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Abstrakt 

Autor: Kristýna Tunková 

Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou cervikokraniální 

syndrom 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou cervikokraniálního syndromu. Práce je 

rozdělena do dvou částí, teoretické a speciální. V teoretické části jsou popsány různé 

druhy bolestí hlavy s možnostmi jejich terapie. Speciální část obsahuje kazuistiku 

pacienta trpícího cervikokraniálním syndromem, který podstoupil terapii v Medicentru 

Praha v období od 18. 1. do 2. 2. 2012. Kazuistika zahrnuje vstupní kineziologické 

vyšetření, na jehož základě byly stanoveny cíle a postup terapie, dále obsahuje popis 

terapeutických postupů a výstupní kineziologické vyšetření, po kterém byl zhodnocen 

efekt terapie.  

Klíčová slova: cervikokraniální syndrom, sekundární bolesti hlavy, fyzioterapie, 

kazuistika 

 



 

 

Abstract 

Author: Kristýna Tunková 

Title: Case study of physiotherapeutic care of a patient with a diagnose of 

cervicocranial syndrome  

This thesis deals with cervicocranial syndrome. The work is divided into two parts, 

theoretical and specific. The theoretical part describes different kinds of headaches with 

the possibilities of their therapy. A case study of a patient suffering from cervicocranial 

syndrome is described in the specific part. This patient underwent therapy in 

Medicentrum Praha in the period of 18. 1. – 2. 2. 2012. The case study includes initial 

kinesiology examination, on which basis targets and therapy process have been set. It 

also includes the description of therapeutic methods and final kinesiology examination, 

after which the effect the described therapy was evaluated.  

Key words: cervicocranial syndrom, secondary headaches, physiotherapy, case study 
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1 Úvod 

 

Téma této bakalářské práce je cervikokraniální syndrom, který je při současném 

způsobu života stále častějším onemocněním. Cílem práce bylo seznámení s touto 

problematikou v teoretické i praktické rovině, proto je složena ze dvou částí, obecné a 

speciální. Obecná část se zabývá nejčastějšími příčinami bolestí hlavy a jejich možnou 

terapií. Speciální část vychází z kazuistiky pacientky, se kterou mi bylo umožněno 

samostatně pracovat během čtyřtýdenní souvislé bakalářské praxe v Medicentru Praha, 

která probíhala v období od 16. ledna do 10. února 2012. Zabývala jsem se zpracováním 

metodiky práce, anamnézy, porovnáním vstupního a výstupního vyšetření, popisu 

průběhu terapií a na závěr jsem zhodnotila efekt terapie. 
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1 Část obecná 

 

Bolest hlavy je jedno z nejčastějších onemocnění, které komplikuje život značné 

části naší populace. Různé druhy bolestí se dělí dle International Headache Society a do 

systému je řadí mezinárodní klasifikace bolestí. Bolesti hlavy mohou být jak primárního 

tak sekundárního charakteru. Primární bolesti nejsou založeny na žádném 

prokazatelném organickém onemocnění. Diagnostikují se na základě anamnézy, protože 

je nelze prokázat CT ani MRI vyšetřením ani žádnou jinou metodou. Sekundární bolesti 

hlavy jsou důsledkem určitého organického onemocnění, proto je můžeme dělit dle 

etiologie. Následující část práce je zaměřena na nejčastější druhy bolestí hlavy jak 

primárního tak sekundárního charakteru. (Marková, 2009)  

 

1.1 Primární bolesti hlavy 

 

1.1.1 Migréna 

 

Při migrenózním záchvatu nejde jen o bolest, je to komplexní děj, který má 

několik fází. Jedná se o fázi prodromální, auru, fázi bolesti a fázi postdromální. 

Prodromální fáze trvá od několika hodin až po jeden den před záchvatem. Mohou se 

objevovat poruchy nálady, poruchy chuti k jídlu, podrážděnost, pokles koncentrace, 

častější močení a další.  

Druhou fází je aura, která se objevuje asi pouze u 15-20% nemocných. Jedná se o 

různé přechodné příznaky korové či kmenové dysfunkce, které se vyvíjejí postupně 

během 5 až 20 minut a trvají většinou méně než 60 minut. Bolesti hlavy pak obvykle 

přicházejí do jedné hodiny. Aura může být senzitivní (hemiparestézie), senzorická, 

motorická (hemiparézy, hemiplegie), s poruchami řeči (dysartrie, afázie), smíšená anebo 

zraková, kde se objevují fosfeny, hemianopsie, skotomy, blikání a vlnění v zorném poli. 

Zraková aura často vede k jednoduché diagnóze migrény. Migréna s aurou se nazývá 

klasická nebo ústřední (fokální), migréna bez aury běžná.  
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Další fází je bolest hlavy, která je většinou střední až těžké intenzity, převážně 

jednostranná, někdy i oboustranná a občas se strany střídají. Jedná se o bolest pulzující, 

ostrou, nepříjemnou. Bolesti se zhoršují s tělesnou námahou. Migrenózní záchvat často 

doprovází nevolnost a zvracení, nechutenství, fonofobie, fotofobie, osmofobie. Poslední 

přichází fáze postdromální, kdy je nemocný unaven a necítí se ještě po záchvatu dobře. 

Neléčená migréna trvá 4-72 hodin a poté spontánně odezní. 

(Lake, 2002; Marková, 2009) 

 

Diagnostika 

 

Není znám žádný test ani vyšetření, které by migrénu prokázalo. Význam 

vyšetření spočívá ve vyloučení ostatních možných příčin symptomů podobných 

migréně. Pomocná vyšetření elektrofyziologická a zobrazovací jsou normální nebo 

necharakteristická. Nejdůležitější pro stanovení správné diagnózy je důkladná anamnéza 

a znalost klinického obrazu. Mezi ukazatele, které podporují diagnózu migrény, patří 

rodinná anamnéza migrény, nástup obtíží do 45 let věku, souvislost s menstruací. 

Postiženy jsou častěji ženy nežli muži. Prevalence v České republice je u žen 15-20%, u 

mužů 6%, pro celou populaci je to 12%. Frekvence migrény narůstá od 15 let věku a 

kulminuje asi kolem 40. roku, poté pozvolna klesá.  

Jsou známy vyvolávající faktory záchvatu. Patří mezi ně stres, porucha 

spánkového režimu, požití alkoholu, některé potraviny (aromatické sýry, kakao, 

čokoláda, káva), klimakterické faktory (počasí, pokles atmosferického tlaku, změna 

nadmořské výšky), hluk, silné či blikavé světlo a u žen hormonální vlivy (menses, 

hormonální antikoncepce, substituce). (Lake, 2002; Marková, 2009) 

 

 

Terapie:  

 

Terapii migrény se dělí na léčbu nemedikamentózní a medikamentózní. Do první 

kategorie patří klid a studené obklady. Úpravou životosprávy a stravovacích návyků se 

snažíme o profylaktické odstranění spouštěcích faktorů. V medikamentózní léčbě 

rozlišujeme akutní a profylaktické podávání léčiv. V akutní fázi pro lehkou migrénu se 

podávají nekombinovaná analgetika, u středně těžké migrény jsou to analgetika 
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v kombinaci s metoklopramidem a u těžké migrény specifická antimigrenika, triptany. 

Léky se podávají ve formě tablet, ale v případě zvracení je na místě použít nosní sprej. 

U užívání triptanů musíme dát pozor na kontraindikace, kterými jsou těžší nebo špatně 

kompenzovaná arteriální hypertenze, ischemická choroba srdeční, ischemická mozková 

příhoda v anamnéze a věk nad 65 let.  

Léčba profylaktická je na místě u pacientů, kteří trpí více jak třemi atakami 

měsíčně, jednotlivé ataky u nich trvají déle než 48 hodin nebo jestliže je malá účinnost 

akutní terapie. Délka léčby může být epizodická, trvající 3-6 měsíců nebo dlouhodobá. 

Cílem profylaktické léčby je snížit frekvenci, krutost a trvání ataků bolesti hlavy. Léčba 

by dále měla zvýšit citlivost a vnímavost k akutním atakům bolesti. 

 Erlington poukazuje i na alternativní terapie, které jsou pro pacienty často 

přijatelné, ačkoli jsou zřídkakdy založené na důkazných podkladech. Efekt mohou 

přinést vysoké dávky vitamínu B2 a magnesia. Akupunktura má pravděpodobně jen 

akutní analgetický efekt a homeopatii považuje za neefektivní.  

(Erlington, 2002; Lake, 2002;  Marková, 2009) 

 

1.1.2 Tenzní bolest hlavy 

 

Tenzní bolesti hlavy se někdy nazývají i chronické denní bolesi hlavy, denní 

bolesti hlavy, idiopatické bolesti hlavy, běžné bolesti hlavy, psychogenní bolesti hlavy, 

stresové bolesti hlavy a můžeme se setkat s řadou dalších názvů. To nasvědčuje, že se 

jedná o značně kontroverzní skupiny, která je však nejčastějším typem bolesti hlavy 

vůbec. 

 Patofyziologie bolesti není zcela objasněna, uplatňuje se zde mnoho faktorů.  

