  chůze po zadu  

                                 chůze ve výponu  

                                 chůze po patách  

Všechny modifikace chůze zvládá pacientka bez obtíží. 

 

Vyšetření základních hybných stereotypů dle Jandy 

 

a) Abdukce v ramenním kloubu - bilaterálně patrné výrazné zapojování m. trapezius 

na začátku pohybu. Elevace pravého ramene začíná před rotací pravé lopatky. 

Od 90° stupňů pacientka pociťuje výraznou bolest na přední straně pravého 
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ramenního kloubu. Během pohybu jsou svaly PHK zapojovány v nesprávném pořadí 

a jsou patrné výrazné synkinézy. 

b) Flexe šíje -  pohyb zahájen výrazným předsunem brady, obloukovitá flexe je 

naznačena pouze na konci pohybu. Převažuje zapojení mm.sternocleidomastoideii 

nad hlubokými flexory krku. 

c) Klik – modifikace kliku ve stoji s dlaněmi opřenými o stěnu, patrný mírný posun 

lopatky oproti žebrům, výrazněji na pravé straně. Lopatka tedy není správně 

fixována, tzn. že nejde o správný stereotyp. Modifikace kliku u pacientky provedena 

pro bolest pravého ramenního kloubu. 

d) Flexe trupu - Při flexi trupu u pacientky docházelo k výraznému nadzvednutí 

dolních končetin od podložky. Při plantární flexi v hlezenních kloubech, a tím 

vyřazení z funkce m. iliopsoas, si pacientka pomáhala flexí v kyčelních kloubech.  

e) Extenze v kyčelním kloubu -  pohyb je proveden v tomto časovém sledu: 

ischiokrurální svaly, m.gluteus maximus, paravertebrální svaly na homolaterální 

straně, poté na kontralaterální straně, na přechodu TH/L páteře je patrný záškub na 

homolaterální straně a to bilaterálně, tzn. že jde o negativní přestavbu pohybového 

stereotypu. 

f) Abdukce v kyčelním kloubu -  při pohybu jsou svaly zapojovány ve správném pořadí: 

m.gluteus medius, m.tensor fasciae latae, m.quadratus lumborum, m.iliopsoas, 

m.rectus femoris, břišní svaly. 
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Antropometrické vyšetření 

• váha 84 kg, výška 170 cm, BMI  28      

 

Délka horních končetin 

• měřeno u sedícího pacienta krejčovským metrem 

 

  LHK [cm] PHK [cm] 

horní končetiny                        73 73 

 

paže a předloktí              55 55 

paže  29 29 

předloktí - olecranon     24 24 

ruka 19 19 

Tab. č. 3 -  Délkové hodnoty HKK (cm) při vstupním kineziologickém rozboru 

 

Obvody horních končetin 

• měřeno u sedícího pacienta krejčovským metrem 

      Obvody HKK  LHK [cm] PHK [cm] 

Paže relaxovaná 33 32 

Paže kontrahovaná 34 33 

Loketní kloub 27 27 

Předloktí 22 22 

Zápěstí 16 16 

Hlavičky metakarpů 19 19,5 

Tab. č. 4 - Obvodové hodnoty HKK (cm) při vstupním kineziologickém rozboru  

Antropometrické vyšetření horních končetin poukazuje na hypotrofii m. biceps brachii. 
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Vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti 

• goniometrické vyšetření 

• vyšetření provedeno kapesním SFTR goniometrem 

• vyšetření bylo provedeno aktivním a pasivním pohybem a zapsáno SFTR 

metodou 

 

• Ramenní kloub 

PHK LHK 

Akt. –S: 30-0-70° Pas.–S: 30-0-120° Akt. –S: 40-0-150° Pas.–S: 40-0-150° 

Akt. –F: 70-0-0° Pas.–F: 80-0-0° Akt. –F: 130-0-0° Pas.–F: 130-0-0° 

Akt. –T: 30-0-60° Pas.–T:  30-0-70° Akt. –T:  30-0-120° Pas.–T:  30-0-120° 

Akt. –R: 50-0-45° Pas.–R: 60-0-45° Akt. –R: 80–0-90° Pas.–R: 80-0-90° 

Tab. č. 5 - Počáteční rozsahy pohybu ramenních kloubů 

• Loketní kloub 

PHK LHK 

Akt. – S: 0-0-130° Pas. – S: 0-0-130° Akt. – S: 0-0-130° Pas. – S: 0-0-130° 

Tab. č. 6 - Počáteční rozsahy pohybu loketních kloubů 

• Předloktí 

PHK LHK 

Akt. – R: 70-0-75° Pas. – R: 70-0-75° Akt. – R: 70-0-75° Pas. – R: 70-0-75° 

Tab. č. 7 - Počáteční rozsahy pohybu předloktí 

• Zápěstí 

PHK LHK 

Akt. – S: 80-0-60° Pas. – S: 80-0-60° Akt. – S: 80-0-60° Pas. – S: 80-0-60° 

Akt. – F: 45-0-30° Pas. – F: 45-0-30° Akt. – F: 45-0-30° Pas. – F: 45-0-30° 

Tab. č. 8 - Počáteční rozsahy pohybu zápěstí 

Dle provedeného měření bylo u pacientky zjištěno omezení kloubního rozsahu pravého 

ramenního kloubu do flexe, abdukce, addukce a zevní i vnitřní rotace. 
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Vyšetření hypermobility dle Jandy 

Zkouška rotace hlavy: pacientka provedla rotaci hlavy oboustranně max. do 80°, 

tzn. nejedná se o hypermobilitu. 

Zkouška šály: pacientka LHK přesáhne osu těla cca. o 3 cm – jedná se o hypermobilitu.                                                    

 U PHK zde pohyb nebyl proveden v plném rozsahu, kvůli bolesti na přední staně 

ramenního kloubu. Pacientka PHK dosáhla na protilehlý ramenní kloub. 

  Zkouška založených paží: LHK pacientka překryje část lopatky – jedná se o 

hypermobilitu. PHK nebylo možno zkoušku vyšetřit z důvodu bolestivosti pravého   

 ramenního kloubu. 

Zkouška zapažených paží: při zapažení LHK či PHK nahoru se pacientka nedotkne 

konečky prstů – nejedná se o hypermobilitu. 

Zkouška extendovaných loktů:  pacientka provedla extenzi v loketních kloubech ve 120°                  

úhlu mezi předloktím a kostí pažní, tzn. že se u pacientky jednáo hypermobilitu.  

Zkouška sepjatých rukou: pacientka dosáhla 80° úhlu mezi zápěstím a předloktím, což 

je známkou hypermobility. 

Zkouška předklonu: pacientka se dotkla daktyliony podlahy, nejedná se o 

hypermobilitu. 

Zkouška úklonu: zkouška provedena za pomoci olovnice. Kolmice olovnice při úklonu 

vlevo i vpravo zůstala na homolaterální straně, tzn. že se nejedná o hypermobilitu, ale o 

zkrácení m.quadratus lumborum. 

 

Vyšetření zkrácených svalů 

• Vyšetření bylo provedeno podle Svalového testu dle Jandy (2004)  

 

  LHK PHK 

m. pectoralis major - p. clavicularis 0 1 

m. pectoralis major - p. sternocostalis 0 nelze 

m. pectoralis major - p. abbominalis 0 nelze 

m. levator scapulae 1 1 

horní část m. trapezius 2 2 

Tab. č. 9 - Hodnocení svalového zkrácení dle Jandy při vstupním vyšetření 

Legenda:   0  - bez zkrácení       1  - mírné zkrácení       2 - výrazné zkrácení 
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Z tabulky je patrné, že pacientka má mírné zkrácení m.levator scapulae oboustranně 

a klavikulární část m. pectoralis major na pravé straně, dále velké zkrácení horní části 

m.trapezius oboustranně. Sternokostální a abdominální část m.pectoralis major nemohla 

být vyšetřena, protože pacientka kvůli bolesti netolerovala polohu nutnou pro vyšetření. 

 

 Vyšetření svalové síly dle Jandy  

Hodnocení:  
Stupeň 0 – 0% svalové síly 
Stupeň 1 – 10% svalové síly 
Stupeň 2 – 25% svalové síly 
Stupeň 3 – 50%svalové síly 
Stupeň 4 – 75% svalové síly 
Stupeň 5 – 100% svalové síly  

 
• Ramenní kloub 

      * Pohyb nebyl proveden v celém rozsahu, omezeno bolestí 

 PHK LHK  
Flexe * / m.deltoideus (část přední), m.coracobrachialis, 

m.biceps brachii 

3 5 

Extenze/ m.latissimus dorsi, m.teres major, m.deltoideus 

(část dorzální) 

3+ 5 

Abdukce * / m.deltoideus (část střední), m.supraspinatus 
 

3 5 

Zevní rotace * / m.infraspinatus, m.teres minor 
 

3 5 

Vnit řní rotace * / m.subscapularis, m.pectoralis major, 
m.latissimus dorsi, m.teres major 

3- 5 

Tab. č. 10 - Počáteční svalová síla pletence ramenního 

 

• Loketní kloub 

 PHK LHK 

Flexe/ m.biceps brachii, m.brachialis, m.brachioradialis 5 5 

Extenze/ m.triceps brachii, m.anconeus 5 5 

Tab. č. 11 - Počáteční svalová síla loketního kloubu 
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• Předloktí 

 PHK LHK 

Flexe/ m.biceps brachii, m.supinator 5 5 

Extenze/ m.pronator teres, m.pronator quadratus 5 5 

Tab. č. 12 - Počáteční svalová síla v oblasti předloktí 

• Zápěstí 

 PHK LHK 

Flexe s addukcí/ m.flexor carpi ulnaris, m.flexor carpi radialis 

 

5 5 

Extenze s addukcí/ m.extensor ulnaris, m.extensor radialis 

 

5 5 

Tab. č. 13 - Počáteční svalová síla v oblasti zápěstí 

Legenda:  0  sval bez záškubu 
1  záškub svalu 
2  pohyb s vyloučením gravitace 
3  pohyb proti gravitaci 
4  pohyb proti mírnému odporu 
5  pohyb proti maximálnímu odporu 

Z provedeného vyšetření vyplývá, že pacientka má sníženou sílu svalstva v oblasti 

pravého ramenního kloubu. Snížení svalové síly m.deltoideus, zevních a vnitřních 

rotátorů pravého ramenního kloubu. 

Vyšetření reflexních změn dle Lewita 

a. Vyšetření kůže -  vyšetření kůže v oblasti pravého pletence ramenního bylo 

provedeno palpačně.  Kůže v této oblasti je suchá, izotermní teploty, měkká, 

pružná, posunlivá vůči spodině stejně tak jako na levé horní končetině. Kůže 

v oblasti šíje má zhoršenou posunlivost vůči okolí. V hrudní a bederní části 

páteře je kůže měkká a pružná. 

b. Vyšetření podkoží -  podkoží vyšetřeno pomocí Kiblerovy řasy. Kožní řasu na 

levé horní končetině lze vytvořit bez problému a neklade větší odpor, je 

posunlivá a nebolestivá. Kožní řasa v oblasti pravého ramenního kloubu je hůře 

posunlivá, klade větší odpor a je bolestivá. Kiblerovu řasu v oblasti bederní 
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páteře lze špatně vytvořit, kraniálním směrem se řasa tvoří bez problému, mírný 

odpor řasy v oblasti pravé části hrudní a krční části páteře.  

c. Vyštření svalů (spoušťových bodů) – TrP byly nalezeny v oblastech 

m.sternocleidomastoideus a m.trapezius bilaterálně. Hypertonus m.trapezius 

bilaterálně, m.subscapularis, m.infraspinatus, m.latissimus dorsi a m.pectoralis 

major vpravo, dále se hypertonus nachází u paravertebrálního svalstva v hrudní a 

bederní části páteře, dále je hypertonus přítomen i u hlubokých extenzorů šíje 

výrazněji však na pravé straně. 

d. Vyšetření fascie -  fascie vyšetřena v oblasti celé páteře a horních končetin. 

Posunlivost a protažitelnost fascie je na LHK i PHK  velmi dobrá. Zhoršená 

posunlivost a protažitelnost fascií bylo patrné v oblasti bederní části páteře a na 

pravé straně hrudní části páteře. 

e. Vyšetření periostu -  palpačně citlivý processus coracoideus vpravo, 

                                  Erbův bod – bez patologického nálezu 

U pacientky byl zjištěn hypertonus m. trapezius bilaterálně, m. subscapularis, 

m.infraspinatus, m. latissimus dorsi vpravo a paravertebrálních svalů hrudní a bederní 

části páteře a hlubokých extenzorů šíje. Dále zjištěny TrP v oblastech m. 

sternocleidomastoideus a m. trapezius bilaterálně. Zhoršená posunlivost fascií v bederní 

a hrudní části páteře. Palpačně citlivý processus coracoideus vpravo. 

Vyšetření jizvy 

Jizva v oblasti pravého ramenního kloubu po provedené artroskopii před 3 měsíci je bez 

stehů, klidná, palpačně nebolestivá. 

Vyšetření kloubní vůle dle Lewita  

Krční páteř, cervikokraniální přechod a hrudní páteř - anteflexe, retroflexe, rotace a 

lateroflexe – kloubní vůle zachována 

Lopatka - Levá lopatka klouže po hrudníku volně při pasivním a aktivním pohybu i 

během souhybu s HKK. Pravá lopatka klade odpor při pasivním posunu z polohy 

posterokraniální do polohy anterokraniální a zpět. 