Největší podíl na vzniku bolestí mají zevní vlivy a to zejména psychosociální stresy. I 

samotné předpokládání nepříjemné situace například v práci nebo ve škole může 

přivodit bolest. Dalším z faktorů jsou nefyziologické pracovní pozice. Diskutuje se o 

vlivu dědičnosti a o hormonálních vlivech, ale ani jedno není jednoznačně prokázáno.  

Nástup bolesti je postupný, intenzita není velká a během dne kolísá, nejsilnější je 

zpravidla odpoledne. Bolest má záchvatovitý, tupý, tlakový a difúzní charakter, je 

oboustranná. Obvykle je spojena s únavou a velmi často jí předchází emoční podnět 

jako úzkost, deprese nebo stres. Záchvat trvá hodiny až dny a bolesti se nezhoršují 
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s fyzickou aktivitou ani po požití alkoholu. Činnost nemocného je omezena, ale ne 

v takové míře jako u migrény. (Keller, 2008; Kotas, 2002; Waberžinek, 2000) 

 

Diagnostika 

 

  Pacient pociťuje tlak, jakoby měl pásek kolem hlavy, výjimkou není ani pocit 

otoku a pocit, že mu „praskne“ hlava. Nacházíme změny tonu a prokrvení svalů, 

biochemické změny v krvi, změny průtoku krve v mozkových cévách. Objevuje se 

ztuhlost šíjových a trapézových svalů. Nevolnost a zvracení se u tohoto typu bolesti 

neobjevuje, fotofobie a fonofobie pouze vzácně. Mezi hlavní diagnostická kritéria patří 

lokalizace bolesti.  

Dále víme o pohybech nebo polohách krční páteře, které předcházejí bolestem 

nebo bolest zvyšují. Často má pacient omezenou pasivní hybnost krční páteře, změny 

tonu paravertebrálních svalů a zvýšenou citlivost šíjových svalů. Cervikogenní složka 

hraje při tenzních bolestech hlavy určitou roli, ale pouze jako faktor spouštěcí. Nejde o 

primární a tudíž rozhodující problém. (Keller, 2008; Kotas, 2002; Waberžinek, 2000) 

 

Terapie 

 

Léčba se dělí na akutní a profylaktickou. V akutní fázi podáváme běžní 

analgetika, doporučuje se klid a odstranění stresu. Vždy se snažíme o léčbu 

krátkodobou. Z dlouhodobého hlediska je obzvláště důležitá léčba nefarmakologická. 

Kombinujeme psychologické a fyzioterapeutické prostředky. Důležité je identifikovat 

stres a vyřešit osobní problémy. Často usilujeme o změnu pracovního režimu a 

životního stylu. Efekt přináší nemocným relaxační cvičení, autorelaxace, autogenní 

trénink, biofeedback nebo masáže. Pacienti by měli dodržovat pravidelný režim, 

dostatečný počet hodin spát, stravovat se v pravidelných intervalech, věnovat se cvičení 

nebo procházkám. Všechna preventivní opatření je nutno dodržovat dlouhodobě. 

(Keller, 2008; Kotas, 2002; Waberžinek, 2000) 
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1.1.3 Cluster headache 

 

Cluster headache nemá přesný překlad do češtiny, používá se výraz „nakupený“. 

Cluster znamená trs, skupina, hnízdo, kupa nebo roj. Někteří autoři uvádějí, že je nemoc 

pojmenována po velkém počtu krátce trvajících atak bolesti, které se opakují v různou 

dobu trvajících periodách a jsou střídány obdobím, kdy je nemocný zcela bez potíží. Jiní 

se přiklánějí k teorii, že název odpovídá lokalizaci bolesti, která je nakupena vždy 

kolem jednoho oka, v oblasti očnice, nad očnicí nebo ve spánku.  

Bolest je jednostranná, velmi intenzivní, někdy až nesnesitelná. Společně s bolestí 

se u pacienta projevují doprovodné příznaky, které jsou způsobené hyperaktivitou 

parasympatiku. Nemocný má překrvené spojivky, slzí, potí se na čele i v celém obličeji, 

má sekreci z nosu, zúžené zornice, pokles a otok očního víčka. Ataky se objevují 

v sériích, které trvají týdny až měsíce. Mezi nimi se vyskytují období zklidnění, které 

může trvat od několika měsíců až po řadu let. Formu nemoci dělíme na epizodickou 

trvající od 7 dní po jeden rok, chronickou, která trvá více jak jeden rok a nedochází u ní 

k žádným remisím. Poslední je forma s periodicitou neurčitou. Frekvence atak v období 

periody je 1 až 8 za den. Pacient je velmi neklidný, většinou nemůže sedět ani ležet a 

záchvat prochodí s hlavou v dlaních. Nemocní popisují tyto bolesti jako nejhorší, které 

kdy zažili. Ataka začíná akutně a vrcholu dosahuje během 10 až 15 minut, celkově trvá 

od 15 do 180 minut. 

 Cluster headache postihují častěji muže než ženy. Uvádí se, že až v poměru 1:10. 

Nejobvyklejší věk pro začátek bolestí je kolem 30. roku. Bolesti se objevují typicky ve 

stejnou denní dobu, nejčastěji je to v nočních hodinách, kdy pacienta budí přibližně 60- 

90 minut po usnutí. Příčiny bolestí nebyly dosud objeveny, ale jsou známy faktory, 

které propuknutí bolesti napomáhají. Řadíme mezi ně napětí šíjových a zádových svalů, 

chlad, nadměrnou fyzickou zátěž, stres, deprese a úzkost, požití alkoholu či tabáku a 

pobyt ve vyšší nadmořské výšce. 

(Galabert, 2008; Marková, 2009; Nouzová, 2004; Waberžinek, 2000) 

 

Terapie: 

 

Při akutních bolestech se nejvíce osvědčuje inhalace přibližně 10 litrů 100% 

kyslíku za minutu a to po dobu 15-20 minut. Tato léčba přináší až 70% účinnost. Dále 
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se může aplikovat  sumatriptan ve formě nasálního spreje nebo subkutánně. 

Profylaktická léčba se nejčastěji skládá z kortikoidů. Efekt přináší i verapamil, lithium, 

kyselina valoproová a další. Farmaka aplikujeme již od prvních atak a pozvolně se 

snažíme o jejich postupné vysazování po vymizení bolestí. (Galabert, 2008; Nouzová, 

2004; Waberžinek 2000) 

 

1.2 Sekundární bolesti hlavy 

 

1.2.1 Bolesti hlavy v souvislosti s úrazem hlavy a/nebo krku 

 

Bolesti hlavy v souvislosti s úrazem hlavy a krku je rozsáhlá skupina. Příčiny 

úrazů jsou značně různorodé. V současné době mají největší podíl na stále se 

zvyšujícím počtu úrazů hlavy a krční páteře civilizační faktory. Až 45% úrazů je 

způsobeno dopravními nehodami, 30% připadá na pády a 20% na pracovní a sportovní 

úrazy. Bolesti mohou být přítomny u banálních úrazů, kde nedochází ke komoci mozku, 

ale i u závažných kraniocerebrálních traumat, kde se objevují ložiskové neurologické 

příznaky i nitrolební hypertenze. 

 Bolest se někdy objevuje jako symptom posttraumatického stresového syndromu 

a je doprovázena dalšími symptomy jako nevolnost, závratě, tinitus, poruchy sluchu, 

rozmazané nebo dvojité vidění, světloplachost, přecitlivělost, úzkost, zvýšená únavnost, 

změny osobnosti a deprese, poruchy spánku a snížené libido. (Marková, 2009; Mastík, 

2010) 

 

Whiplash Injury 

Toto zranění je způsobeno v dopravních prostředcích vlivem čelního či zadního 

nárazu. Popisuje se jako efekt náhlé akceleračně-decelerační síly na krční páteř a horní 

trup, který je způsoben vnějšími silami. Z důvodu mechanismu pohybu při nárazu se 

tento pohyb nazývá švihnutí bičem, protože se krční páteř nejprve zakřiví do tvaru „S“, 

poté dojde k extenzi a následně k flexi krční páteře. Nejčastěji se člověk zraní 
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v motorovém vozidle, ale výjimkou není ani hromadná doprava a k podobnému úrazu 

dochází i při poranění po skoku do vody. 

 Vlivem úrazu se poraní měkké tkáně nebo i kosti. To vede k širokému spektru 

klinické symptomatologie. Jako nejčastější problémy se u pacientů objevují bolesti šíje 

a bolesti hlavy. Mezi další symptomy patří ztuhlost krku, bolest ramen, parestezie, 

slabost, dysfagie, vizuální a sluchové obtíže, závratě, tinitus, bolesti se mohou promítat i 

do horních končetin. (Mastík, 2010; Hahn, 2009; Zemanová, 2003) 

 

Terapie Whiplash Injury 

 

Terapie Whiplash Injury se dělí na pasivní a aktivní. V dnešní době se stále lékaři 

přou, který z přístupů je lepší. Větší část z nich se ale přiklání k přístupu aktivnímu. 

Rehabilitační pracovníci se zaměřují na aktivaci. To znamená, že prověřují aktivní 

pohyby a to pouze v malých amplitudách a směr i rozsah přísně závisí na pocitech 

pacienta. Dalším účinným prostředkem je mobilizace krční páteře v nebolestivém 

směru. Zde musíme dát pozor, aby nebyla prováděna příliš velkou silou a velmi dbáme 

na správný směr. Při ignorování těchto zásad by mohlo dojít k poškození tkáně. 

 Dále korigujeme posturu pacienta a to jak vsedě tak vleže. Provádíme ruční trakci 

v obloukovité flexi do 30%. Mobilizujeme klíček a horní žebra a další kloubní spojení 

kde došlo ke změnám díky zřetězení poruch. Věnujeme se myofasciálním technikám, 

které jsou zcela bezpečné, pouze se vyhýbáme v začátku PIR suboccipitálních svalů.  

Kontraindikovány jsou v akutním stádiu mobilizace horní krční páteře a nárazová 

manipulace. Z pasivních prostředků používáme farmakoterapii, imobilizaci měkkým 

límcem, aplikaci chladu nebo tepla, ultrazvuk, elektroanalgézii a masáže. (Zemanová, 

2003) 

 

1.2.2 Bolesti hlavy v souvislosti s cévním onemocněním 

 

Bolesti hlavy se mohou objevovat u všech typů cévních onemocnění. Cévní 

onemocnění mozku řadíme mezi civilizační onemocnění, protože existuje spektrum 

faktorů, které přispívají k onemocnění cévního řečiště a mohou se manifestovat jako 

cévní mozková příhoda. Patří mezi ně psychický stres, nikotinizmus, nesprávné 
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stravovací návyky a nedodržování životosprávy a duševní hygieny. Bolest hlavy se 

vyskytuje častěji u hemoragického mozkového infarktu než u ischemického. Je 

z pravidla unilaterální a nabývá mírné až střední intenzity, často ji doprovází nauzea. 

(Mastík, 2010; Muchová, 2010) 

 

Subarachnoideální krvácení (SAK) 

Subarachnoideální krvácení je nejrizikovější z cévních onemocnění v kraniální i 

cervikální oblasti. Bolest je zde přítomna prakticky vždy a prudce se rozvíjí v několika 

vteřinách až minutách. Dosahuje velmi vysoké intenzity a je trvalá. Nejčastěji je 

lokalizována do záhlaví. Dalšími příznaky jsou zvracení, schvácenost, někdy lehčí 

porucha vědomí, paréza mozkových nervů, zvýšená teplota a meningeální iritace. Vznik 

subarachnoideálního krvácení je relativně častý při zvýšené fyzické námaze jako např. 

zvednutí těžšího břemene, namáhavé práci v předklonu nebo sexuální aktivitě. 

 Při podezření na SAK je nezbytná okamžitá hospitalizace a provedení CT 

vyšetření mozku a případně i MRI nebo vyšetření likvoru. Na CT je někdy prokazatelné 

i aneurysma, ale důkazem SAK je krev v subarachnoideálním prostoru. 

(Marková, 2009; Mastík, 2010; Muchová, 2010) 

 

Terapie subarachnoideálního krvácení: 

 

Při prokázaném aneurysmatu je nutná chirurgická intervence, ať již operačně nebo 

za pomoci neuroradiologa. Operuje se co nejdříve, aby se předešlo riziku cévních 

spazmů, které mohou pacienta ohrozit stejně jako původní příhoda. (Marková, 2009) 

 

1.2.3 Bolesti hlavy v souvislosti s nitrolebním postižením jiné než cévní 

etiologie 

 

Nejzávažnější z této skupiny jsou bolesti hlavy provázející nádory mozku. U 

intrakraniálních nádorů se bolesti vyskytují asi v 60 % případů. Nezřídka bývají prvním 

příznakem zejména nádorů hypofýzy a mostomozečkového koutu. Málo vyjádřená bývá 
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bolest u pomalu rostoucích nádorů a nádorů lokalizovaných v asymptomatických 

zónách především čelních lalokách. 

 Ze 77 % jsou bolesti hlavy při mozkovém nádoru tenzního charakteru, v 9 % 

imitují migrénu. U frontálně lokalizovaných nádorů spíše pozorujeme plíživě narůstající 

změny osobnosti a chování. Někdy bývá prvním příznakem epileptický záchvat. Podle 

lokalizace a vzdálených tlakových vlivů pozorujeme nejrůznější ložiskové neurologické 

příznaky a/nebo narůstající známky nitrolební hypertenze. Ve všech podezřelých 

případech je nejdůležitější včasná radiodiagnostika (CT nebo MRI mozku). (Marková, 

2009; Mastík, 2010) 

 

Terapie: 

 

V časném stádiu je terapie doménou neurochirurga. Nádor se kompletně nebo 

v nějakých případech alespoň parciálně odstraní. V nepřístupných místech u menších 

nádorových ložisek se používá ozáření Laksellovým gama nožem. V pokročilejším 

stadiu se provádí cílená radioterapie, někdy kombinovaná s chemoterapií. 

(Marková, 2009) 

 

1.2.4 Bolesti hlavy v souvislosti s užitím farmakologicky účinné látky 

nebo s jejím vysazením 

 

Do této skupiny patří látky užívané dlouhodobě, ale i chemické látky nebo léky 

užité jednorázově a dále i bolesti hlavy způsobené vysazením farmakologicky účinných 

látek. Látky vyvolávající bolest hlavy jsou například alkohol a jiné návykové látky, oxid 

uhelnatý, nitrity a nitráty, glutamát sodný a další. Velkým problémem jsou bolesti 

z nadužívání  léků. Především v posledních desetiletích se vlivem našeho způsobu 

života užívá příliš mnoho analgetik, z nichž nejhůře působí kombinovaná analgetika a 

kodeinem, triptany a ergotamin. 

Z počátku působí lék úlevu, ale pokud se bolesti opakují a lék je užíván často, 

snižuje se jeho efekt a dochází ke zvyšování dávek. Je prokázáno, že i lék proti bolesti, 

který je nadměrně užívaný, může sám o sobě bolest vyvolat. Pak není překvapením, že 

vzniká začarovaný kruh, kdy samotné analgetikum bolest hlavy vyvolává. U pacientů 
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dochází k toleranci na farmakologickou látku, musí se zvyšovat dávky, zkracuje se doba 

mezi podáním léku a může vzniknout jak fyzická tak psychická závislost. 

 Bolesti hlavy mají charakter tupé, tlakové bolesti v celé hlavě s maximem nad 

očima. Bolest nepulzuje a není jednostranná, její intenzita je převážně střední, nekolísá 

v průběhu dne, ale může měnit charakteristiky, pouze při nadužívání triptanů má 

charakter migrény. Vyskytuje se denně nebo téměř denně a často je spojena s pocity 

nevýkonnosti, nesoustředění, zvýšeného zapomínání, dále se objevují také poruchy 

spánku. Pojem nadužívání používáme, když pacient užívá léky více jak dvakrát nebo 

vícekrát v týdnu po dobu alespoň tří měsíců.  

 Diagnóza je možná pouze z anamnézy, klinický neurologický nález i pomocná 

vyšetření jsou normální. Před nedávnou dobou bylo v České republice provedeno 

sledování nadužívání léků. Nejčastěji nadužívanou medikací se ukázal sumatriptan a 

poté ibuprofen. (Marková, 2009; Mastík, 2010; Muchová, 2010) 

 

Terapie: 

 

V léčbě je v první řadě nutné ukončit nadužívání analgetik. Nejdůležitější je zde 

spolupráce pacienta. Musí se tlumit abstinenční příznaky a dbát na pitný režim pacienta. 

Po překonání abstinenčních příznaků je na místě doporučit vhodnou preventivní i akutní 

léčbu. 

V případě, že pacient potřebuje podat medikaci, saháme po léku z jiné skupiny, 

než na který byla vytvořena závislost.  Pacient by měl být dlouhodobě sledován a měli 

bychom mu poskytnout podporu a radu. (Marková, 2009; Muchová, 2010) 

 

1.2.5 Cervikokraniální syndrom 

 

CC syndrom zahrnuje nejrůznější obtíže různé lokalizace, od bolestí hlavy přes 

závratě, tinitus, po bolesti v šíji. Jedná se o neobyčejně časté onemocnění a 

pravděpodobně o nejčastější formu bolesti hlavy vůbec. Často se diagnostikuje pouze 

per exclusionem, tj. teprve po tom co se vyloučí všechny jiné možné příčiny. Je sice 

nutné vždy vyloučit závažné patologické změny, zároveň však víme, že bolest hlavy 
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cervikálního původu má také své charakteristické rysy, a protože jde o tak důležité 

onemocnění, měli bychom je diagnostikovat jako takové. (Lewit, 1996) 

 

Subjektivní příznaky: 

 

 Pacient pociťuje bolest, která je charakteristická svou asymetričností. Často je 

jednostranná nebo alespoň výraznější na jedné straně. Během ataky nedochází ke 

střídání stran, ale bolesti se postupně mohou měnit v difuzní. Bolesti mohou být závislé 

na postavení hlavy. Mohou se objevit po dlouhotrvajícím předklonu nebo ráno po 

probuzení následkem špatné polohy ve spánku. Můžeme je také vyprovokovat zátěží 

krční páteře, neadekvátním pohybem krku nebo tlakem na trigger points. 