Sternoklavikulární skloubení - Kloubní vůle oboustranně zachována 

Akromioklavikulární skloubení - ventrodorzální posun: P - pruží, L – pruží 

                                                     kaudální posun: P - nepruží, L – pruží  
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Glenohumerální skloubení - kaudálni posun: P - pruží, L – pruží,  

                                             ventrodorzálni posun: P - nepruží, L – pruží 

                                             laterální posun: P - nepruží, L – pruží 

Raduohumerální kloub, radioulnární kloub proximální a distální, hlavička fibuly 

kloubní vůle na obou HKK fyziologická a symetrická 

Radiokarpální a mediokarpální skloubení - oboustranně kloubní vůle fyziologická 

 

U pacientky je omezena kloubní vůle v GH kloubu - dorzálním a laterálním směrem. 

V AC skloubení je kloubní vůle omezena kaudálním směrem. 

 

Test vyšetření stabilizačních schopností bederní páteře dle australské školy 
 (výchozí poloha pacientky vleže na zádech, dolní končetiny flektovány, 

palpace bederní části páteře při současném mírném nadzvednutí nejprve 

jedné DK) 

Pacientka při provádění vyšetření neudržela pozici a při nadzvednutí LDK došlo 

k zvýšení tlaku bederní páteře do podložky. Během nadzvednutí PDK nebylo přiblížení 

bederní části páteře tak výrazné. 

Vyšetření úchopu 

Dominantní horní končetina je pravá. 

a. Štipec - pacientka provede bez problémů na obou rukách. 

b. Pinzetový úchop - pacientka provede bez problémů na obou rukách. 

c. Špetka - pacientka provede bez problémů na obou rukách. 

d. Laterální - klíčový úchop: pacientka provede bez problémů na obou rukách. 

e. Kulový úchop - pacientka provede bez problémů na obou rukách. 

f. Válcový úchop - pacientka provede bez problémů na obou rukách. 

g. Háček - pacientka provede bez problémů na obou rukách. 

Dle vyšetření nemá pacientka poruchu jemné motoriky. 

 

Neurologické vyšetření dle Amblera 

• Pacientka lucidní, orientována časem, místem, osobou 

Vyšetření hlavových nervů: 

-I. nervus olfactorius – pacientka neguje snížené nebo zvýšené čichové vnímání 

-II. nervus opticus – pacientka neguje problémy se zrakem, zorné pole je fyziologické 
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-III., IV., VI., okohybné nervy – zornice a oční štěrbiny jsou symetrické  

-V. nervus trigeminus – kožní citlivost obličeje fyziologická, výstupy nervu palpačně  

nebolestivé 

-VII. nervus facialis – obličej symetrický, klidová a volní mimika fyziologická 

a symetrická 

-VIII. nervus vestibulocochlearis – vyšetřeno orientačně, pacientka bez sluchových 

obtíží 

Romberg I, II, III – u stoje III je u pacientky mírná oscilace. 

-IX., X., XI. – postranní smíšený systém -  bez dysfagie a nazolalie, bez poruchy chuti 

v zadní části jazyka 

-XII. nervus hypoglosus – jazyk v klidu ve středním postavení, plazí středem 

 

A. Reflexy 

Vyšetření šlachookosticových reflexů na horních končetinách : 

Bicipitový – 3 bilat. 

Tricipitový - 3 bilat. 

Radiopronační - 3 bilat. 

Flexorů prstů - 3 bilat. 

 

Hodnotící škála dle Véleho(2006) 

0 – areflexie 

1 – hyporeflexie (reflex výbavný jen za pomocí facilitace) 

2 – hyporeflexie (reflex vybaven bez facilitace) 

3 – normoreflexie 

4 – hyperreflexie (rozšířená zóna výbavnosti) 

5 – hyperreflexie – polykinetický reflex  

 

B. Čití 

Povrchové čití 

Taktilní čití - v oblasti PHK i LHK – normostezie 

          v oblasti trupu – normostezie 

Algické čití HKK – normostezie 

Diskriminační – normostezie 

Lokalizační – normostezie 
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Hluboké čití 

Pohybocit -  bez patologického nálezu bilat. 

Polohocit – bez patologického nálezu bilat. 

Stereognozie – bez patologického nálezu bilat. 

Topognozie a grafestezie – vyšetřeno na zádech, pacientka je schopna rozeznat taktilní 

stimuly na kůži a rozeznat čísla psaná prstem terapeuta na záda. 

Dle provedených vyšetření, pacientka nemá žádné patologické nálezy.  

 

 Speciální testy  

• Odporové zkoušky dle Cyriaxe pro ramenní kloub. 

Sval PHK LHK 

m. subscapularis pozitivní bez nálezu 

m. infraspinatus, m. teres minor pozitivní bez nálezu 

m. supraspinatus pozitivní bez nálezu 

m. biceps brachii bez nálezu bez nálezu 

m. triceps brachii bez nálezu bez nálezu 

Tab. č. 14 - Odporové zkoušky dle Cyriaxe 

Vyšetření abdukce dle Cyriaxe – bolest byla u pacientky provokována při provádění 

abdukce nad 80°. Bolest byla pacientce velice nepříjemná a lokalizována na přední a 

laterální straně pravého ramenního kloubu. Odporové zkoušky u LHK byly negativní. 

Bartelův test samostatnosti  

Pacient dosáhl 100 - ti bodů – dle Bartel testu „nezávislá“ (přesto má pacientka 

problémy s oblékáním a svlékáním trička, kvůli zmenšenému kloubnímu rozsahu 

v pravém ramenním kloubu se musí pacientka hluboko předklonit, aby tričko mohla 

obléknout či svléknout). Vyšetření Bartelova testu je přiloženo v příloze č.6. 

Tento test jsem u pacientky zvolila proto, abych si ověřila možná omezení, která 

by mohla být spojena se sníženým kloubním rozsahem pravého ramenního kloubu v 

 každodenních činnostech pacientky. 
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3.4   Závěr vstupního vyšetření 
 

Ze vstupního vyšetření bylo u pacientky zjištěno omezení kloubního rozsahu 

pravého ramenního kloubu ve všech rovinách, snížení svalové síly svalů pravého 

ramenního pletence, zkrácení svalů m.levator scapulae a m.trapezius horní část 

bilaterálně, m. pectoralis major - pars sternocostalis, abdominalis vpravo nebylo možné 

vyšetřit, protože pacientka kvůli bolesti netolerovala polohu nutnou pro toto vyšetření. 

Hypermobilita LHK při provedení – zkoušky šály, zkoušky založených paží, dále také 

byla pozitivní zkouška extendovaných loktů, zkouška sepjatých rukou. Při vyšetření 

reflexních změn bylo u pacientky nalezeno – zhoršená posunlivost kůže v oblasti šíje, 

hrudní a bederní části páteře. Kožní řasa v oblasti pravého ramenního pletence je hůře 

posunlivá, klade větší odpor a v této oblasti je bolestivá. V oblasti bederní páteře se 

špatně tvoří Kiblerova řasa, mírný odpor kožní řasy v oblasti bederní a krční části 

páteře. Dále byly u pacientky nalezeny aktivní TrP v m. sternocleidomastoideus a m. 

trapezius (horní vlákna)bilat., hypertonus m. trapezius oboustranně, m.subscapularis, m. 

infraspinatus, m. latissimus dorsi a m. pectoralis major vpravo, dále je také  hypertonus 

přítomen u paravertebrálního svalstva v hrudní a bederní části páteře a hlubokých 

extenzorů šíje výrazněji však na pravé straně. 

 Zhoršená posunlivost a protažitelnost fascií v oblasti bederní části páteře a na 

pravé straně hrudní části páteře. Palpačně citlivý processus coracoideus vpravo. Při 

provedení pohybu proti izometrickému odporu byla bolest provokována na pravé horní 

končetině během vyšetření vnitřní rotace, zde byla bolest provokována v krajní poloze 

pacientky. Během vyšetření abdukce dle Cyriaxe se u pacientky vyskytuje tzv. bolestivý 

oblouk, bolest byla provokována při provádění abdukce nad 80°, tato bolest 

se promítala na přední a laterální stranu pravého ramenního kloubu. Po vyšetření 

kloubní vůle dle Lewita byla u pacientky nalezena tato patologie: omezená kloubní vůle 

v pravém ramenním kloubu v glenohumerálním skloubení ventrodorzálním a laterálním 

směrem. V acromioclaviculárním skloubení je kloubní vůle omezena kaudálním 

směrem. Při vyšetření dle „australské školy“ došlo k přiblížení bederní páteře k prstům 

terapeuta jak při zvednutí pravé tak i levé dolní končetiny. U pacientky převládá horní 

hrudní typ dýchání. 

Dalšími nálezy u pacientky byly: prohloubená bederní lordóza, zvětšená hrudní 

kyfóza, protrakce ramenních kloubů, předsunuté držení hlavy. Omezený rozvoj v oblasti 

bederní části páteře, nesprávné zapojování svalových skupin u vyšetřovaných 
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základních hybných stereotypů jmenovitě při abdukci v pravém ramenním kloubu 

pohyb iniciován výrazným zapojením m. trapezius, elevace pravého ramenního kloubu 

začíná před rotací pravé lopatky abdukce ramenního kloubu prováděna s výraznými 

synkinézami. Při stereotypu kliku v modifikované poloze ve stoji s dlaněmi opřenými  

o stěnu dochází k posunu lopatek oproti žebrům, výrazněji na pravé straně. Flexe šíje 

zahájena předsunem brady, převažuje tedy zde zapojení mm.sternocleidomastoideii nad 

hlubokými fexory krku. Během vyšetřování flexe trupu dochází u pacientky 

k výraznému nadzvednutí dolních končetin od podložky, což poukazuje na oslabené 

břišní svaly a na dominanci m. iliopsoas. Pacientka je plně soběstačná ve vykonávání 

denních činností, ale již pouhé svlékání trička je pro pacientku značně namáhavé a při 

svlékání se musí předklonit do hlubokého předklonu a poté si tričko svlékci za pomoci 

levé horní končetiny.  

   3.4.1   Cíl terapie 
 

Na základě provedených vyšetření lze stanovit problematické oblasti, které se pokusíme 

během terapie ovlivnit. 

1) Bolest: zmírnění bolesti v oblasti pravého pletence ramenního 

2) Pravý pletenec ramenní: zvětšení kloubního rozsahu pravého ramenního kloubu 

ve všech rovinách, posílit svalstvo pletence ramenního, aktivace dynamických 

stabilizátorů pravého ramenního kloubu, posílit lopatkové svaly, centrace 

ramenního kloubu, reedukace pohybového stereotypu abdukce pravého 

ramenního kloubu 

3) Trup: ovlivnit stav měkkých tkání zad, zlepšit stabilizaci trupu aktivací 

hlubokého stabilizačního systému, posílení břišního svalstva ovlivnit dechový 

stereotyp.  

4) Uvolnění hypertoniích svalů, především hlubokých extenzorů šíje a m.trapezius 

(horních vláken) 

5) Korekce sedu a stoje 

 

Důležitou součástí také bude edukace pacientky o režimových opatřeních a 

instruktáž o provádění autoterapie. 

 



46 
 

5  Krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán 
 

3.5.1   Krátkodobý rehabilitační plán 
 

• úprava svalového tonu a dysbalancí na pravé horní končetině 

• postupné zvětšování pravého ramenního kloubu 

• postizometrická relaxace (PIR) dle Lewita na m. trapezius, m.subscapularis, 

m. levator scapulae, m. pectoralis major 

• mobilizace dle Lewita glenohumerálního a scapulohumerálního kloubu 

• cviky pro stabilizaci lopatek a ramen  

• posilování svalů pravé horní končetiny dle svalového testu 

• cvičení s therabandem 

• pasivní pohyby 

• proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) dle Kabata  

• cvičení na posturomedu 

• cvičení na velkém gymnastickém míči 

• cvičení s overballem 

• AGR na m. trapezius a m. pectoralis major 

• edukace pacientky o provádění autoterapie 

 

3.5.2    Dlouhodobý rehabilitační plán 
 

• techniky měkkých tkání (dále TMT) v oblasti ramene a šíje 

• protažení a uvolnění mm.pectorales za pomoci relaxačních technik PNF a PIR 

s následným protažením 

•  zvýšení kloubního rozsahu v pravém ramenním kloubu 

•  aktivní cvičení s odporem na udržení a zlepšení svalové síly svalů pletence 

ramenního a svalů dolních fixátorů lopatek 

•  zlepšení základních pohybových stereotypů  

•  zvýšení posturální stabilizace 
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3.6   Průběh terapeutické péče 
 

Kromě individuální fyzioterapie byly lékařem předepsány další terapie. 

Elektroterapie:  

• Diadynamické (DD) proudy analgetické – LP proudy 

Diadynamik LP 10 minut, po 5 minutách přepólovat, transregiónílně deskové    

            elektrody na pravé rameno. 

             frekvence: 3x týdně po dobu hospitalizace 

• Magnetoterapie 

Magnetoterapie pravého ramenního kloubu – program sanatio postraumatica 30´ 

Dále je předepsána ošetřujícím lékařem pacientce motorová ramenní dlaha 2x denně – 

2x denně 10 minut abdukce se zevní rotací a 2x denně 10 minut flexe se zevní rotací.  

 3.6.1   1. terapeutická jednotka (9.1.2012, pondělí)  
 

Pacientka před naší terapií absolvovala dle indikace lékaře: 

Motorová ramenní dlaha 

•   Flexe – 120°, zevní rotace 60°  2x10 minut 

•   Abdukce – 80°, zevní rotace 60°   2x10 minut 

Status praesens  

subjektivně: pacientka se cítí dobře, bolest v pravém ramenním kloubu popisuje pouze 

při fyzické zátěži a při maximálních rozsazích pohybů v pravém ramenním kloubu. 