 Bolesti bývají paroxysmální, což znamená, že má pacient období bez bolestí 

nebo alespoň s menší intenzitou bolesti, které střídají záchvaty intenzivní bolesti. 

Intenzita bolesti je označována jako střední a bolesti mají často epizodické trvání od 

několika hodin do jednoho týdne. V diagnóze cervikokraniálního syndromu nás utvrdí, 

když bolest vyzařuje ze šíje do záhlaví a dále do spánků a očí a to více na jedné než na 

druhé straně. U mladých a zvláště pak dětí bývá bolest hlavy prvním příznakem 

poruchy krční páteře dlouho před tím, než pociťují bolest v šíji. Bolesti mohou mít i 

migrenózní charakter a někdy se může bolest promítnout až do oblasti ramenních 

kloubů. Naprosto netypická je pro vertebrogenní původ bolestí prudká a náhle 

vznikající bolest nebo bolest stálá a progredující. 

 Klinická vyšetření jako neurologické, ORL, oční a laboratorní jsou normální. 

Dalším častým poznatkem je trauma v anamnéze. Ambler udává, že častěji jsou 

postiženy ženy nežli muži a v provokaci vidí značnou roli psychogenních a 

hormonálních faktorů. U některých pacientů je přítomna nauzea, zvracení časté není. 

Někdy nemocní udávají pocit rozmazaného vidění, zejména na straně výraznější bolesti 

a někdy i obtíže při polykání. Výjimkou není ani lehká difuzní bolest v příslušné horní 

končetině. Dalším častým příznakem, který se může objevit je závrať, nazýváme ji 

závrať cervikální nebo polohovou. Nejde ale o pravé vertigo s nystagmem, ale spíše 

poruchy rovnováhy a pocity nestability. (Ambler, 2011; Lewit, 1996; Rychlíková, 1997) 

 

Objektivní nález: 
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Objektivně zjišťujeme funkční cervikální poruchy, mezi které patří svalové 

dysbalance, spoušťové body, chybné dýchání, vadné držení hlavy, omezená celková 

pohyblivost hlavy a bolestivé body. Pohyby hlavy mohou být bolestivé, vyskytují se 

funkční blokády zjm. v hlavových kloubech, ale není výjimkou ani blokáda na 

kaudálnějších úsecích páteře nebo až v cervikothorakálním přechodu. 

 Objevují se reflexní změny různého rozsahu a lokalizace. Typické hyperalgické 

kožní zóny nalézáme od šíje až po záhlaví, mediálně pod soscovitým výběžkem, na 

spáncích, na obočí a na obou stranách nosu. Svalové spasmy bývají v horní části m. 

trapezius, m. levator scapulae, ve svalech suboccipitálních a v m. 

sternocleidomastoideus. Bolestivé body se objevují na nejrůznějších místech hlavy a 

krční páteře a to většinou v určitém nakupení. Mohou být na svalových úponech nebo 

na začátcích svalu a přitom není podmínkou, aby byly svaly zkrácené nebo v hyperonu. 

Nejčastějším místem je laterální plocha trnového výběžku C2 a to častěji na pravé 

straně. Na trnovém výběžku C2 začínají m. trapezius a m. levator scapulae a pokud je 

bolestivý začátek m. levator scapulae, je současně bolestivý i jeho úpon na horním úhlu 

lopatky. Dále jsou to body na zadním oblouku atlasu, na příčných výběžcích atlasu, 

v m. sternocleidomastoideus a na záhlaví, při úponu ligamentum nuchae a kolem úponu 

membrány occipitalis externa. Právě tyto body na záhlaví jsou pro svou lokalizaci 

v okolí výstupu n. occipitalis často chybně považovány za neuralgii tohoto nervu. Ale 

skutečná neuralgie okcipitálního nervu se vyskytuje velmi zřídka, proto bychom měli 

spíše pátrat po přítomnosti bolestivého bodu. Další bolestivé body se nacházejí 

v temporální oblasti při úponu m. temporalis a ve žvýkacím svalstvu v ústech. 

 Ve spánkové oblasti může být bolestivá palpace a. temporalis superficialis. 

Nesmíme opomenout ani bolestivý temporomandibulární kloub. Bolestivé body se 

mohou objevit i na atypických místech lebky, s tím souvisí i změny pohyblivosti skalpu, 

které mohou dále souviset se změnami cervikálních fascií. Izolovaná bolestivost 

výstupu prvního trojklanného nervu spíše nasvědčuje CC syndromu než afekci 

samotného nervu. Důležité je bolestivé body vyhledávat, neboť mohou být trigger 

points a mohou vyvolávat neustále bolesti a udržovat patologický kruh. (Lewit, 1996; 

Rychlíková, 1997) 
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Etiopatogeneze bolesti: 

 

Bolest u CC syndromu je přenesená. To znamená, že její skutečný zdroj a 

primární porucha je v jiné oblasti, než kde je bolest vnímána. Krk je oblast s bohatou 

nociceptivní inervací. Zygoapofyzeální  (fasetové) klouby, meziobratlové ploténky, 

ligamenta, svaly i kůže mohou být zdrojem bolesti. Stimulací kloubních spojení v horní 

krční páteři může být vyvolána bolest v okcipitální krajině. Za nejvýznamnější 

generátory bolesti se považují fasetové klouby. 

 Primární problém v patogenezi je funkční. Přetěžují se struktury bohaté na 

nociceptivní receptory a dochází k dráždění a k reflexním změnám, jako např. ke 

svalovému spasmu a snížení pohyblivosti. Dochází k fixaci a iradiaci patologických 

změn a při jejich delším trvání dochází ke změnám strukturálním a trofickým. Vznikají 

regresivní změny. Anulus fibrosus meziobratlové ploténky degeneruje a objevují se 

v něm trhlinky. Další změny se tvoří na okrajích obratlových těl a na fasetových 

kloubech (spondylóza, spondylartróza). Následkem těchto změn dochází opět snáze 

k chybné funkci a vzniká tak začarovaný kruh. V etiopatogenezi se považují za 

zásadní těsné anatomické i funkční vztahy mezi strukturami horní části krční páteře, 

obzvláště kořeny C2, C3 a kaudální jádro trigeminu s možností aktivace 

trigeminovaskulárního koplexu. Mechanismus bolesti je vysvětlován konvergencí mezi 

aferentními vlákny horních cervikálních kořenů a trigeminu v tzv. trigeminocervikálním 

jádru. Nucleus trigeminocervicalis v horní části krční míchy je tvořen kaudální částí 

spinálního jádra nucleus trigeminus kde dochází současně k interakci s aferentními 

senzitivními vlákny prvních tří míšních nervů. (Ambler, 2011) 

 

Terapie: 

 

Terapie je závislá na místě poruchy a na klinickém nálezu, ale zaměřujeme se 

především na manuální medicínu. Největší pozornost věnujeme cervikokraniálnímu 

spojení. Pomocí mobilizace nebo manipulace se snažíme o odstranění kloubních blokád. 

Bolestivé body ve svalech a jejich úponech léčíme pomocí PIR, avšak bolestivé body na 

lebce reagují spíše na měkké techniky, popřípadě na suchou jehlu nebo obstřik. Na 

svalové spasmy pomáhá PIR, masáž, fyzikální terapie nebo obstřik. Hyperalgické kožní 

zóny reagují na protažení kůže. V případě pocitu úlevy při trakčním testu doporučujeme 

trakce krční páteře. 
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 Pokud vzniká bolest převážně po ránu, je nutná úprava polohy ve spánku. 

V žádném případě nesmí spát nemocný na břiše. Pacientovi předkládáme návod na 

správné cvičení a upravujeme jeho pohybové stereotypy. Krátkodobě můžeme použít 

farmakoterapii. Analgetiky ovlivňujeme bolest a zvýšený tonus šíjového svalstva. 

Používáme nesteroidní antirevmatika a myorelaxancia, doplňkově psychofarmaka, např. 

anxiolytika nebo antidepresiva. (Ambler,2011; Lewit, 1996; Rychlíková, 1997) 
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2 Část speciální 

 

2.1 Metodika práce 

 

Cílem této práce je seznámit se s nejčastějšími druhy bolestí hlavy v teoretické 

části práce a poté v části speciální zpracovat kazuistiku pacienta s cervikokraniálním 

syndromem. Podklady k práci jsem získala v Medicentru Praha během souvislé praxe 

v období od 16. ledna do 10. února 2012. S pacientkou mi bylo umožněno samostatně 

pracovat třikrát týdně.  

 Provedla jsem vyšetření pomocí diagnostických metod a do terapie zařadila 

následující techniky: techniky měkkých tkání dle Lewita, míčkování dle Jebavé, 

mobilizace dle Lewita, postizometrickou svalovou relaxaci dle Lewita, 

senzomotorickou stimulaci, antigravitační relaxaci dle Hofta, respirační fyzioterapii, 

analytické posilování, aktivaci HSSP, strečink, cviky na gymballu. Další součástí 

terapie byl ultrazvuk a TENS. Z dostupných pomůcek byl použit míček, „ježek“, 

kruhová výseč, čočky, gymball a overball. 

 Pacientka byla seznámena s cílem a významem mé práce a podepsala 

informovaný souhlas, jehož vzor je přiložen v příloze č. 2 (Příloha č. 2 – Vzor 

informovaného souhlasu). Práce je vypracována v souladu s etickými normami, s 

ohledem na ochranu práv pacientů a soukromí. V příloze č. 1 přikládám originál 

schválení etické komise UK FTVS. 

 

2.2 Anamnéza (18. 1. 2012) 

Pacientkou byla žena ročník narození 1987 s diagnózou cervikokraniální syndrom 

M530.  

Status praesens: 

Subjektivní: pacientka se cití dobře, spala dobře.  

Objektivní: pacientka přišla sama, vědomá, orientovaná, spolupracuje, bez poruch řeči, 

bez anizokorie, ameningeální. 
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pravák, výška: 180cm, váha: 64kg, Body Mass Index: 19,75, 

 tepová frekvence: 60 tepů/min, dechová frekvence: 12 dechů/min. 

Rodinná anamnéza: 

Matka, které je 52 let má problémy se štítnou žlázou. Trpí srdeční arytmií a  bolestmi 

zad, kvůli kterým chodí na rehabilitaci. 

Otec, kterému je 52 let trpí hypertenzí a bolestmi zad, kvůli kterým chodí také na 

rehabilitaci. 

Osobní anamnéza: 

 Předchozí onemocnění: Pacientka prodělala v dětství běžná dětská onemocnění jako 

například chřipku a neštovice. Trpí Leidenskou mutací. V roce 2004 prodělala 

mononukleózu. V září roku 2009 jí byla operována štítná žláza pro uzle, histologie se 

ukázala negativní, polovina štítné žlázy byla při výkonu odebrána. Pacientka 

neprodělala žádný úraz. 

Nynější onemocnění: cca od r. 1996 opakované bolesti hlavy, odeslána na neurologii, 

kde bylo provedeno kompletní vyšetření s diagnózou: CC sy. Následovala RHB 10x 

(pacientka si nepamatuje jaké cviky cvičila), dostavilo se mírné zlepšení. Od té doby 2x 

za rok návštěva lékaře, který jí dle slov pacientky srovnal krční páteř, autoterapie 

nebyla. Nyní cca 1x za měsíc silné bolesti hlavy, vezme si Ibalgin a bolest odezní. 

Bolest se objevuje ve spáncích nebo za očnicovými oblouky. Pacientka vidí souvislost 

bolestí se sezením u počítače. Někdy se objeví ráno po probuzení a pacientka má pocit 

přeleženého krku. (Pocity na zvracení, poruchy rovnováhy neguje). 

Farmakologiká anamnéza: Pacientka užívá Euthyrox 100mg. 

Alergologická anamnéza: Pacientka není na nic alergická.  

Gynekologická anamnéza: Menstruace od 14 let, pravidelná. 

Sociální anamnéza: bydlí s rodiči v rodinním domě. Při vstupu musí překonat 3 

schody. 

Pracovní anamnéza: studentka mezinarodních vztahů na Metropolitní univerzitě.  
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Sportovní anamnéza: negativní 

Abusus: Pacientka nekouří, kávu pije 2x-3x denně, alkohol pouze příležitostně, drogy 

nebere. 

Předchozí rehabilitace: V roce 1996, kdy byl pacientce diagnostikován CC sy chodila 

na rehabilitaci. Měla asi deset cvičení, ale nepamatuje si jaké cviky cvičila. 

Výpis ze zdravotní dokumentace pacienta: nebyl k dispozici 

Indikace k RHB: cervikokraniální syndrom 

 

 

2.3 Vstupní kineziologické vyšetření (18. 1. 2012) 

 

2.3.1 Aspekce 

 
Vyšetření stoje: 

zezadu:  

Stojí o úzké bázi, paty má kulovité, hlezenní klouby valgózní (zjm. levý), podkolenní a 

subgluteální rýhy jsou symetrické, lýtka a stehna symetrické, pánev je symetrická, taile 

asymetrické (levá je více vykrojená), dolní úhly lopatek jsou symetrické, mediální hrany 

lopatek jsou vystouplé, levý ramenní kloub je výše. 

z boku:  

Pacientka má bederní hyperlordózu s vrcholem v oblasti L1, oploštěnou hrudní kyfózu, 

lehkou protrakci ramenních kloubů. 

zepředu :  

Pacientka má plochonoží bilaterálně, stehna a pánev jsou symetrické, pupek ve středu 

těla. 

Vyšetření pomocí olovnice:  
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Zezadu – olovnice prochází páteří a intergluteální rýhou 

Zepředu – olovnice prochází sternem a pupkem 

Zboku – ramenní klouby jsou mírně předsunuty, uši, kyčelní a kolenní kloub jsou v ose 

 

Modifikace stoje: 

stoj na dvou vahách – L 30, P 34 (v normě)  

Trendelenburgova zkouška – bpn. na obou DKK, ale nestabilita zjm. na LDK 

 

Vyšetření dynamiky páteře: 

Thomayerova zkouška: 0 cm 

extense trupu- zakřivení není plynulé, páteř je zalomená v oblasti Th-L přechodu 

lateroflexe- symetrická, pocit tahu na obou stranách 

 

Vyšetření dechového stereotypu vleže na zádech 

Asymetrie dolních žeberních oblouků, vpravo více prominují. Převažuje břišní dýchání 

s velkým vyklenutím břišní stěny ventrálně, bez rozšíření dolní hrudní apertury, 

pomocné dechové svaly jsou relaxovány, dechová vlna jde kaudokraniálně. 

 

 Vyšetření chůze: 

Rytmus je pravidelný, délka kroku symetrická. Pacientka chodí o úzké bázi, správně 

odvíjí chodidla, pohyb pánve je fyziologický. Souhyb paží vychází z loketních kloubů.  

Ve frontální rovině nevybočuje, v sagitální rovině dochází k mírnému zvětšení bederní 

lordózy.  
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Modifikace chůze : 

chůze pozadu – bez potíží, extenze v kyčelních kloubech je přítomna 

chůze po patách – zvládla bez potíží 

chůze po špičkách – zvýšená aktivita v Th-L přechodu 

v podřepu- zvládla bez potíží 

 

2.3.2 Palpace: 

 
a)  pánev: levá crista 0.5 cm výše než pravá 

levá SIAS 0.5 cm výše než pravá 

levá SIPS 0.5 cm výše než pravá  

= sešikmení vpravo 

 

b)  tonus svalů:  

(vyšetřeno vleže) 

Hypertonus m. trapezius sin. -  horní část, erectorů bederní páteře bilaterálně , m. 

quadratus lumborum (zjm. vpravo), m. rectus abdominis bilaterálně a m. iliopsoas 

bilaterálně. 

Suboccipitální svaly jsou palpačně bolestivé. 

Hypotonus mm. obliquí abdominí bilaterálně. 

Normotonus mm. scaleni, mm. sternocleidomastoideí, žvýkacích svalů bilaterálně, 

ústního dna bilaterálně. 

Výběžky C2, jazylka a  temporomanibulární klouby jsou palpačně nebolestivé. 

c) vyšetření jizvy ve fossa jugularis: jizva je dlouhá 3cm, volná, posunlivá a 

nebolestivá.  
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2.3.3 Vyšetření základních pohybových stereotypů dle Jandy: 
(Haladová, 2005) 

 

1. Extenze v kyčelním kloubu (s nataženou DK): zapojení svalů: 1 .m. gluteus 

maximus, 2. hamstringy, 3. extensory Lp homolaterálně 4. extensory Lp  kontralaterálně 

5. extensory Th-L přechodu homolaterálně 6. extensory Th-L přechodu kontralaterálně. 

Symetrické bilaterálně. 

S pokrčenou DK: stejný průběh bilaterálně. 

2. Abdukce v kyčelním kloubu: vpravo-bez patologií, vlevo- aktivita m. quadratus 

lumborum v počáteční fázi pohybu. 

3. Flexe trupu: již v počáteční fázi pohybu se objevuje velký souhyb pánve. Vyšetření 

s plantární flexí v hlezenních kloubech: již v počáteční fázi pohybu dochází k velkému 

souhybu pánve a zvednutí DKK od podložky. 

4. Flexe šíje: plynulý obloukovitý pohyb v plném rozsahu pohybu.  

5. Abdukce v ramenním kloubu: bez patologií bilaterálně. 

6. Klik: mediální hrany lopatky prominují ve výchozí poloze, je zvýšená bederní 

lordóza. Pacientka nedokáže udržet fyziologické zakřivení bederní páteře, lopatky stále 

prominují, při kliku se objevuje výrazná hyperlordóza. 