Udává bolest v oblasti m.trapezius bilaterálně. Na škále od 1 do 10 (kde 10 je pro 

nesnesitelnou bolest) udává v pravém ramenním kloubu stupeň bolesti 2. 

objektivně: pacientka se při svlékání trička musí hluboko předklonit. 

 

Cíl terapeutické jednotky:  

• vstupní kineziologický rozbor 

• stanovení fyzioterapeutického plánu 

Provedená terapie: 

• u pacientky byl proveden vstupní kineziologický rozbor 

• poučení pacientky o možnostech fyzioterapie 

• navržení terapeutického plánu 
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Závěr:  

Subjektivně: Pacientka pociťuje mírnou bolest na přední straně pravého ramenního 

kloubu.  

Objektivně: Pacientka během provádění vstupního kineziologického rozboru plně 

spolupracovala a s navrženou terapií souhlasí. 

 

3.6.2   2. terapeutická jednotka (10.1.2012, úterý) 
 

Pacientka před naší terapií absolvovala dle indikace lékaře: 

Motorová ramenní dlaha 

•   Flexe – 120°, zevní rotace 60°  2x10 minut 

•   Abdukce – 80°, zevní rotace 60°   2x10 minut 

Status praesens 

Subjektivně: Pacientka si stěžuje na bolesti na přední straně pravého ramenního kloubu, 

bolest popisuje jako lokální, tlumeno léky proti bolesti. Na škále od 1 do 10 (kde 10 je 

pro nesnesitelnou bolest) udává v pravém ramenním kloubu stupeň bolesti 3. 

 Objektivně: Zvýšené napětí krátkých extenzorů kraniocervikálního přechodu a m. 

sternocleidomastoideus vpravo. Snížený kloubní rozsah pohybů v pravém ramenním 

kloubu ve všech rovinách. Snížená protažitelnost fascií trupu. TrP v oblasti m. trapezius 

bilat. Hypertoní svaly v oblasti pravého pletence ramenního. 

 

Cíl terapeutické jednotky: 

• uvolnění měkkých tkání v oblasti pravého ramenního kloubu a v oblasti 

krční, hrudní a bederní části páteře a pravé lopatky 

• tlaková masáž jizvy dle Lewita – bodové uvolnění jizev a jejich těsného 

okolí 

• ovlivnění hypertonického svalstva  

• odstranění TrP v m.trapezius bil. 

• posílení svalů pravé horní končetiny 

• edukace pacientky o provádění autoterapie na protažení měkkých částí 

laterálně na krku včetně m.trapezius. 
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Návrh terapie:  

• TMT v oblasti pravého pletence ramenního a jizvy 

• tlaková masáž jizvy 

• postizometrická relaxace dle Lewita 

• PNF dle Kabata  

• centrace ramenního kloubu 

 

Provedení terapie: 

• technika měkkých tkání – míčkování v oblasti pravého ramenního kloubu,  

                       šíjové krajiny, v oblastech hrudní a bederní části páteře                

                       (distoproximálním směrem), uvolnění tkání, v oblasti trupu pomocí    

                        Kiblerovy řasy 

• protažení zádových fascií – v oblasti beder kaudálním směrem, hrudní 

část směrem kranio-kaudálním, protažení fascií obou HKK rotační a 

ždímací technikou, tlaková masáž jizvy v oblasti pravého ramenního 

kloubu 

• lehká trakce krční páteře s propracováním měkkých tkání  

• mobilizace pravé lopatky všemi směry a glenohumerálního kloubu 

směrem laterálním 

• tlakové uvolnění TrP v m. trapezius bilaterálně  

• ošetření hypertonických svalů za pomoci postizometrické relaxace dle 

Lewita -  m. trapezius, m. levator scapulae., m. subscapularis,m. 

infraspinatus vpravo., m. supraspinatus, krátké extenzory 

kraniocervikálního přechodu a mm. sternocleidomastoideii vše bilaterálně 

• centrace ramenního kloubu a lopatky – vleže na břiše na gymballu 

s oporou o horní končetiny 

• PNF dle Kabata – PHK - 1. diagonála flekční vzorec  - posilovacími 

technikami    

• pomalý zvrat 

•  výdrž a rytmická stabilizace 
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Autoterapie  

 Autoterapie k provádění protažení měkkých částí laterálně na krku včetně m. 

trapezius. Pacientka fixuje své rameno tím, že uchopí rukou okraj lehátka, druhou horní 

rukou uchopí hlavu přes temeno a provede pasivní úklon do předpětí. V předpětí hledí 

pacientka nahoru a nadechuje se, a tím zvyšuje odpor proti lateroflexi. Poté krátce 

pacientka zadrží dech, podívá se dolů, vydechuje a využívá následnou relaxaci 

k protažení měkkých tkání na zevní ploše krku včetně horní části m. trapezius. 

Autoterapie byla názorně ukázána a pacientka tento cvik zvládá bez obtíží. 

 

Po ukončení naší terapie pacientka absolvovala dle předpisu lékaře: 

Magnetoterapie 

• magnetoterapie pravého ramenního kloubu – program sanatio postraumatica 30´ 

 

Závěr: 

Subjektivně: Pacientka cítí úlevu po provedení PIR dle Lewita především v oblasti šíje. 

Objektivně: Došlo k částečnému uvolnění m.trapezius bilaterálně, k částečnému 

uvolnění došlo i u krátkých extenzorů šíje. 

 

3.6.3   3. terapeutická jednotka (11.1.2012, středa) 
 

- dnes pacientka před terapií neabsolvovala ramenní motorovou dlahu z důvodu 

bolesti pravého ramenního kloubu 

Status praesens 

Subjektivně: Pacientka se dnes cítí unaveně a má velké bolesti na přední straně pravého 

ramenního kloubu a to i v klidové poloze. Na škále od 1 do 10 (kde 10 je pro 

nesnesitelnou bolest) udává v pravém ramenním kloubu stupeň bolesti 7. 

Objektivně: Včera byl pacientce odpoledne snížen rozsah na motorové ramenní 

motodlaze z důvodu bolesti (Flexe – 110°, zevní rotace 50° -10 minut, Abdukce – 60°, 

zevní rotace50° - 10 minut). 
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Cíl terapeutické jednotky: 

Z důvodů velké bolesti v pravém ramenním kloubu se v dnešní terapeutické 

jednotce zaměříme na korekci stoje a sedu a na aktivaci hlubokého stabilizačního 

systému pacientky. Uvolnění měkkých tkání v oblasti pravého ramenního kloubu a 

trupu. Nácvik správného dechového stereotypu. 

 

Návrh terapie:  

• techniky měkkých tkání v oblasti ramenního kloubu a trupu 

• nácvik správného stereotypu dýchání, nácvik lokalizovaného dýchání 

• nácvik aktivace hlubokého stabilizačního systému 

• edukace správného sedu dle Brüggera 

• edukace pacientky o provádění cviků k uvolnění/protažení m. trapezius horní část 

a m. levator scapulae  

 

Provedení terapie: 

• technika měkkých tkání – míčkování v oblasti pravého ramenního kloubu,  

                       šíjové krajiny, v oblastech hrudní a bederní části páteře                

                       (distoproximálním směrem), uvolnění tkání, v oblasti trupu pomocí    

                        Kiblerovy řasy 

• nácvik správného dechového stereotypu dle Koláře v poloze vleže na zádech 

s pokrčenými dolními končetinami v kolenních i kyčelních kloubech na 90°, 

k zapojení bráničního dýchání jsem vložila své ruce na dolní žebra a při výdechu 

jsem stlačila dolní žebra kaudálně. Ruce v tomto případě slouží jako facilitační 

faktor a zároveň mě informují o správnosti provedení. 

• Nácvik břišního typu dýchání – výchozí poloha pacientky je stejná jako 

předchozího cviku, u nácviku břišního typu dýchání  jsem položila svou dlaň na 

břicho pacientky a vyzvala jí, aby se nadechla pod mojí ruku a snažila mojí dlaň 

nadzvednout. 

 

• Korekce sedu dle Brüggera  

•  nácvik malé nohy 

• nácvik tří bodové opory za pomoci thera-band stability trainer 

vsedě, poté ve stoji 
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• Nácvik korigovaného stoje  

• Nácvik aktivace hlubokého stabilizačního systému: 

a. Výchozí poloha pacientky je vleže na zádech, obě          

dolní  končetiny pokrčené v 90° v kyčelních a kolenních 

kloubuech. Abdukce v kyčelních kloubech na šířku pánve. 

Terapeut palpuje m.transversus abdominis v inguinální 

oblasti pod SIAS. Pacientka se na pokyn terapeuta snaží 

vytlačit prsty terapeuta. 

b. U dalšího cviku je výchozí poloha pacientky stejná jako u 

cviku předchozího, ruce jsou volně podél těla. Terapeut 

palpuje oblast bederní páteře pacienta z obou stran. Na 

vyzvání pacient nadzvedne nejprve jednu nohu a poté nohy 

vystřídá. 

c. Aktivace hlubokého stabilizačního systému za pomocí 

gymballu – výchozí poloha pacientky je vleže na zádech, 

dolní končetiny jsou podloženy gymballem. Pacientka se 

snaží udržet pozici a nenechat se terapeutem odtlačit vlevo 

či vpravo. 

          

Autoterapie 

            Nácvik uvolnění/protažení m.trapezius horní část a m.levator scapulae. 

Pacientka sedí na židli (správný sed dle Brüggera), horní končetiny volně podél těla. 

Provedení cviku: rotace hlavy do 45° a předklon, po celou dobu volně dýchat (10s), po 

té prohloubí pacientka nádech a s výdechem zvětší předklon hlavy a opět volně dýchá  

zde opět pacientka setrvá po dobu 20 s. Tento cvik bude pacientka provádět na každou 

stranu 3x. Autoterapie byla pacientce názorně ukázána.  

 
Po ukončení naší terapie pacientka absolvovala dle předpisu lékaře: 

 
          Elektroléčba 

• Diadynamik LP 10 minut, po 5 minutách přepólovat, transregiónílně deskové    

            elektrody na pravé rameno. 
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          Motorová ramenní dlaha 

•   Flexe – 120°, zevní rotace 60°  2x10 minut 

•   Abdukce – 80°, zevní rotace 60°   2x10 minut 

Závěr:  

Subjektivní: po provedení měkkých technik v oblasti pravého pletence ramenního cítila 

pacientka úlevu a zmírnění bolesti. Cvik k provádění autoterapie byl pro pacientku 

velmi příjemný. 

Objektivní: při nácviku správného stereotypu dýchání dělalo ze začátku pacientce velký 

problém lokalizované dýchání, pacientka se neuměla nadechnout do břicha, ke konci 

terapeutické jednotky jsme se k nácviku břišního typu dýchání vrátily a pacientka se 

začala mírně do břicha nadechovat. Cvik, který byl pacientce dán k provádění 

autoterapie zvládá bez problémů. 

 

3.6.4   4. terapeutická jednotka (12.1.2012, čtvrtek) 
 

Pacientka před naší terapií absolvovala dle indikace lékaře: 

Motorová ramenní dlaha 

•   Flexe – 120°, zevní rotace 60°  2x10´ 

•   Abdukce – 80°, zevní rotace 60°   2x10´ 

 

Status praesens 

Subjektivně: pacientka se dnes cítí výrazně lépe, bolesti mírná a to převážně při fyzické 

námaze. Na škále od 1 do 10 (kde 10 je pro nesnesitelnou bolest) udává v pravém 

ramenním kloubu stupeň bolesti 3. 

Objektivně: zlepšení držení ramenních kloubů při stoji, zlepšení rozsahu do flexe, 

pacientka provádí zadanou autoterapii správně. Kloubní vůle v GH a AC kloubu bez 

pružení.  

Zvětšení kloubního rozsahu do flexe a abdukce: flexe Akt. – S: 30 – 0 – 80°, abdukce 

akt. – 75 – 0 – 0° 

 

 Cíl terapeutické jednotky: 

              Udržení a postupné zvětšení kloubního rozsahu v pravém ramenním kloubu, 

snížení hypertonu v pravém úponu m. pectorales major a v m. trapezius bilaterálně, 
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obnovit kloubní vůle v GH skloubení, AC skloubení, mobilizace lopatky, zvýšení 

svalové síly pravé horní končetiny a fixátorů lopatek. Centrace ramenního kloubu. 

Zopakování správného sedu dle Brüggera. 

       Návrh terapie: 

• techniky měkkých tkání 

• PIR s následným protažením, PIR dle Lewita 

• mobilizace GH a AC skloubení a lopatky dle Lewita 

• analytické aktivní cvičení svalů paže a fixátorů lopatek 

• PNF dle Kabata 

• ovlivnění stereotypu abdukce v pravém ramenním kloubu 

 

        Provedení terapie: 

• techniky měkkých tkání v oblasti šíje a pletence ramenního 

• mobilizace lopatky proti hrudníku dle Lewita 

• trakce levého ramenního kloubu s PIR dle Lewita , mobilizace směrem 

laterálním a dorzálním  

• postizometrická relaxace dle Lewita na pravý m. pectoralis  

• postizometrická relaxace dle Lewita s následným protažením ve směru flexe, 

addukce, abdukce, zevní rotace, vnitřní rotace v pravém ramenním kloubu. 

• pro relaxaci m. trapezius -  PNF  -  anteriorní deprese lopatky, technikou 

kontrakce, relaxace.  

• pro posílení mm. rhomboideii – PNF - posteriorní deprese lopatky technikou 

pomalý zvrat – výdrž.   