 

2.3.4 Antropometrie:  
(Haladová, 2005) 

 
Obvody: 

hlavy: 50 cm 

hrudníku mezosternale: inspirium: 87cm, exspirium: 83cm 

hrudníku-xiphosternale: inspirium: 77cm, exspirium: 72cm 
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břicho: 77 cm 

boky: 92 cm 

 

Délka - HK P L 

Celá HK 80 80 

Paže a předloktí 59 59 

Paže 31 31 

předloktí 27,5 27,5 

Ruka 20,5 20,5 

Obvod - HK P L 

paže relaxované  27 27 

paže při kontrakci svalu  29 29 

loketní kloub 21 21 

předloktí  22 22 

zápěstí  14 14 

přes hlavičky metakarpů  18 18 
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Délka - DK P L 

funkční délka DK 89 89 

anatomická délka DK 84 84 

Stehno 43 43 

Bérec 45 45 

Chodidlo 25,5 25,5 

Obvod - DK P L 

Stehno 38 38 

Koleno 26 26 

Tuberositas tibie 24 24 

Lýtko 26 26 

Kotník 21 21 

Nárt, pata 26 26 

Hlavice metatarsů 18 18 

Tab. č. 1 – antropometrické údaje (cm)  

 

2.3.5 Vyšetření rozsahu pohybu v kloubu dle Jandy:  
(Janda, 1993) 
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Pohyby byly prováděny aktivně. Měřeny byly dvouramenným plastovým goniometrem. 

Páteř: 

Cervikální část:  

S 45 – 0 – 45  

F 45 – 0 – 45  

R 80 – 0 – 80  

 

Thorakolumbální část: F 35 – 0 – 35 

R 30 – 0 – 30 

Vyšetření HK: 

 

Kloub P L 

Ramenní S 30 – 0 – 165 (se souhybem) S 30– 0 – 165 (se souhybem) 

 F 160 - 0 – 0 (se souhybem) F 160 - 0 – 0 (se souhybem) 

 T 35 – 0 – 140 T 35– 0 – 140 

 R 60 – 0 – 70 R 60 – 0 – 70 

Loketní S 5 – 0 - 150 S 5– 0 – 150 

Radioulnární T 80 – 0 – 70 T 75 – 0 – 70 
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Zápěstí  S 50 – 0 – 70 S 50 – 0 – 70 

 F 25 – 0 – 40 F 25 – 0 – 40 

MP 2.-5. prstu S 0 – 0 – 90 S 0 – 0 – 90 

 F 20 – 0 – 30 F 20 – 0 – 30 

IP 2.-5. prstu S 0 – 0 – 90 S 0 – 0 – 90 

IP distální 2.-5. prstu S 0 – 0 – 80 S 0 – 0 – 80 

Karpometakarpový palce S 10 - 0 – 30 S 10 – 0 – 30 

 F 60 – 0 – 40 F 60 – 0 – 40 

MP palce S 0 – 0 – 70 S 0 – 0 – 70 

IP palce S 0 – 0 – 90 S 0 – 0 – 90 

Tab. č. 2 – rozsahy velikosti úhlu v kloubech HKK (měřeno ve stupních) 

Vyšetření DK: 

 

Kloub P L 

Kyčelní S 10 – 0 – 75 (PP:135) S 10 – 0 – 75 (PP:135) 
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 F 40 - 0 – 30 F 40 - 0 – 30 

 R 40 – 0 – 35 R 40 – 0 – 35 

Kolenní S 0 – 0 – 145 S 0 – 0 – 145 

Hlezenní S 35 – 0 – 40 S 40 – 0 – 40 

 R 5 – 0 – 5 R 5 – 0 – 10 

Tab. č. 3 – rozsahy velikosti úhlu v kloubech DKK  (měřeno ve stupních) 

 

Metatarzofalangové klouby prstů – S 45 – 40 na obou stranách 

F – pacient pohyb neprovede ani do abdukce, ani do addukce, bylo provedeno vyšetření 

pasivní – F 20 – 0 – 15 

Distance na páteři:  

Thomayerův příznak: 0 

Schoberův příznak: 5 cm 

Stiborův příznak: 8 cm 

Čepojevův příznak: 2,5 cm 

Ottův příznak: inklinační: 2,5 cm,  reklinační: 3 cm 

Forestierova fleche : 0 

Lateroflexe : 25 cm vpravo, 25cm vlevo 

Předklon hlavy: 2 prsty 
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2.3.6 Vyšetření hypermobility dle Jandy: 
 (Janda, 1996) 

 
Zkouška rotace hlavy: negativní, rozsah: P 80°, L 80° aktivně i pasivně. 

Zkouška šály: pozitivní, dosáhne 1 cm přes trny obratle bilaterálně. 

Zkouška zapažených paží: pozitivní, chytne se prsty bilaterálně. 

Zkouška založených paží: pozitivní, prsty překrývají lopatky bilaterálně. 

Zkouška extendovaných loktů: negativní, pacientka provedla pohyb do 110° . 

Zkouška sepjatých rukou: negativní, pacientka provedla pohyb v rozsahu do 80°. 

Zkouška sepjatých prstů: negativní, pacientka provedla pohyb v rozsahu 80°  

Zkouška úklonu: negativní, kolmice z axilly prochází intergluteální rýhou bilaterálně. 

Zkouška posazení na paty: negativní, hýždě 15 cm od země. 

 

2.3.7 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy:  
(Janda, 1996) 

 

Svalová skupina P L 

m. triceps surae- 

gastrocnemius 

0 0 

m. triceps surae- soleus 0 0 

flexory kolenního kloubu 2 2 

m. quadriceps femoris 0 0 

m. tensor fascia latae 0 0 
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m. illiopsoas 0 0 

adduktory kyčelního kloubu 0 0 

m. piriformis 0 0 

m. quadratus lumborum 0 1 

m. pectoralis maior 0 0 

m. pectoralis maior – dolní 

část 

0 0 

paravertebrální svaly 0 

m. sternocleidomastoideus 0 0 

m. trapezius 0 0 

m. levator scapulae 0 0 

Tab.č. 4 vyšetření zkrácených svalů  (0-bez zkrácení, 1-mírné zkrácení, 2-velké zkrácení) 

 

2.3.8 Funkční svalový test dle Jandy: 
 (Janda, 1996) 

 

 L P 

m. sternocleidomastoideus 5 5 

mm. scaleni 5 5 

m. trapezius- craniální část 5 5 
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- mediální část 4 4 

- caudální část 3 3 

m. serratus anterior 4 4 

flexory trupu 3 3 

extensory Thp 5 5 

extensory Lp 5 5 

mm. obliquí 3 3 

m. qaudratus lumborum 5 5 

flexory kyčelního kloubu 5 5 

extensory kyčelního kloubu 5 5 

abduktory kyčelního kloubu 5 5 

adduktory kyčelního kloubu 5 5 

zevní rotátory kyčelního 

kloubu 

5 5 

vnitřní rotátory kyčelního 

kloubu 

5 5 

flexory kolenního kloubu 5 5 

extensory kolenního kloubu 5 5 

m. triceps surae 5 5 
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m. soleus 5 5 

m. tibialis anterior 5 5 

m. tibialis posterior 5 5 

mm. peroneí 5 5 

flexory ramenního kloubu 5 5 

extensory ramenního kloubu 5 5 

abduktory ramenního kloubu 5 5 

horizontální abduktory 

ramenního kloubu 

5 5 

horizontální adduktory 

ramenního kloubu 

5 5 

zevní rotátory ramenního 

kloubu 

5 5 

vnitřní rotátory ramenního 

kloubu 

5 5 

flexory loketního kloubu 5 5 

extensory loketního kloubu 5 5 

m. flexor carpi radialis 5 5 

m. flexor carpi ulnaris 5 5 

m. extensor carpi radialis 5 5 
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m. extensor carpi ulnaris 5 5 

Tab. č. 5 – vyšetření svalové síly (škála 0-5, 0-bez záškubu svalu, 1- záškub svalu, 2- pohyb s vyloučením 

gravitace, 3- pohyb proti gravitaci, 4- pohyb proti odporu, 5- pohyb proti velkému odporu) 

 

2.3.9 Testy dle australské školy: 

 
Výchozí poloha je leh na zádech pokrčmo, pacient zdvihá DK o několik cm a pak ji 

navrací zpátky do výchozí polohy. Sleduje se tonus a aktivita břišních a 

paravertebrálních svalů a oddálení procesus spinosus bederní páteře od prstů terapeuta. 

- oddálení spin bederní páteře při zdvihu LDK o cca 1 cm, o cca 2 cm u PDK, bez 

výrazné aktivity břišního svalstva. 

 

2.3.10  Test HSS dle Koláře:  
(Kolář, 2009) 

 
Brániční test:  

Pacientka sedí ve vzpřímeném sedu, hrudník je v exspirační poloze. Provádí se palpace 

pod dolními žebry, laterárně, s mírným tlakem proti laterární skupině břišních svalů a 

sleduje se postavení dolních žeber při provedení pohybu. Pacientka při výdechu provede 

protitlak a pohyb dolní části hrudníku proti přiloženým dlaním terapeuta. Sleduje se 

aktivace bránice a její souhra s břišním svlastvem a svalstvem pánevního dna. 

Pacientky protitlak není dostatečně silný, nedojde k laterálnímu rozšíření hrudníku, 

nedostatečné rozšíření mezižeberních prostor.  

 

Test nitrobřišního tlaku: 

Pacientka sedí na okraji stolu. HKK volně položeny. Palpujeme mediálně od SIAS. 

Pacientka aktivuje břišní stěnu proti našemu tlaku. Sledujeme chování břišní stěny při 

zvýšení nitrobřišního tlaku.  
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Pacientky protitlak není dostatečně silný, při aktivaci převažuje horní část m. rectus 

abdominis.  

 

2.3.11  Vyšetření úchopů:  
(Haladová, 2005) 

 
Jemné úchopy: štipec, špetka, laterární – provedla LHK i PHK 

Silové úchopy: kulový, válcový, háček – provedla LHK i PHK 

 

2.3.12  Neurologické vyšetření: 

 
Hlavové nervy: 

I. : beze.změn 

II.: beze změn 

III., IV., VI.: symetrické oční štěrbiny, střední postavení bulbů, pohyblivost bulbů 

všemi směry v plném rozsahu, bez nystagmu, fotoreakce bez patologie 

V.: výstupy nebolestivé, čití beze změn, žvýkání beze změn 

VII.: aspekcí symetrický obličej, na výzvu zvedne obočí, zamračí se, zavře oči, vyšpulí 

rty nafoukne tváře, symetrické 

VIII.: sluch bpn. 

IX.,X.,XI.: mluvení, polykání beze změn 

XII. - jazyk: plazí se ve střední čáře, neuchyluje se ani v ústech, pacientka ho nemá 

pokousaný 

 

Příznak Neri- bpn., nebolí 
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hlava na poklep nebolí 

 

Krk:  

krční páteř – hybnost aktivní a pasivní neomezená ( př. anteflexe, záklon hlavy, úklon, 

rotace hlavy ) 

karotidy – palpace- pulzují symetricky 

 

HK:  

reflexy – bicipitový ( C5) – výbavný na obou HK 

 tricipitový ( C7) – výbavný na obou HK 

 flexorů prstů ( C8) – výbavný na obou HK 

 

pyramidové jevy: iritační – Juster –negativní 

Hoffmann – negativní 

Tromner – negativní 

Zánikové – Mingazzini – negativní 

Defour – negativní 

Barré – negativní 

Hanzal – negativní 

Rusecký – negativní 

Fenomén retardace – negativní 

Orientační testy na mozeček: taxe ( prst-nos) – negativní 

Diadochokinéza – negativní 
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Trup:  

epi-mezo-hypogastrické reflexy výbavné 

( Th7-8, Th9-10, Th11-12 ) 

 

DK: ( pacientka byla vyšetřena vleže na zádech ) 

DKK bez otoků, pulzace periferních cév hmatná, bez známek varixů 

Laseguova zkouška: negativní 

Reflexy: patelární ( L2-L4 ) – výbavný na obou DK 

Achillovy šlachy (L5-S2 ) – výbavný na obou DK 

medioplantární ( L5-S2 ) – výbavný na obou DK 

 

Pyramidové jevy: iritační: extenční – Babinski – negativní 

Chaddock – negativní 

Oppenheim – negativní 

Vítkův sumační – negativní 

Flekční – Rossolimo – negativní 

Žukovskij-Kornilov – negativní 

Zánikové: Mingazzini – negativní 

Barré – negativní 

Retardace – negativní 

Orientační test na mozeček: taxe ( pata-koleno, po tibii dolů ) – negativní 

čití:  
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povrchové čití: 

taktilní – HKK – bpn., DKK – bpn. 

lokalizační - HKK: bpn., DKK – bpn. 

hluboké čití:  

vyšetření polohocitu : HKK – bpn., DKK - bpn. 

vyšetření  pohybocitu: bpn. 

 

Rombergův stoj: 

I.- bpn. 

II.-bpn. 

III.- zvýšená aktivita svalů DKK 

 

Hautantův test: bpn. 

DeKlainův test: bpn. 

 

2.3.13  Vyšetření reflexních změn dle Lewita:  
(Lewit, 1996) 

 
Vyšetření kůže: 

U pacienta nebyl výskyt nadměrného pocení, teploty nebo barvy během ani po průběhu 

vyšetření. Bariéra byla převážne fyziologická, v oblast dolní bederní páteře byla kůže 

tužší, dopružení bylo obtížné, v oblasti levého m. trapezius byl nález stejný, opět 

obtížné dopružení a tužší posun kůže. 

 

Vyšetření podkoží: 
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Pomocí Kiblerovy řasy, v oblasti bederní páteře řasa přilnutá, v oblasti hrudní páteře 

bez patologického nálezu, ale vyšetření bylo v celém rozsahu velmi bolestivé.  

 

Vyšetření fascií: 

Zádová fascie – kraniální část – posun omezený, nemožnost dopružení bilaterálně. 

Zádová fascie – kaudální část – posun omezený, nemožnost dopružení bilaterálně. 

Zádová fascie – laterárně – posunlivost fyziologická, možnost dopružení bilaterálně. 

C/Th fascie – posun omezený, nemožnost dopružení bilaterálně. 

Krční fascie – posunlivost fyziologická, možnost dopružení bilaterálně. 

Hrudní fascie – posunlivost fyziologická, možnost dopružení bilaterálně. 

Fascie HK - posunlivost fyziologická, možnost dopružení bilaterálně. 

Fascie DK – posunlivost fyziologická, možnost dopružení bilaterálně. 

Pohyblivost skalpu fyziologická, možnost dopružení. 

 

Vyšetření svalů:  

Trigger pointy byl nalezen v oblasti m. trapezius sin., horní a střední část, m. levator 

scapulae sin., suboccipitálních svalech bilaterálně, erectorech bederní páteře bilaterálně, 

bránici bilaterálně a v  m. quadratus lumborum bilaterálně. 

 

2.3.14 Vyšetření kloubní vůle:  
(Lewit, 1996) 

 

Krční páteř 

A-O dorsální posun Bpn. 
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laterální posun bpn. 

anteflexe bpn. 

retroflexe bpn. 

lateroflexe bpn. 

rotace bpn. 

C1-C2 lateroflexe bpn. 

rotace bpn. 

C2-C3 lateroflexe bpn. 

rotace bpn. 

C3-C4 rotace bpn. 

dorsální posun bpn. 

laterální posun bpn. 

C4-C5 lateroflexe bpn. 

rotace bpn. 

dorsální posun bpn. 

laterální posun bpn. 

C5-C6 lateroflexe bpn. 

rotace bpn. 
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dorsální posun bpn. 

laterální posun bpn. 

C-Th přechod 

C6-C7 lateroflexe bpn. 

rotace bpn. 

dorsální posun bpn. 

laterální posun bpn. 

C7-Th1 lateroflexe bpn. 

rotace bpn. 

dorsální posun bpn. 

laterální posun bpn. 

Th1-Th2 lateroflexe bpn. 

rotace bpn. 

dorsální posun bpn. 

laterální posun bpn. 

Th2-Th3 lateroflexe bpn. 

rotace bpn. 

dorsální posun bpn. 
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laterální posun bpn. 

lopatka snížená posunlivost bpn. 

Žebra blokáda 3. žebra  bpn. 

Tab. č. 6 – vyšetření kloubní vůle 

 

 

2.3.15  Závěr vyšetření: 

 
Pacientka trpí cervikokraniálním syndromem. Stojí o úzké bázi, má plochonoží 

bilaterálně, má valgózní hlezenní klouby. Taile jsou asymetrické (levá je více 

vykrojená), levý ramenní kloub je výše, mediální hrany lopatky prominují. Má bederní 

hyperlordózu, oploštělou hrudní kyfózu a lehkou protrakci ramen. Pánev je sešikmená 

vpravo. Vleže na zádech je patrná asymetrie dolních žeberních oblouků (vpravo více 

prominují). Převaha břišního dýchání se značným vyklenutím břišní stěny ventrálně, 

bez rozšíření dolní hrudní apertury. Při vyšetření stoje na 1 noze jsem zjistila nestabilitu 

zjm. na LDK. Při chůzi je zvýšená aktivita v Th-L přechodu, která se ještě více zvýrazní 

při chůzi na špičkách. Křivka páteře při extenzi trupu ve stoji je neplynulá, zakřivení je 

zalomené v Th-L přechodu.  

Pacientka má dysbalance ve svalovém napětí. M. trapezius sin.- horní část, erectory 

bederní páteře bilaterálně, m. quadratus lumborum (zjm. vpravo), m. rectus abdominis 

bilaterálně, m. iliopsoas bilaterálně jsou v hypertonu naopak mm. obliquí abdominí 

bilaterálně jsou hypotonní.  