• aktivní cvičení bez odporu (pacientka prováděla cvičení vsedě na lůžku) 

 – flexe a extenze v ramenním kloubu 5x 

                    -abdukce a horizontální addukce  

                   - zevní a vnitřní rotace v ramenním kloubu 

• centrace ramenního kloubu a lopatky – ve vzporu na předloktí ležmo v závěsu 

v redcordu, loketní kloub pravé horní končetiny podložen „balanční čočkou“ 

• cvičení na posílení svalů lopatek – výchozí poloha vleže na břiše, horní 

končetiny ve svícnu a dolní končetiny nataženy. Pacientka se snaží lokty 

přiblížit dolů k pánvi. 
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• cvičení ke zvětšení kloubního rozsahu v pravém ramenním kloubu do vnitřní/ 

zevní rotace. Výchozí poloha pacientky – leh na zádech, pravý ramenní 

kloub v abdukci (90°), loketní kloub ve flexi (90°). Provedení cviku – 

pasivní nastavení vnitřní rotace v ramenním kloubu, pacientka si drží 

nastavenou polohu proti odporu ruky terapeuta (odpor je kladen terapeutem 

střídavě do všech směrů po dobu 15s ), poté uvolnění 15s. Cvik zopakován 

3x a poté proveden v zevní rotaci také 3x. 

 

Autoterapie  

Pacientka byla dnes edukována (autoterapie byla názorně předvedena) o 

provádění autoterapie  - AGR dle Zbojana na m.subscapularis, m.infraspinatus, 

m.pectoralis major a provádění autoterapie postizometrické relaxace m.supraspinatus. 

Byla poučena o počtu opakování (5x) i o způsobu provedení (20 sekund kontrakce poté 

20 sekund relaxace).  

 

Po ukončení naší terapie pacientka absolvovala dle předpisu lékaře: 

Magnetoterapie 

• magnetoterapie pravého ramenního kloubu – program sanatio postraumatica 30´ 

 

Závěr: 

Subjektivní: Po cvičení pacientka udává bolestivost v m. deltoideus a m. biceps brachii. 

Objektivní: Pacientka plně spolupracovala, terapie proběhla bez problémů. Po provedení 

postizometrické relaxace s následným protažením došlo u pacientky k zlepšení zevní 

rotace a horizontální addukce.  

Pacientka pochopila zadanou autoterapii a provádí ji bezchybně. Podařilo se zlepšit 

kloubní vůli v AC skloubení. Nepodařilo se mi ovlivnit napětí úponu mm.pectorales a 

protažení pars abdominalis m.pectorales vpravo z důvodu nemožnosti správného 

postavení v ramenním kloubu. 
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3.6.5   5. terapeutická jednotka (13.1.2012, pátek)  

 
Pacientka před naší terapií absolvovala dle indikace lékaře: 

Motorová ramenní dlaha 

•   Flexe – 120°, zevní rotace 60° 2x10 minut 

•   Abdukce – 80°, zevní rotace 60° 2x10 minut 

 

Status praesens 

Subjektivně: Pacientka pociťuje zlepšení rozsahu pravého ramenního kloubu do 

abdukce, již nemá v krajní poloze tak velký pocit tvrdé zarážky. Pacientka pozitivně 

hodnotí prozatímní přístup fyzioterapeutů. Na škále od 1 do 10 (kde 10 je pro 

nesnesitelnou bolest) udává v pravém ramenním kloubu stupeň bolesti 2. 

Objektivně: Pacientka je psychicky velmi dobře naladěná. Došlo ke zlepšení držení 

trupu při stoji (došlo k zmenšení zvýšené hrudní kyfózy), ramena již nejsou v tak 

výrazném protrakčním držení, zvětšení rozsahu do flexe a abdukce pravého ramenního 

kloubu, TrP v oblasti m.trapezius a m.sternocleidomastoideus se výrazně oboustranně 

zlepšily, u pacientky také došlo k zmírnění bolestí v pravém ramenním kloubu. 

Přetrvává zvýšené napětí mm. pectorales vpravo a zhoršená protažitelnost zádových 

fascií. Pacientka provádí zadanou autoterapii správně.  

 

Goniometrie PHK Svalová síla PHK 

Akt. – S: 35 – 0 – 80° Flexe 3+ 

Akt. – F: 80 – 0 – 0° Abdukce 3+ 

Akt. – T: 30 – 0 – 65° Zevní rotace 3+ 

Akt. – R: 50 – 0 – 45° Vnitřní rotace 3 

Tab. č. 15 -  Kontrolní měření svalové síly a kloubního rozsahu pravého 

ramenního kloubu. 

 

Cíl terapeutické jednotky: 

Udržení a postupné zvětšení kloubního rozsahu v pravém ramenním kloubu, 

snížení hypertonu v pravém úponu m.pectorales major a v m.trapezius bilaterálně, 

udržení kloubní vůle v  glenohumerálním kloubu a lopatce, zvýšení svalové síly pravé 

horní končetiny, zvýšení svalové síly horních a dolních fixátorů lopatky fixátorů 

lopatek. Stabilizace pravého ramenního kloubu. Aktivace hlubokého stabilizačního 
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systému. Nácvik správného stereotypu dýchání. Edukace pacientky o provádění 

autoterapie k posílení mezilopatkových svalů. 

 

       Návrh terapie: 

• techniky měkkých tkání v oblasti pletence ramenního, šíje a zad 

• PIR s následným protažením, PIR dle Lewita 

• mobilizace dle Lewita 

• analytické aktivní cvičení svalů paže a fixátorů lopatek 

• PNF dle Kabata 

• posilovací cvičení na zevní rotátory a fixátory lopatek 

• stabilizace pravého ramenního kloubu 

• lokalizované dýchání 

• aktivace hlubokého stabilizačního systému 

• cvičení s therabandem  

 

        Provedení terapie: 

• TMT v oblasti šíje a pletence ramenního 

• TMT aplikované na oblast fascií zad 

• Mobilizace lopatky proti hrudníku dle Lewita 

• Mobilizace glenohumerálního kloubu kaudálním a ventrodorzálním směrem 

• PIR dle Lewita na pravý m. pectoralis major m.supraspinatus 

• Postizometrická relaxace s následným protažením ve směru flexe, addukce, 

abdukce, zevní rotace, vnitřní rotace v pravém ramenním kloubu 

• PNF pravé horní končetiny 1. a 2. diagonála flekční vzorec – opakované 

kontrakce, rytmická stabilizace 

LHK – 2. diagonála flekční vzorec – posilovací technika pomalý zvrat 

• PNF pravé lopatky – - relaxační techniky pro uvolnění m. trapezius - 

anteriorní deprese – technika výdrž - relaxace 

• aktivní cvičení bez odporu (pacientka prováděla cvičení vsedě na lůžku) 

 – flexe a extenze v ramenním kloubu 5x 

                    -abdukce a horizontální addukce  

                   - zevní a vnitřní rotace v ramenním kloubu 
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• cvičení na posílení svalů lopatek vleže na břiše, horní končetiny ve „svícnu“ 

dolní končetiny natažené. Pacient se snaží nadzvednout lokty od podložky a 

tím přiblížit lopatky k sobě 

• cvik k aktivaci hlubokého stabilizačního systému -výchozí poloha pacientky 

je vleže na zádech, obě dolní končetiny pokrčené v 90° v kyčelních a 

kolenních kloubech. Abdukce v kyčelních kloubech na šířku pánve. Terapeut 

palpuje m. transversus abdominis v inguinální oblasti pod SIAS. Pacientka 

se na pokyn snaží vytlačit prsty terapeuta 

• nácvik lokalizovaného dýchání vleže na zádech 

• cvičení na posílení m. deltoideus pomocí therabandu 

Výchozí poloha pacientky – stoj rozkročný, nohy na šířku pánve, mírně 

podsazená pánev, pod pravou dolní končetinou má pacientky přišlápnutý 

theraband 

Vykonávaný pohyb – pacientka si chytne theraband (žlutý) a předpažením 

jde pomalu do maximálního vzpažení. 

Počet opakování 5x, postupné přidávání opakování dle zvládnutí pacientky. 

 

Autoterapie 

Nácvik posilování mezilopatkových svalů s therabandem (žlutým). Výchozí 

poloha pacientky – vsedě na židli, horní končetiny v 60° flexi, loketní klouby v extenzi, 

předloktí v pronaci, theraband obtočen kolem dlaní pacientky. Provedení cviku – 

pomalý pohyb v ramenních kloubech bilaterálně do horizontální abdukce asi 15° a zpět 

do výchozí polohy. Pacientka tento cvik bude provádět 8x. 

Druhým cvikem k posílení mezilopatkových svalů s therabandem, byl pacientce 

zadán tento cvik: výchozí poloha- vsedě na židli, horní končetiny v 60° flexi, loketní 

klouby v extenzi, předloktí v pronaci, theraband obtočen kolem dlaní pacientky.  

Provedení cviku – pravá horní končetina se pomalu flektuje v loketním kloubu do 90°, 

současně je vykonáván pohyb v ramenním kloubu do horizontální abdukce do cca.80°, 

poté zpět do výchozí pozice. I tento cvik bude pacientka provádět 8x, střídavě na pravou 

a levou horní končetinu. Autoterapie byla pacientce názorně ukázána a vysvětlena. 
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Po ukončení naší terapie pacientka absolvovala dle předpisu lékaře: 

 Elektroléčba 

• Diadynamik LP 10 minut, po 5 minutách přepólovat, transregiónílně deskové 

elektrody na pravé rameno. 

 

Závěr:  

Subjektivní: pacientka po provedené terapii cítí uvolnění pohybu do flexe a abdukce 

pravého ramenního kloubu, pociťuje úlevu v oblasti beder.  

Objektivní: Z kontrolního vyšetření kloubního rozsahu pravého ramenního kloubu, bylo 

zjištěno mírné zlepšení u provádění aktivních kloubních rozsahů pacientky do flexe a 

abdukce. Při provádění postizometrické relaxace na m. pectoralis major vpravo 

pacientka stále nedosáhla optimální polohy pro provedení terapie, protažení m.trapezius 

major oboustranně bylo provedeno ve stoji u stěny, kde pacientka mohla provést 

protažení m.pectorales major oboustranně. Autoterapii pacientka pochopila a provádí 

bez problémů. U pacientky dnes byly zvětšeny rozsahy na ramenní motorové dlaze :  

•   Flexe – 130°, zevní rotace 70°  2x10 minut 

•   Abdukce – 90°, zevní rotace 70° 2x10 minut 

 

3.6.6   6. terapeutická jednotka (16.1.2012, pondělí) 
 

Pacientka před naší terapií absolvovala dle indikace lékaře: 

Motorová ramenní dlaha 

• Flexe – 130°, zevní rotace 70°  2x10 minut 

•   Abdukce – 90°, zevní rotace 70° 2x10 minut 

Status praesens 

Subjektivně: Pacientka se dnes cítí dobřen je psychicky velmi dobře naladěna, má pocit 

uvolnění v oblasti šíje a m.trapezius oboustranně. Na škále od 1 do 10 (kde 10 je pro 

nesnesitelnou bolest) udává v pravém ramenním kloubu stupeň bolesti 2. 

Objektivně: snížení hypertonu m.trapezius oboustranně, zvýšené napětí m.pectorales 

vpravo, zvětšení kloubních rozsahů do flexe a abdukce a zevní, vnitřní rotace. 
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Cíl terapeutické jednotky: 

Udržení a zvětšení rozsahu v pravém ramenním kloubu, snížení hypertonu 

v pravém úponu m.pectorales major, odstranění TrP v m. trapezius bilat., udržení 

kloubní vůle v  glenohumerálním a acromioclaviculárním kloubu a lopatce, zvýšení 

svalové síly pravé horní končetiny, zvýšení svalové síly horních a dolních fixátorů 

lopatky. Stabilizace pravého ramenního kloubu. Nácvik správného stereotypu dýchání, 

nácvik korigovaného stoje.  

 

 Návrh terapie: 

• techniky měkkých tkání v oblasti pletence ramenního, šíje a v oblasti hrudní 

a bederní části páteře 

• PIR s následným protažením, PIR dle Lewita 

• mobilizace 

• analytické aktivní cvičení svalů paže a fixátorů lopatek 

• PNF dle Kabata 

• posilovací cvičení na zevní rotátory a fixátory lopatek 

• stabilizace pravého ramenního kloubu 

• lokalizované dýchání 

• aktivace hlubokého stabilizačního systému 

• nácvik korigovaného stoje 

• cvičení na posturomedu 

 

 Provedení terapie: 

• techniky měkkých tkání v oblasti pletence ramenního a trupu, 

- protažení fascií pravé horní končetiny  

- protažení fascií v oblasti beder kaudálním směrem, hrudní část 

směrem kranio-kaudálním 

• mobilizace lopatky proti hrudníku dle Lewita 

• mobilizace gleno-humerálního kloubu dle Lewita – všemi směry 

 acromioclaviculárního kloubu dle lewita – kaudální posun, ventro-

dorzálním směrem 

• postizometrická relaxace dle Lewita na pravý m.pectoralis major 

m.supraspinatus 
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• postizometrická relaxace s následným protažením ve směru flexe, addukce, 

abdukce, zevní rotace, vnitřní rotace v pravém ramenním kloubu. 

• PNF pravé horní končetiny 1. a 2. diagonála flekční vzorec – opakované 

kontrakce, rytmická stabilizace 

LHK – 2. diagonála flekční vzorec – posilovací technika pomalý zvrat 

PNF pravé lopatky – anteriorní deprese -  relaxační technika                              

výdrž – relaxace 

• aktivní cvičení s odporem (pacientka prováděla cvičení vsedě na lůžku proti 

odporu terapeutovi ruky) 

 – flexe a extenze v ramenním kloubu 5x 

                    -abdukce a horizontální addukce  

                   - zevní a vnitřní rotace v ramenním kloubu 

• cvičení na posílení svalů lopatek vleže na břiše, horní končetiny ve „svícnu“ 

dolní končetiny natažené. Pacient se snaží nadzvednout lokty od podložky a 

tím přiblížit lopatky k sobě. 

• cvik k aktivaci hlubokého stabilizačního systému -výchozí poloha pacientky 

je vleže na zádech, obě dolní končetiny pokrčené v 90° v kyčelních a 

kolenních kloubech. Abdukce v kyčelních kloubech na šířku pánve. Terapeut 

palpuje m. transversus abdominis v inguinální oblasti pod SIAS. Pacientka 

se na pokyn snaží vytlačit prsty terapeuta. 

• nácvik lokalizovaného dýchání vleže na zádech 

• senzomotorika pravého ramenního kloubu s overballem ve vzporu klečmo 

• nácvik korigovaného stoje – nácvik tříbodové opory za pomoci thera-band 

stability trainer  nejprve vsedě, poté ve stoji. 

- Důraz na správné držení trupu, ramen a hlavy při stoji. 

• cvičení na aktivaci dynamických stabilizátorů na posturomedu 

výchozí poloha pacientky – vzpor klečmo, kolena na šířku ramen, mírné 

podsazení pánve, obě horní končetiny v mírné vnitřní rotaci na posturomedu, 

lokty jsou mírně pokrčené, hlava v prodloužení páteře. 

prováděný pohyb – pacientka se snaží rozkmitat posturomed 

ventrodorzálním či laterolaterálním směrem a prudce ho poté zastavit 

toto cvičení pacientka bude ze začátku provádět 5x, postupně se počet 

opakování bude přidávat 
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• další cvik na aktivaci dynamických stabilizátorů na posturomedu 

výchozí poloha pacientky je stejná jako u předchozího cviku 

prováděný pohyb – pacientka přenáší váhu střídavě na prvou horní končetinu 

a levou horní končetinu 

cvik bude pacientka opět provádět ze začátku 5x na každou ruku a postupně 

se bude počet opakování zvyšovat 

Autoterapie 

Pacientka dále bude pokračovat v zavedené autoterapii na posílení mezi lopatkových 
svalů za pomoci červeného therabandu. 

 

Po ukončení naší terapie pacientka absolvovala dle předpisu lékaře: 

Magnetoterapie 

• magnetoterapie pravého ramenního kloubu – program sanatio postraumatica 30´ 

 

Závěr: 

Subjektivní: pacientka po provedené terapii nepociťuje žádné bolesti. 

Objektivní: Při provádění terapie pacientka plně spolupracovala. Při provádění 

postizometrické relaxace m.pectoralis major pacientka poprvé setrvala v pozici potřebné 

pro tuto terapii, výchozí poloho potřebná pro provedení PIR m.pectoralis major 

nemusela být modifikována.  

 

3.6.7   7. terapeutická jednotka (17.1.2012, úterý)  
 

Pacientka před naší terapií absolvovala dle indikace lékaře: 

Motorová ramenní dlaha 

•    Flexe – 130°, zevní rotace 70°  2x10 minut 

•   Abdukce – 90°, zevní rotace 70° 2x10 minut 

 

Status praesens 

Subjektivně: Pacientka se dnes cítí dobřen. Na škále od 1 do 10 (kde 10 je pro 

nesnesitelnou bolest) udává v pravém ramenním kloubu stupeň bolesti 1. 
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 Objektivně: snížení hypertonu m. trapeziusbilat.a šíjových svalů, zvýšené napětí 

m.pectorales vpravo, zvětšení kloubních rozsahů do flexe a abdukce, zevní a vnitřní 

rotace. 

 

Cíl terapeutické jednotky: 

Udržení a postupné zvětšení kloubního rozsahu v pravém ramenním kloubu, 

snížení hypertonu v pravém úponu m.pectorales major a m.supraspinatus, udržení 

kloubní vůle v  gleno-humerálním kloubu a lopatce, zvýšení svalové síly pravé horní 

končetiny, zvýšení svalové síly horních a dolních fixátorů lopatky. Aktivace 

dynamických stabilizátorů pletence ramenního. Stabilizace pravého ramenního kloubu. 

Nácvik správného stereotypu dýchání, nácvik správného sedu dle Brüggera. 

 

Návrh terapie: 

• techniky měkkých tkání v oblasti pletence ramenního a v oblasti hrudní, 

bederní části páteře 

• PIR s následným protažením, PIR dle Lewita 

• mobilizace dle Lewita 

• analytické aktivní cvičení svalů paže a fixátorů lopatek 

• PNF dle Kabata 

• posilovací cvičení na zevní rotátory a fixátory lopatek 

• stabilizace pravého ramenního kloubu 

• lokalizované dýchání 

• aktivace hlubokého stabilizačního systému 

• nácvik korigovaného sedu na gymballu dle Brüggera 

• cvičení na posturomedu 

 

 Provedení terapie: 

• techniky měkkých tkání v oblasti pletence ramenního a trupu, 

- protažení fascií pravé horní končetiny a hrudníku, protažení 

thorakolumbálních fascií 

• mobilizace lopatky proti hrudníku dle Lewita 

• mobilizace glenohumerálního kloubu dle Lewita – všemi směry 
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 acromioclaviculárního kloubu dle lewita – kaudální posun, ventro-

dorzálním směrem 

• postizometrická relaxace dle Lewita na pravý m.pectoralis major 

m.supraspinatus 

• postizometrická relaxace s následným protažením ve směru flexe, addukce, 

abdukce, zevní rotace, vnitřní rotace v pravém ramenním kloubu. 

• PNF pravé horní končetiny 1. a 2. diagonála flekční vzorec – opakované 

kontrakce, rytmická stabilizace 

LHK – 2. diagonála flekční vzorec – posilovací technika pomalý zvrat 

• PNF pravé lopatky – anteriorní deprese, relaxační technika kontrakce - 

relaxace, výdrž - relaxace 

• aktivní cvičení s odporem (pacientka prováděla cvičení vsedě na lůžku proti 

odporu terapeutovi ruky) 

 - flexe a extenze v ramenním kloubu 5x 

                   - abdukce a horizontální addukce  

                   - zevní a vnitřní rotace v ramenním kloubu 

• cvik k aktivaci hlubokého stabilizačního systému -výchozí poloha pacientky 

je vleže na zádech, obě dolní končetiny pokrčené v 90° v kyčelních a 

kolenních kloubech. Abdukce v kyčelních kloubech na šířku pánve. Terapeut 

palpuje m.transversus abdominis v inguinální oblasti pod SIAS. Pacientka se 

na pokyn snaží vytlačit prsty terapeuta. 

• zlepšení držení těla, stabilizace za pomoci balanční plochy (úseče).  

Výchozí poloha pacientky – vzpřímený stoj na úseči před žebřinami, horní 

končetiny se přidržují žebřin. Provedení – pacientka pomalu dává horní 

končetiny podél těla, zde vydrží v pozici a klade velký důraz na správnou 

pozici ramen, lopatek a hlavy. 

-  Další prováděný cvik je identický jako první cvik, akorát při 

výdrži v poloze s horními končetinami podél těla se pacientka 

nesmí nechat vychýlit impulzy, kterými ji terapeutka postrkává 

do pletenců ramenních. 

• aktivace dynamických stabilizátorů za pomoci gymballu 

Výchozí poloha pacientky – vzpor klečmo, kolena na šířku ramen, mírné 

podsazen pánve, horní končetiny obejmou gymball, hlava je v prodloužení páteř. 
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Provedení – lokty se snaží pacientka tlačit směrem k sobě do míče, zde vytrvá 5s 

a poté zase povolí. Zezačátku bude tento cvik pacientka provádět 5x, postupně 

dle stavu pacientky se bude počet opakování přidávat. 

• aktivace dynamických stabilizátorů za pomoci bossu 

Výchozí poloha pacientky - vzpor klečmo, kolena na šířku ramen, mírné 

podsazen pánve, obě horní končetiny jsou v mírné vnitřní rotaci na bossu, lokty 

mírně pokrčené, hlava v prodloužení páteře. 

Provedení – dlaně tlačí do bossu, zde výdrž 10s, poté opět pacientka povolí. 

Počet opakování je stejný jako u předchozího cviku na gymballu. 

• nácvik správného sedu na gymballu v tělocvičně před zrcadlem 

 Výchozí poloha – správný sed dle  Brüggera s důrazem na symetrické postavení 

ramenních kloubů, hlavy a trupu. Horní končetiny jsou volně podél těla, 

zapojení dolních fixátorů lopatek a břišních svalů. 

-první cvik – výdrž v korigovaném sedu na gymballu za současného rozhoupání 

se na míči. 

- druhý cvik – pacientka se snaží vydržet v korigovaném sedu za současného 

vychýlení z rovnováhy prostřednictvím terapeuta 

 

Autoterapie  

Jako autoterapie, dnes byla pacientce doporučena cvičení na gymballu, která s ní 

byla prováděna i během terapie. Nácvik správného sedu na gymballu v tělocvičně před 

zrcadlem. Výchozí poloha – správný sed dle  Brüggera s důrazem na symetrické 

postavení ramenních kloubů, hlavy a trupu. Horní končetiny jsou volně podél těla, 

zapojení dolních fixátorů lopatek a břišních svalů. 

• výdrž v korigovaném sedu na gymballu za současného rozhoupání se na míči. 

Pacientka tento cvik zvládá bez obtíží. 

 

Po ukončení naší terapie pacientka absolvovala dle předpisu lékaře: 

Elektroléčba 

• Diadynamik LP 10 minut, po 5 minutách přepólovat, transregiónílně deskové 

elektrody na pravé rameno. 
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Závěr: 

Subjektivní: Pacientka cítí po cvičení na gymballu úlevu v bedrech. 

Objektivní: Při provádění terapie pacientka plně spolupracovala. Došlo ke zvětšení 

kloubního rozsahu do flexe a abdukce o 5°. Zadanou autoterapii provádí pacientka 

správně a bez obtíží. Díky TMT se zlepšila posunlivost a protažitelnost zádovách fascií. 

 

3.6.8   8. terapeutická jednotka (18.1.2012, středa)  
 

Pacientka před naší terapií absolvovala dle indikace lékaře: 

Motorová ramenní dlaha 

•    Flexe – 130°, zevní rotace 70°  2x10 minut 

•   Abdukce – 90°, zevní rotace 70° 2x10 minut 

 

Status praesens 

Subjektivně: Pacientka se dnes cítí dobřen. Na škále od 1 do 10 (kde 10 je pro 

nesnesitelnou bolest) udává v pravém ramenním kloubu stupeň bolesti 1. Již nepociťuje 

v maximálních polohách pravého ramenního kloubu pocit „tvrdé“ zarážky. 

 Objektivně: Pacientka psychicky velmi dobře naladěna. Dosavadní terapie hodnotí 

pozitivně Zvětšení kloubního rozsahu v pravém ramenním kloubu všemi směry. 

Zlepšení držení těla při stoji a sedě. Zlepšení aktivace hlubokého stabilizačního systému 

pacientky. Výrazné snížení bolesti. 

 

Cíl terapeutické jednotky: 

Udržení a postupné zvětšení kloubního rozsahu v pravém ramenním kloubu, 

udržení kloubní vůle v  glenohumerálním kloubu a lopatce, uvolnění měkkých tkání 

v oblasti pravého pletence ramenního, šíje a trupu. Zvýšení svalové síly pravé horní 

končetiny, zvýšení svalové síly horních a dolních fixátorů lopatky. Aktivace 

dynamických stabilizátorů pletence ramenního. Nácvik aktivace pánevního dna a 

m.transversus abdominis. Stabilizace pravého ramenního kloubu a trupu. Korekce 

pohybových stereotypů. 
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Návrh terapie: 

• techniky měkkých tkání v oblasti pletence ramenního, šíje a v oblasti hrudní 

a bederní části páteře 

• PIR s následným protažením, PIR dle Lewita 

• mobilizace dle Lewita  

• analytické aktivní cvičení svalů paže a fixátorů lopatek 

• PNF dle Kabata 

• posilovací cvičení na zevní rotátory a fixátory lopatek 

• stabilizace pravého ramenního kloubu a trupu 

• aktivace hlubokého stabilizačního systému 

• nácvik korigovaného sedu na gymballu dle Brüggera 

• korekce pohybových stereotypů 

 

Provedení terapie: 

• techniky měkkých tkání v oblasti pletence ramenního a trupu, 

- protažení fascií pravé horní končetiny a hrudníku, 

protažení thorakolumbálních fascií 

• mobilizace lopatky proti hrudníku dle Lewita 

• mobilizace gleno-humerálního kloubu dle Lewita – všemi směry 

 acromioclaviculárního kloubu dle lewita – kaudální posun, ventro-

dorzálním směrem 

• trakce ramenního kloubu s postizometrickou relaxací vsedě na lehátku dle 

Lewita. Provedení – provedení trakce pravého ramenního kloubu za pomoci 

overballu (overball je umístěn do oblasti axilly), druhou rukou se pacientka 

uchopí nad zápěstím a provede trakci, poté aktivuje svaly pletence 

ramenního a ve výdrži setrvá 10s poté uvolní, tento cvik pacientka opakuje 

3x (tento cvik byl doporučen i jako auterapie). 

• postizometrická relaxace dle Lewita na pravý m.pectoralis major 

m.supraspinatus 

• postizometrická relaxace s následným protažením ve směru flexe, addukce, 

abdukce, zevní rotace, vnitřní rotace v pravém ramenním kloubu. 

• PNF pravé horní končetiny 1. a 2. diagonála flekční vzorec – opakované 

kontrakce, rytmická stabilizace 
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Levá horní končetina – 2. diagonála flekční vzorec – posilovací technika 

pomalý zvrat 

• PNF pravé lopatky - anteriorní deprese, relaxační technika výdrž - relaxace 

Nácvik zapojení m.transversus abdominis a pánevního dna vleže na zádech 

• aktivace dynamických stabilizátorů za pomoci gymballu. 

      Výchozí poloha pacientky – vzpor klečmo, kolena na šířku ramen, mírné     

      podsazen pánve, horní končetiny obejmou gymball, hlava je v prodloužení    

      páteř. Provedení – lokty se snaží pacientka tlačit směrem k sobě do míče, zde   

      vytrvá 5s a poté zase povolí. Zezačátku bude tento cvik pacientka provádět  

      5x, postupně dle stavu pacientky se bude počet opakování přidávat. 

• aktivace dynamických stabilizátorů za pomoci gymballu 

Výchozí poloha pacientky – vzpor klečmo, kolena na šířku ramen, mírné 

podsazen pánve, horní končetiny obejmou gymball, hlava je v prodloužení páteř. 

Provedení – lokty se snaží pacientka tlačit směrem k sobě do míče, zde vytrvá 5s 

a poté zase povolí. Zezačátku bude tento cvik pacientka provádět 5x, postupně 

dle stavu pacientky se bude počet opakování přidávat. 

Nácvik správného sedu na gymballu. Výchozí poloha – správný sed dle 

Brüggera s důrazem na symetrické postavení ramenních kloubů, hlavy a trupu. 

Horní končetiny jsou volně podél těla, zapojení dolních fixátorů lopatek a 

břišních svalů. 

-první cvik – výdrž v korigovaném sedu na gymballu za současného rozhoupání 

se na míči. 

- druhý cvik – pacientka se snaží vydržet v korigovaném sedu za současného 

vychýlení z rovnováhy prostřednictvím terapeuta 

• stabilizace trupu v poloze ve vzporu na všech čtyřech končetinách. Výchozí 

poloha pacientky – dlaně pod ramenními klouby, horní končetiny emendované 

trup je „vodorovně“ s lehátkem, hlava je v prodloužení páteře, zapojení dolních 

fixátorů lopatek, ramena stažená od uší, dolní končetiny jsou v 90°flexi 

v kyčelním a kolenním kloubu, kolena jsou pod kyčelními klouby od sebe na 

šířku pánve, zapojení pánevního dna, m.transversus abdominis. 

-pacientka se snaží vydržet ve výchozí pozici, zatímco se terapeutka snaží 

pacientku vychýlit z výchozí pozice za pomocí krátkých impulzů do ramen, 

boků, pánve všemi směry. 
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- další cvik je prováděn ze stejné výchozí polohy, akorát se pacientka snaží 

přenášet váhu dopředu a dozadu, poté doleva a doprava. 

• korekce pohybového stereotypu abdukce pravého ramenního kloubu 

 

Autoterapie  

Pacientka pokračuje v zavedené autoterapii s gymballem. Nácvik správného 

sedu na gymballu v tělocvičně před zrcadlem. Výchozí poloha – správný sed dle  

Brüggera s důrazem na symetrické postavení ramenních kloubů, hlavy a trupu. Horní 

končetiny jsou volně podél těla, zapojení dolních fixátorů lopatek a břišních svalů. 

• výdrž v korigovaném sedu na gymballu za současného rozhoupání se na míči. 

 

Po ukončení naší terapie pacientka absolvovala dle předpisu lékaře: 

Magnetoterapie 

• magnetoterapie pravého ramenního kloubu – program sanatio postraumatica 30´ 

 

Závěr: 

Subjektivní: Pacientka cítí dobře, je bez bolestí. 

Objektivní: Výrazné zlepšení držení těla a stability trupu. Centrované postavení pravého 

ramenního kloubu, zlepšena koordinace a stabilita v sedu na gymballu. Kůže, podkoží a 

fascie na dorzální straně trupu jsou nyní dobře posunlivé a protržitelné. Podařilo se 

obnovit kloubní vůli v GH skloubení. 
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3.7   Výstupní  kineziologický rozbor  –  19.1.2012 
 

Vyšetření stoje aspekcí  

Pacientka se do stoje vertikalizuje bez pomoci a bez použití pomůcek, při stoji 

nepotřebuje žádné pomůcky.  

pohled zezadu: Pacientka stojí o úzké bazi, paty senedotýkají. Paty jsou kulatého 

tvaru. Zevní zátěž pravého chodidla. Achillovy šlachy a kotníky jsou symetrické. Lýtka 

oboustranně symetrická. Popliteální rýhy symetrické. Valgozní postavení kolenních 

kloubů, stehna symetrická, subgluteální rýhy symetrické. Pánev ve fyziologickém 

postavení. Lze pozorovat prohloubenou bederní lordózu, levá tajle je vykrojenější 

v porovnání s pravou stranou.  Dolní úhel levé lopatky a mediální hrana levé lopatky 

vytvářejí výraznější reliéf oproti straně pravé. Elevace levého pletence ramenního 

(pletence ve stejné výšce). Hlava je ve středním postavení. 

pohled z boku: Pravá ploska ve vnitřní rotaci, zevní zátěž pravého chodidla. U 

pacientky lze pozorovat oboustranné plochonoží. Hyperextenze kolenních kloubů. 

Pánev je v mírné anteverzi (spina iliaca posteriori superior výše než spina iliaca anterior 

superior). Prominence břišní stěny, bederní lordóza je prohloubena. Mírné zvětšení 

hrudní kyfózy. Nepatrné protrakční držení obou ramenních kloubů. Semiflekční 

postavení loketních kloubů. U pacientky lze pozorovat výrazný předsun hlavy.  

pohled zpředu: Stoj pacientky je o úzké bazi, pravé chodidlo je v mírné vnitřní 

rotaci, paty se nedotýkají. Hallux valgus vlevo. Kotníky jsou oboustranně symetrické. 

Lýtka symetrická. Patelly jsou ve stejné výšce, kolenní klouby ve valgozním postavení. 

Pánev ve fyziologickém postavení. Stehna symetrická. Pupek je ve střední čáře. Převaha 

mm. obliquii abdominis nad mm. recti abdominis. Levá tajle více vykrojená oproti 

pravé straně. Levý klíček je nyní ve stejné výšce s pravým. Ramenní klouby po terapii 

ve stejné výšce. Předloktí v pronaci, hlava je ve středním postavení, obličej symetrický. 
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 Vyšetření stoje na dvou vahách 

Pravá DK – 43 kg 

Levá DK – 41 kg 

Přetížení pravé dolní končetiny o 2 kg je v normě a považuje se za fyziologické. 

 

Vyšetření olovnicí: 

- zezadu: olovnice spuštěná ze záhlaví prochází souběžně 

s intergluteální rýhou a spadá k zemi přibližně do poloviny délky 

mezi patami 

- ze strany: olovnice spuštěná od zevního zvukovodu, prochází osou 

ramenního kloubu, 2 cm před osou kyčelního kloubu a spadá 4 cm před osu 

hlezenního kloubu 

- zepředu: olovnice spuštěná od processus xiphoideus se kryje 

s pupkem a spadá k zemi asi do poloviny délky mezi oběma chodidly 

 

Vyšetření pánve 

- Vyšetřeno palpací 

Cristae iliacae jsou ve stejné výšce stejně tak jako obě spinae iliacae anterior superior a 

spinae iliacae posteriori superior. 

 

Vyšetření dechové vlny 

• Vyšetřeno aspekcí 

Pacientce má nyní správný stereotyp dýchání, dechová vlna jde disto-proximálně 

 

Dynamické zkoušky páteře 

anteflexe – Při provádění anteflexe hlava začíná obloukovitou flexí. Rozvoj v oblast 

hrudní páteře je plynulý. Nedochází k rozvoji bederní páteře. Pacientka se dotkla prsty 

podlahy.  

retroflexe –  Největší pohyblivost v Th/L přechodu. Bederní páteř se nerozvíjí. 

lateroflexe –  Úklon páteře je opět pouze v oblasti Th/L, segmenty nad a pod tímto 

úsekem jsou bez rozvoje. Lateroflexe - vpravo 15cm, vlevo 13 cm. 
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Distance na páteři (Haladová, E., Nechvátalová, L., 2003) 

• Měření bylo provedeno krejčovským metrem 

C – páteř: 

Čepojova vzdálenost (C7 + 8cm kraniálně, norma 3cm):  3cm 

Forestierova fleche (hrbol kosti týlní – zeď) v normě, hrbol kosti týlní se dotkne stěny 

Zkouška předklonu hlavy (brada – sternum, norma kontakt 0cm): 0cm 

Th – páteř: 

 Ottova inklinační vzdálenost (C7 +  30cm kaudálně, norma 3,5cm):  3cm 

 Ottova reklinační vzdálenost (C7 +  30cm kaudálně, norma 2,5cm):  2cm 

L- páteř: 

Schoberova vzdálenost (L5 + 10cm kraniálně, norma 4-5cm): 4cm  

Celá páteř: 

Stiborova vzdálenost (C7 – L5, norma 7-10cm):  8,5cm 

Thomayerova zkouška (daktylion – podložka, norma kontakt špičkami prstů, 0cm): 0cm 

Dle provedeného vyšetření se u pacientky zlepšil rozvoj bederní části páteře 

 

 Analýza chůze: 

- Vyšetřeno aspekcí 

Chůze bez kompenzačních pomůcek, rytmická, stabilní, peroneální typ chůze dle Jandy, 

úzká šířka báze, délka kroku symetrická, při stojné fázi pravé chodidlo v mírné vnitřní 

rotaci, odvíjení chodidel od podložky je fyziologické, souhyb pánve je fyziologický, bez 

rotace trupu, značná aktivace paravertebrálních svalů v bederní části páteře při krokové 

fázi, minimální souhybu horních končetin. 

 

 

Modifikace chůze -  chůze po zadu  

                                 chůze ve výponu  

                                 chůze po patách  

Všechny modifikace chůze zvládá pacientka bez obtíží. 

 

Vyšetření základních hybných stereotypů dle Jandy 

g) Abdukce v ramenním kloubu – výraznější zapojení m.trapezius vpravo na začátku 

pohybu. Elevace pravého ramene začíná před rotací pravé lopatky. U pacientky se 



73 
 

stále objevuje tzv. „bolestivý oblouk“ od 90° abdukce pociťuje pacientka bolest na 

přední straně pravého ramenního kloubu. Stále jsou u pacientky při provádění 

abdukce pravého ramenního kloubu patrné synkinézy. Zapojování svalových skupin 

stále není optimální. 

h) Flexe šíje -  Pacientka začíná pohyb výrazným předsunem brady, obloukovitá flexe 

je naznačena pouze na konci pohybu. Převažuje zapojení mm.sternocleidomastoideii 

nad hlubokými flexory krku. 

i) Klik – modifikace kliku ve stoji s dlaněmi opřenými o stěnu, patrný mírný posun 

lopatky oproti žebrům, výrazněji na pravé straně. Lopatka tedy není správně 

fixována, tzn.že nejde o správný stereotyp. Modifikace kliku u pacientky provedena 

pro bolest pravého ramenního kloubu. 

j) Flexe trupu - Při flexi trupu u pacientky docházelo k výraznému nadzvednutí 

dolních končetin od podložky. Při plantární flexi v hlezenních kloubech, a tím 

vyřazení z funkce m. iliopsoas, si pacientka pomáhala flexí v kyčelních kloubech.  

k) Extenze v kyčelním kloubu -  pohyb je proveden v tomto časovém sledu: 

ischiokrurální svaly, m.gluteus maximus, paravertebrální svaly na homolaterální 

straně, poté na kontralaterální straně, na přechodu TH/L páteře je patrný záškub na 

homolaterální straně a to bilaterálně, tzn. že jde o negativní přestavbu pohybového 

stereotypu. 

l) Abdukce v kyčelním kloubu -  při pohybu jsou svaly zapojovány ve správném pořadí: 

m.gluteus medius, m.tensor fasciae latae, m.quadratus lumborum, m.iliopsoas, 

m.rectus femoris, břišní svaly. 
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Antropometrické vyšetření 

- váha 84 kg, výška 170 cm, BMI  28      

Délka horních končetin 

• měřeno u sedícího pacienta krejčovským metrem 

  LHK [cm] PHK [cm] 

horní končetiny                        73 73 

 

paže a předloktí              55 55 

paže  29 29 

předloktí - olecranon     24 24 

Ruka 19 19 

Tab. č. 16 - Délkové hodnoty HKK (cm) při výstupním kineziologickém rozboru 

 

Obvody horních končetin 

• měřeno u sedícího pacienta krejčovským metrem 

      Obvody HKK  LHK [cm] PHK [cm] 

Paže relaxovaná 33 33 

Paže kontrahovaná 34 34 

Loketní kloub 27 27 

Předloktí 22 22 

Zápěstí 16 16 

Hlavičky metakarpů 19 19,5 

Tab. č. 17 - Obvodové hodnoty HKK (cm) při výstupním kineziologickém rozboru 

 

Vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti 

• goniometrické vyšetření 

• vyšetření provedeno kapesním SFTR goniometrem 

• vyšetření bylo provedeno aktivním a pasivním pohybem a zapsáno SFTR 

metodou 
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• Ramenní kloub 

PHK LHK 

Akt. - S: 40-0-100° Pas. – S: 40-0-130° Akt. – S: 40-0-150° Pas. -S: 40-0-150° 

Akt. – F: 120-0-0° Pas. – F: 120-0-0° Akt. – F: 130-0-0° Pas. – F: 130-0-0° 

Akt. – T: 30-0-70° Pas. – T:  30-0-80° Akt. – T:  30-0-120° Pas.-T:  30-0-120° 

Akt. -R: 60-0-50° Pas. – R: 60-0-50° Akt. – R: 80–0-90° Pas. – R: 80-0-90° 

Tab. č. 18 - Kloubní rozsahy ramenních kloubů při výstupním   

                        kineziologickém rozboru. 

 

• Loketní kloub 

PHK LHK 

Akt. -S: 0-0-130° Pas.-S: 0-0-130° Akt. - S: 0-0-130° Pas.- S: 0-0-130° 

Tab. č. 19 - Výstupní hodnoty rozsahů pohybů v loketních kloubech 

 

• Předloktí 

PHK LHK 

Akt. -R: 70-0-75° Pas.-R: 70-0-75° Akt. -R: 70-0-75° Pas.-R:70-0-75° 

Tab. č. 20 - Výstupní hodnoty rozsahů pohybů předloktí 

 

• Zápěstí 

PHK LHK 

Akt. – S: 80-0-60° Pas. – S: 80-0-60° Akt. – S: 80-0-60° Pas. – S: 80-0-60° 

Akt. – F: 45-0-30° Pas. – F: 45-0-30° Akt. – F: 45-0-30° Pas. – F: 45-0-30° 

Tab. č. 21 - Výstupní hodnoty rozsahů pohybů zápěstí 
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Vyšetření hypermobility dle Jandy 

Zkouška rotace hlavy: pacientka provedla rotaci hlavy oboustranně max. do 80°,              

tzn. nejedná se o hypermobilitu. 

Zkouška šály: pacientka LHK přesáhne osu těla cca. o 3 cm – jedná se o hypermobilitu.                                                    

U PHK zde pohyb nebyl proveden v plném rozsahu, kvůli bolesti na přední stany 

ramenního kloubu. Pacientka PHK dosáhla na protilehlý ramenní kloub. 

  Zkouška založených paží: LHK pacientka překryje část lopatky – jedná se o 

hypermobilitu. PHK pacientka netolerovala polohu pro vyšetření z důvodu přetrvávající 

bolesti v této poloze. 

Zkouška zapažených paží: při zapažení LHK či PHK nahoru se pacientka nedotkne 

konečky prstů – nejedná se o hypermobilitu. 

Zkouška extendovaných loktů:  pacientka provedla extenzi v loketních kloubech ve 120°                  

úhlu mezi předloktím a kostí pažní, tzn. že se u pacientky jednáo hypermobilitu.  

Zkouška sepjatých rukou: pacientka dosáhla 80° úhlu mezi zápěstím a předloktím, což 

je známkou hypermobility. 

Zkouška předklonu: pacient se dotkl daktyliony podlahy, což neznamená hypermobilitu. 

Zkouška úklonu: zkouška provedena za pomoci olovnice. Kolmice olovnice při úklonu 

vlevo i vpravo zůstala na homolaterální straně, tzn. že se nejedná o hypermobilitu, ale o 

zkrácení m.quadratus lumborum. 

 

Vyšetření zkrácených svalů 

• Vyšetření bylo provedeno podle Svalového testu dle Jandy  

  LHK PHK 

m. pectoralis major - p. clavicularis 0 1 

m. pectoralis major - p. sternocostalis 0 1 

m. pectoralis major - p. abbominalis 0 1 

m. levator scapulae 1 1 

horní část m. trapezius 1 1 

Tab. č. 22 - Hodnocení svalového zkrácení dle Jandy při výstupním vyšetření 

Legenda:   0  - bez zkrácení       1  - mírné zkrácení       2 - výrazné zkrácení 
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Vyšetření svalové síly dle Jandy  

Hodnocení: 
Stupeň 0 – 0% svalové síly 
Stupeň 1 – 10% svalové síly 
Stupeň 2 – 25% svalové síly 
Stupeň 3 – 50%svalové síly 
Stupeň 4 – 75% svalové síly 
Stupeň 5 – 100% svalové síly  

 
 

• Ramenní kloub 

* Pohyb nebyl proveden v celém rozsahu, omezeno bolestí 

• Loketní kloub 

 

 

• Předloktí 

 PHK LHK 

Flexe/ m.deltoideus (část přední), m.coracobrachialis, 

m.biceps brachii 

3+ 5 

Extenze/ m.latissimus dorsi, m.teres major, m.deltoideus 

(část dorzální) 

4 5 

Abdukce/ m.deltoideus (část střední), m.supraspinatus 

 

4 5 

Zevní rotace/ m.infraspinatus, m.teres minor 

 

4 5 

Vnit řní rotace/ m.subscapularis, m.pectoralis major, 

m.latissimus dorsi, m.teres major 

3+ 5 

Tab. č. 23 - Počáteční svalová síla pletence ramenního.  

 PHK LHK 

Flexe/ m.biceps brachii, m.brachialis, m.brachioradialis 5 5 

Extenze/ m.triceps brachii, m.anconeus 5 5 

Tab. č. 24 - Počáteční svalová síla loketního kloubu.  

 PHK LHK 

Flexe/ m.biceps brachii, m.supinator 5 5 

Extenze/ m.pronator teres, m.pronator quadratus 5 5 

 Tab. č. 25 - Počáteční svalová síla v oblasti předloktí. 
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• Zápěstí 

Legenda:  0  sval bez záškubu 
1  záškub svalu 
2  pohyb s vyloučením gravitace 
3  pohyb proti gravitaci 
4  pohyb proti mírnému odporu 
5  pohyb proti maximálnímu odporu 

Svalová síla v pravém ramenním kloubu se po provedených terapií u pacientky zvýšila. 

Vyšetření reflexních změn 

f. Vyšetření kůže -  vyšetření kůže v oblasti pravého pletence ramenního bylo 

provedeno palpačně.  Kůže v této oblasti je suchá, izotermní teploty, měkká, 

pružná, posunlivá vůči spodině stejně tak jako na levé horní končetině. V hrudní 

a bederní části páteře  jea v oblasti šíje je kůže měkká a pružná. 

g. Vyšetření podkoží -  podkoží vyšetřeno pomocí Kiblerovy řasy. Kožní řasu na 

LHK a PHK lze vytvořit bez problému a neklade větší odpor, je posunlivá a 

nebolestivá. Kiblerovu řasu v oblasti bederní páteře lze špatně vytvořit, 

kraniálním směrem se řasa tvoří bez problému.  

h. Vyštření svalů (spoušťových bodů) – v TrP  nalezené při vstupním 

kineziologikém rozboru v oblastech m.sternocleidomastoideus a m.trapezius 

bilaterálně, byly odstraněny. Došlo k zmírnění hyperonu v oblasti m.trapezius, 

m.subscapularis, m.infraspinatus, m.latissimus dorsi a m.pectoralis major 

vpravo, dále se hypertonus nachízí u paravertebrálního. Hypertonus byl snížen i 

u hlubokých extenzorů šíje a u svalstva hrudní a bederní části páteře. 

 PHK LHK 

Flexe s addukcí/ m.flexor carpi ulnaris, 

m.flexor carpi radialis 

 

5 5 

Extenze s addukcí/ m.extensor ulnaris, 

m.extensor radialis 

 

5 5 

 Tab. č. 26 - Počáteční svalová síla v oblasti zápěstí. 
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i. Vyšetření fascie -  fascie vyšetřena v oblasti celé páteře a horních končetin. 

Posunlivost a protažitelnost fascie je na LHK i PHK  velmi dobrá. Posunlivost 

fascií v oblasti bederní části páteře byla po provedených terapiích zlepšena. 

j. Vyšetření periostu -  palpačně citlivý processus coracoideus vpravo, 

             Erbův bod – bez patologického nálezu 

 

Vyšetření jizvy 

Pacientka má v oblasti pravého ramena tři malé jizvy po provedené ARS před 3 

měsíci. Jizvy jsou bez stehů, klidné, plně zhojené, palpačně nebolestivá. 

Vyšetření kloubní vůle dle Lewita  

Krční páteř, cervikokraniální přechod a hrudní páteř  

Antefixe, retroflexe, rotace a lateroflaxe – kloubní vůle zachována 

Lopatka  

Levá lopatka klouže po hrudníku volně při pasivním a aktivním pohybu i během 

souhybu s HKK. 

Pravá lopatka klade odpor při pasivním posunu z polohy postero-kraniální do polohy 

antero-kraniální a zpět. 

Sternoclaviculární skloubení 

Kloubní vůle oboustranně zachována 

Acromioclaviculární skloubení 

ventrodorzální posun: P - pruží, L – pruží 

kaudální posun: P - pruží, L – pruží  

Glenohumerální skloubení  

kaudálni posun: P - pruží, L – pruží 

ventrodorzálni posun: P - pruží, L – pruží 

 laterální posun: P - pruží, L – pruží 

Raduohumerální kloub, radioulnární kloub proximální a distální, hlavička fibuly 

Kloubní vůle na obou HKK fyziologická a symetrická 

Radiokarpální a mediokarpální skloubení  

Oboustranně kloubní vůle fyziologická 

Raduohumerální kloub, radioulnární kloub proximální a distální, hlavička fibuly 

Kloubní vůle na obou HKK fyziologická a symetrická 



80 
 

Test vyšetření stabilizačních schopností bederní páteře dle australské školy 

(výchozí poloha pacientky vleže na zádech, dolní končetiny flektovány, palpace 

bederní části páteře při současném mírném nadzvednutí nejprve jedné DK) 

Pacientka při provádění vyšetření udržela pozici při nadzvednutí LDK, při 

nadzvednutí PDK bylo přiblížení páteře do podložky minimální. 

Vyšetření úchopou 

Dominantní horní končetina je pravá. 

h. Štipec - pacientka provede bez problémů na obou rukách. 

i. Pinzetový úchop - pacientka provede bez problémů na obou rukách. 

j. Špetka - pacientka provede bez problémů na obou rukách. 

k. Laterální - klíčový úchop: pacientka provede bez problémů na obou rukách. 

l. Kulový úchop - pacientka provede bez problémů na obou rukách. 

m. Válcový úchop - pacientka provede bez problémů na obou rukách. 

n. Háček - pacientka provede bez problémů na obou rukách. 

Vyšetření úchopu bylo i při vstupním vyšetření bez patologického nálezu. 

 

Neurologické vyšetření dle Amblera 

I. objektivní neurologické vyšetření 

• Vědomí – pacientka je plně při vědomí, je orientována místem, časem i osobou 

• Řeč – bez patologického nálezu 

• Hlava – bez patologického nálezu, výstupy n.trigeminus palpačně nebolestivé 

• Krk – bez patologického nálezu 

II.  Vlastní neurologické vyšetření 

C. Reflexy 

Vyšetření šlachookosticových reflexů na horních končetinách: 

Bicipitový – 3 bilat. 

Tricipitový - 3 bilat. 

Flexorů prstů - 3 bilat. 

Fenomén horního předloktí - 3 bilat. 
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Hodnotící škála dle Véleho 

0 – areflexie 

1 – hyporeflexie (reflex výbavný jen za pomocí facilitace) 

2 – hyporeflexie (reflex vybaven bez facilitace) 

3 – normoreflexie 

4 – hyperreflexie (rozšířená zóna výbavnosti) 

5 – hyperreflexie – polykinetický reflex  

 

D. Čití 

Povrchové čití 

Taktilní čití - v oblasti PHK i LHK – normostezie 

          v oblasti trupu – normostezie 

Termické čití HKK – normostezie 

Algické čití HKK – normostezie 

Diskriminační – normostezie 

Lokalizační – normostezie 

Hluboké čití 

Pohybocit -  bez patologického nálezu bilat. 

Polohocit – bez patologického nálezu bilat. 

Stereognozie – bez patologického nálezu bilat. 

Provedená neurologická vyšetření jsou bez patologického nálezu. 

 

3.7.1   Závěr výstupního vyšetření 
 

Pacientka během hospitalizace na lůžkovém oddělení rehabilitace Ústřední 

vojenské nemocnice absolvovala denně (mimo víkendy) dle indikace lékaře individuální 

fyzioterapii, kterou doplňovala elektroterapie a ramenní motorová dlaha na pravý 

ramenní kloub. Veškerá terapie byla pacientkou velice dobře tolerována a přinesla 

pacientce zlepšení hlavně v kloubním rozsahu pravého ramenního kloubu ve všech 

rovinách. Při 3. terapii se dostavily u pacientky akutní obtíže v podobě nesnesitelných 

bolestí při vykonávání aktivních pohybů pravého ramenního kloubu. Tato terapie byla 

přizpůsobena stavu pacientky a byla zaměřena na korekci sedu, stoje a nácviku 

správného stereotypu dýchání, kdy došlo u pacientky k úpravě protrakčního držení 
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ramenních kloubů a k reedukaci stereotypu dýchání. Výsledky výstupního vyšetření 

ukázaly zlepšení stavu pacientky ve všech vytýčených cílových oblastech. U pacientky 

došlo k nepatrnému zlepšení pohybového stereotypu abdukce dle Jandy, důvodem může 

být, dlouhodobá fixace patologické přestavby tohoto stereotypu, cca. 1 rok, zapojování 

svalových skupin není stále optimální a stále dochází k patrným synkinézám během 

prováděné abdukce. V oblasti trupu došlo k zlepšení aktivace segmentové stabilizace 

bederní páteře. Kůže, podkoží a fascie jsou v porovnání se vstupním vyšetřením 

pohyblivější a protažitelnější v oblasti bederní páteře, šíje a pravého ramenního kloubu. 

Dechový stereotyp je nyní u pacientky fyziologický. 

 Oblast pravého pletence ramenního zaznamenala významné změny: ovlivnění 

bolesti v pravém ramenním kloubu se nám podařilo terapií snížit ze stupně 4 na stupeň 

1, k objevení bolesti dochází pouze v krajní poloze abdukce a zevní rotace, lopatka se 

po hrudníku pohybuje volně, zvýšení svalové síly pravé horní končetiny, přetrvává 

mírná bolest při palpaci pravého processu coracoideu. Byla obnovena kloubní vůle 

v GH skloubení dorzálním a laterálním směrem a v AC skloubení kaudálním směrem. 

Výrazné zlepšení kloubního rozsahu pravého ramenního kloubu ve všech rovinnách. 

Nejvýznamnější výsledky terapie viz tabulka „Porovnání nejdůležitějších hodnot 

dosažených terapií“. 

Pozitivně hodnotím přístup pacientky, která dobře spolupracovala a pečlivě 

prováděla zadanou autoterapii. Pacientce bylo doporučeno pokračovat v zavedené terapii 

ambulantní formou v místě bydliště. 
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3.8   Zhodnocení efektu terapie 
 

Pro zhodnocení efektu terapie jsem použila tabulku, ve které jsou porovnané 

hodnoty vstupního a výstupního kineziologického rozboru. Subjektivně pacientka 

subjektivně udává zlepšení obtíží a zmírnění bolestí.  

U levé horní končetiny se zlepšilo protrakční držení ramenního kloubu, jinak je 

stvav LHK beze změn. 

ADL – pacientka se nyní při oblékání trička nemusí hluboko předklánět, 

oblékání jí již nedělá žádné problémy. 

 

• Bolest 
 

 Vstupní údaj Výstupní údaj 
Bolest 3 (klidová poloha) 

4 (při fyzické námaze) 
1 (klidová poloha) 

1 (při fyzické námaze) 
Tab. č. 27 - Zhodnocení efektu terapie – Bolest 

 

• Goniometrie 
 Vstupní údaj Výstupní údaj 
Rozsah aktivního pohybu do 
abdukce PHK 

70° 120° 

Rozsah aktivního pohybu do 
flexe PHK 

70° 90° 

Rozsah aktivního pohybu do 
extenze PHK 

30° 40° 

Rozsah aktivního pohybu do 
zevní rotace PHK 

50° 60° 

Rozsah aktivního pohybu do 
vnitřní PHK  

45° 50° 

Tab. č. 28 - Zhodnocení efektu terapie - Goniometrie 

• Kloubní vůle PHK 

 Omezená kloubní vůle Obnovená kloubní vůle 
Kloubní vůle PHK GH skloubení – dorzálním a 

laterálním směrem - nepruží 
 

GH skloubení – dorzálním a 
laterálním směrem - pruží 
 

AC skloubení – kaudálním 
směrem - nepruží 

AC skloubení – kaudálním  
směrem - pruží  

Tab. č. 29 - Zhodnocení efektu terapie – Kloubní vůle 
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• Svalová síla PHK 
St. 0 – 0% svalové síly,  
St. 1 – 10% svalové síly 
St. 2 – 25% svalové síly 
St. 3 – 50%svalové síly 
St. 4 – 75% svalové síly 
St. 5 – 100% svalové síly  
 

 Vstupní údaj PHK  Výstupní údaj PHK  
 
 
 

Svalová síla 

m.latissimus dorsi,  
m.teres major, 
m.deltoideus                 
(část dorzální) –   3+  
 

m.latissimus dorsi,  
m.teres major, 
m.deltoideus                  
(část dorzální) –      4 
 

m.deltoideus (část střední), 
m.supraspinatus – 3      
 

m.deltoideus (část střední), 
m.supraspinatus –   4   
 

m.infraspinatus, 
 m.teres minor –    3         
 

m.infraspinatus, 
 m.teres minor –      4     
 

m.subscapularis, 
m.pectoralis major, 
m.latissimus dorsi, 
 m.teres major –   3- 
 

m.subscapularis, 
m.pectoralis major, 
m.latissimus dorsi, m.teres 
major –  3+ 
 

m.deltoideus(část přední), 
m.coracobrachialis, 
m.biceps brachii -  3 
 

m.deltoideus(část přední), 
m.coracobrachialis, 
m.biceps brachii -  3+ 
 

Tab. č. 30 - Zhodnocení efektu terapie – Svalová síla 
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4   Závěr 
 

Bakalářská práce obsahuje poznatky ze souvislé odborné praxe, kterou jsem 

absolvovala od 9. 1. 2012 do 3. 2. 2012. Během této praxe jsem měla možnost blíže se 

seznámit s problematikou impingement syndromu ramenního kloubu. Tato 

problematika byla podrobně popsána v obecné části práce, která zahrnuje anatomii, 

kineziologii a biomechaniku ramenního pletence, dále popis poruchy ramenního kloubu 

při diagnóze impingement syndrom, příčiny vzniku, klasifikaci poruchy a nutné 

terapeutické postupy léčby. 

 Hlavní význam má však část speciální, v které jsem uplatnila v praxi teoretické 

znalosti a fyzioterapeutické metody, které jsem získala během tříletého studia 

fyzioterapie na FTVS UK.  Část speciální obsahuje anamnézu pacientky, vstupní 

kineziologický rozbor, popis jednotlivých terapeutických jednotek, výstupní 

kineziologický rozbor a zhodnocení efektu celé terapie. 

Tato měsíční odborná souvislá praxe mi umožnila pracovat s pacientkou 

s diagnózou impingement syndrom po dobu 9 dnů. Terapie probíhaly denně, což mi 

umožnilo sledovat postupné zlepšování stavu pacientky. Terapeutický plán byl každý 

den upravován podle současného stavu pacientky. 

Podle mého uvážení byly cíle a úkoly této práce splněny. Měla jsem možnost 

spolupracovat a pracovat s pacientkou po dobu 9 dnů a možnost registrovat její reakce 

na terapii. Pacientky přístup k celé terapii byl velmi pozitivní a s postupným 

zlepšováním stavu pacientky se zlepšovala i psychika pacientky.  

Byla jsem nad míru spokojena s přístupem kolektivu fyzioterapeutů na oddělení 

lůžkové rehabilitace ÚVN, byly mi poskytnuty cenné rady a poznatky, které jsem poté 

mohla využít v praxi. Během celé praxe jsem měla k dispozici veškeré vybavení 

oddělení včetně přístroje určené k fyzikální terapii, kterou jsem po přesných instrukcích 

mohla u pacientky aplikovat. Tato praxe pro mě byla velkým přínosem, byla jsem 

obohacena novými informacemi a zkušenostmi, které i v budoucnu budu moci v praxi 

využít. 
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6.1   Souhlas etické komise 

 



 

 

6.2   Informovaný souhlas pacienta 

 

 

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:…..……………………………………  

 

 
 

 



 

 

6.3   Seznam zkratek 

 

AC – acromioclaviculární kloub 

ADL - activity of daily living. 

Akt. – aktivní 

ASK - artroskopie 

Bilat. – bilaterálně 

BMI – body mass index 

CT – computer tomography 

DD proudy – diadynamické proudy 

DKK – dolní končetiny 

HKK – horní končetiny 

IS – impingement syndrom 

LHK – levá horní končetina  

Lig. - ligamentum 

m. – musculus  

mm. – musculi 

n.- nervus 

MRI – magnetická resonance 

Obr. – obrázek 

Pas. – pasivní 

PHK – pravá horní končetina  

PIR –  postizometrická relaxace 

PNF – proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

RM – rotátorová manžeta 

RTG – rentgen  

SIAS – spina iliaca anterior superior 

Tab. – tabulka 

TrP – trigger point 

ÚVN – Ústřední vojenská nemocnice 

ZR – zevní rotace 

 

 



 

 

6.4   Seznam obrázků 

Obr. č. 1 - Kostní a vazivové komponenty glenohumerálního kloubu ............................. 4 

Obr. č. 2 – Zesilující vazy ramenního kloubu .................................................................. 7 

Obr. č. 3 – Svaly rotátorové manžety ............................................................................... 8 
Obr. č. 4 - Svaly ramene ................................................................................................... 9 
Obr. č. 5 – Typy akromionů ........................................................................................... 14 

Obr. č. 6 - Scapulohumerální rytmus .............................................................................. 16 
Obr. č. 7 – Impingement syndrom, obraz subakromiální tísně....................................... 17 

Obr. č. 8 – Impingement syndrom, poškození rotátorové manžety ................................ 19 

 

6.5   Seznam tabulek 

Tab. č. 1 - Svaly pletence pažního (Janda, 2004) ............................................................. 8 

Tab. č. 2 – Svaly kolem ramenního kloubu (Janda, 2004) ............................................. 10 

Tab. č. 3 -  Délkové hodnoty HKK (cm) při vstupním kineziologickém rozboru.......... 35 

Tab. č. 4 - Obvodové hodnoty HKK (cm) při vstupním kineziologickém rozboru ....... 35 

Tab. č. 5 - Počáteční rozsahy pohybu ramenních kloubů ............................................... 36 

Tab. č. 6 - Počáteční rozsahy pohybu loketních kloubů ................................................. 36 

Tab. č. 7 - Počáteční rozsahy pohybu předloktí ............................................................. 36 
Tab. č. 8 - Počáteční rozsahy pohybu zápěstí ................................................................. 36 
Tab. č. 9 - Hodnocení svalového zkrácení dle Jandy při vstupním vyšetření ................ 37 
Tab. č. 10 - Počáteční svalová síla pletence ramenního ................................................. 38 

Tab. č. 11 - Počáteční svalová síla loketního kloubu ..................................................... 38 

Tab. č. 12 - Počáteční svalová síla v oblasti předloktí ................................................... 39 
Tab. č. 13 - Počáteční svalová síla v oblasti zápěstí ....................................................... 39 
Tab. č. 14 - Odporové zkoušky dle Cyriaxe ................................................................... 43 

Tab. č. 15 -  Kontrolní měření svalové síly a kloubního rozsahu pravého ..................... 56 
Tab. č. 16 - Délkové hodnoty HKK (cm) při výstupním kineziologickém rozboru....... 74 

Tab. č. 17 - Obvodové hodnoty HKK (cm) při výstupním kineziologickém rozboru ... 74 

Tab. č. 18 - Kloubní rozsahy ramenních kloubů při výstupním ..................................... 75 

Tab. č. 19 - Výstupní hodnoty rozsahů pohybů v loketních kloubech ........................... 75 

Tab. č. 20 - Výstupní hodnoty rozsahů pohybů předloktí .............................................. 75 

Tab. č. 21 - Výstupní hodnoty rozsahů pohybů zápěstí ................................................. 75 

Tab. č. 22 - Hodnocení svalového zkrácení dle Jandy při výstupním vyšetření ............ 76 
Tab. č. 23 - Počáteční svalová síla pletence ramenního. ................................................ 77 

Tab. č. 24 - Počáteční svalová síla loketního kloubu. .................................................... 77 

Tab. č. 25 - Počáteční svalová síla v oblasti předloktí. .................................................. 77 
Tab. č. 26 - Počáteční svalová síla v oblasti zápěstí. ...................................................... 78 
Tab. č. 27 - Zhodnocení efektu terapie – Bolest ............................................................. 83 

Tab. č. 28 - Zhodnocení efektu terapie - Goniometrie ................................................... 83 

Tab. č. 29 - Zhodnocení efektu terapie – Kloubní vůle .................................................. 83 

Tab. č. 30 - Zhodnocení efektu terapie – Svalová síla ................................................... 84 

 



 

 

6.6   Barthelův test základních všedních činností 

        (ADL – Activities of Daily Living) 

 

Jméno pacienta:  J.Š. 
Ročník: 1970 
 
 

 Činnost Provedení činnosti Bodové skóre* 

1. Příjem potravy a tekutin samostatně bez pomoci 

s pomocí 

neprovede 

10 

5 

0 

2. Oblékání samostatně bez pomoci 

s pomocí 

neprovede 

10 

5 

0 

3. Koupání samostatně nebo s pomocí 

neprovede 

5 

0 

4. Osobní hygiena samostatně nebo s pomocí 

neprovede 

5 

0 

5. Kontinence moči plně inkontinentní 

občas inkontinentní 

trvale inkontinentní 

10 

5 

0 

6. Kontinence stolice plně inkontinentní 

občas inkontinentní 

trvale inkontinentní 

10 

5 

0 

7. Použití WC samostatně bez pomoci 

s pomocí 

neprovede 

10 

5 

0 

8. Přesun lůžko – židle samostatně bez pomoci 

s malou pomocí 

15 

10 



 

 

vydrží sedět 

neprovede 

5 

0 

9. Chůze po rovině samostatně nad 50 m 

s pomocí 50 m 

na vozíku 50 m 

neprovede 

15 

10 

5 

0 

10. Chůze po schodech samostatně bez pomoci 

s pomocí 

neprovede 

10 

5 

0 

 Celkem 100 

 

ADL 4      0 – 40 bodů vysoce závislý 

ADL 3    45 – 60 bodů závislost středního stupně 

ADL 2    65 – 95 bodů lehká závislost 

ADL 1    96 – 100 bodů nezávislý 

 

 

 

 

 

 