Zjistilia jsem vadné pohybové stereotypy při extenzi v kyčelních kloubech, kde po 

aktivaci m. gluteus maximus a hamstrings aktivuje nejprve svaly zad homolaterálně a až 

poté kontralaterálně. Při abdukci v levém kyčelním kloubu se objevuje quadrátový 

mechanismus. Flexe trupu je doprovázena značným souhybem pánve a to hned v 

začátku pohybu, dále pacientka u tohoto testu zvedá nohy. Vyšetření kliku, při kterém 

prominují mediální hrany lopatky a je zvýšená bederní lordóza ve VP, provedla 

pacientka s výraznou hyperlordózou v bederní oblasti zad.  
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Vyšetření hypermobility se ukázalo pozitivní pro testy týkající se ramenního kloubu, 

to ukazuje na zvýšenou laxacitu vazů v oblasti ramenního kloubu, protože ostatní testy 

byly negativní. Pacientka má zkrácené ischiocrurální svaly. 

 Funkční svalový test potvrdil insuficienci břišních svalů a to jak přímých tak 

šikmých. Dále je oslaben m. trapezius- střední i dolní část a m. serratus anterior, nález je 

bilaterálně symetrický u všech jmenovaných svalů.  

Vyšetření reflexních změn ukazuje změny ve všech vrstvách měkkých tkání. Změny 

na kůži se projevují v oblasti dolní bederní páteře a v oblasti m trapezius sin. Kiblerova 

řasa je přilnutá v dolní části zad a v celém průběhu zad je vyšetření velmi bolestivé. 

Snížená posunlivost zádové fascie kraniálním i kaudálním směrem a fascie v C-TH 

přechodu. TrP se nalézají v m. trapezius sin.- horní a střední část, m. levator scapulae, 

suboccipitálních svalech bilaterálně, erectorech bederní páteře bilaterálně, bránici 

bilaterálně a v m. quadratus lumborum bilaterálně.  

Test dle Australské školy prokázal zhoršenou stabilizační schopnost trupu a testy dle 

Koláře ukázaly insuficienci HSSP. Při vyšetření kloubní vůle nebyly nalezeny žádné 

blokády v krční páteři ani CTh přechodu. Pacientka má blokádu 3. žebra vlevo a 

sníženou posunlivost levé lopatky.  
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2.4 Krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

 

Krátkodobý plán: 

 

U pacientky je nutné protáhnout zkrácené svaly, posílit svaly oslabené, aktivovat 

svaly nohy k vytvoření klenby nožní, zvýšit aferenci z dolních končetin. Chtěli bychom 

dosáhnout optimalizace měkkých tkání a normotonu svalů se změněným napětím a 

zapojení HSSP. Odstraníme kloubní blokády a TrPs. Budeme se snažit o nápravu 

chybných pohybových stereotypů, stabilizaci lopatky, korekci správného stoje a sedu a 

edukace práce na počítači. Zlepšíme dynamiku hrudního koše a dechový stereotyp. 

 

 

Dlouhodobý plán:  

 

Pacientka by měla pokračovat v naučené autoterapii. Věnovat se cvikům na 

protažení zkrácených svalů, uvolnění svalů v hypertonu, posílení svalů oslabených a 

aktivaci HSSP. Měla by dbát na správný stoj, sed a práci u počítače a dále na správný 

dechový stereotyp. Naučené pohybové i dechový stereotyp by měla zavést do všech 

denních činností. Doporučuji batoh na obě dvě ramena, tašky na jedno rameno omezit 

jak jen to půjde. Pacientka by si měla pořídit zdravotnický polštář a dbát na dobrou 

kvalitu spánku. Měla by dodržovat pitný režim. Také bych jí doporučila věnovat se 

nějaké sportovní aktivitě např. plavání nebo jízdě na kole.  
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2.5 Průběh terapie 

 

Součástí každé terapie je fyzikální terapie indikovaná paní primářkou 

z Medicentra Praha, která následovala vždy po cvičení s pacientkou. Na oblast 

trapézových svalů jsme aplikovali ultrazvuk a na oblast krční páteře TENS. Fyzikální 

terapie by měla přispět k relaxaci hypertonických svalů. 

Ultrazvuk kontinuální 

f: 3 MHz, ERA 4cm2, intenzita: 0,5-1,0 W/cm2, 2,5 minuty na každou stranu, 

celkem 7x. 

TENS randomizované 

f: 100 Hz, intenzita: nadprahově senzitivní, 15 minut, celkem 7x. vakuová jednotka. 

 

2.5.1 Terapie 1., 18. 1. 2012 

Status praesens: viz. vstupní kineziologický vyšetření 

Cíl dnešní terapeutické jednotky:  

 protažení fascií (zádová fascie směrem kraniálním a kaudálním, fascie C-Th 

přechodu kaudokraniálně a laterolaterálně) 

 odstranění TrP (v m. trapezius sin.-horní a střední část, m. levator scapulae sin., 

svaly suboccipitální a v bránici) 

 snížení napětí hypertonických svalů (m. quadratus lumborum bilaterálně, m. 

iliopsoas bilaterálně a erectory bederní páteře bilaterálně) 

 odstranění blokády levého 3. žebra a obnovení posunlivosti levé lopatky 

 edukace správného stoje a správného sedu u pracovního stolu s počítačem 

Návrh terapie: TMT dle Lewita, PIR dle Lewita, mobilizace dle Kubise a Lewita, 

míčkování, edukace správného sedu.  

 

Provedená terapie: 
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 TMT dle Lewita- protažení fascií na zádech směrem kraniálním a kaudálním a 

fascie C-Th přechodu kaudokraniálně a laterolaterálně 

 míčkování paravertebrálních svalů 

 PIR dle Lewita na subocciputální svaly vleže na zádech, na m. trapezius sin.-

horní část vleže na zádech, m. levatos scapulae sin. vleže na zádech, na m. 

trapezius sin.- střední část v sedě, na m. quadratus lumborum bilaterálně vleže 

na boku a m.iliopsoas vleže na zádech 

 instrukce k autoterapii na uvolnění TrPs v bránici 

 mobilizace horních žeber dle Kubise 

 mobilizace levé lopatky proti hrudníku vleže na břiše  

 edukace správného sedu u pracovního stolu: kyčelní klouby by měly být výše 

než klouby kolenní, hlezenní klouby kolmo pod kolenními, DKK lehce od sebe, 

nohy rovnoběžně, tříbodová opora na chodidlech, doporučila jsem pacientce 

přemístění počítače kolmo před sebe, měla ho na pravé straně, pracovat na 

klávesnici by měla s opřenými lokty o stůl, aby nenamáhala trapézové svaly 

 edukace správného stoje: tříbodová opora na chodidlech, pokrčené DKK, 

lopatky táhnout směrem dolů, bradu zastrčit, hlavu vytahovat za temenem 

vzhůru 

 

Zadaná autoterapie:  

 protahování mm. hamstrings bilaterálně: leh na zádech, theraband držet v rukou 

a zaháknout za plosku nohy, zvednout DK do flexe 90 stupňů, propínat koleno, 

provádět ve třech polohách chodidla: špička míří vzhůru, ven a dovnitř 

 Antigravitační terapie dle Hofta na horní vlákna m. trapezius a na m. levator 

scapulae 

 dodržovat naučený stoj a sed 

 

Závěr jednotky:  

Došlo k protažení fascií. Snížila jsem napětí m. iliopsoas bilaterálně, erectory bederní 

páteře a m. quadratus lumborum bilaterálně se relaxovat nepodařilo. Odstranila jsem 
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TrPs v m. trapezius sin. a m. levator scapulae sin., suboccipitálních svalech a bránici. 

Pacientka byla poučena o správném stoji, sedu a práci s počítačem a zainstruována k 

autoterapii.  

 

2.5.2 Terapie 2., 20. 1. 2012 

Status praesens: 

subjektivní: pacientka nepociťuje po 1. terapii žádnou změnu 

objektivní:  

 snížená posunlivost a protažitelnost fascií (zádová fascie směrem kraniálním a 

kaudálním, fascie C-Th přechodu kaudokraniálně a laterolaterálně) 

 blokáda levého 3. žebra a snížená posunlivost levé lopatky 

 TrP v m. trapezius sin. - horní a střední část, suboccipitálních svalech a v bránici 

 svalový hypertonus: m. quadratus lumborum bilaterálně, m. iliopsoas 

bilaterálně, erectory Lp bilaterálně 

 chybný dechový stereotyp (viz. vstupní kineziologické vyšetření) 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky:  

 protažení fascií (zádová fascie směrem kraniálním) 

 odstranění blokády levého 3. žebra a obnovení posunlivosti levé lopatky 

 odstranění TrP (v m. trapezius sin. - horní a střední část, m. levator scapulae sin., 

suboccipitálních svalech a v bránici) 

 snížení napětí hypertonických svalů (m. quadratus lumborum bilaterálně, m. 

iliopsoas bilaterálně, erectory Lp) 

 zvýšení aference z plosek DKK 

 zlepšení stability 

 aktivace svalů k vymodelování příčné a podélné klenby nožní 
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Návrh terapie: TMT dle Lewita, míčkování, PIR dle Lewita, mobilizace dle Lewita a 

Kubise, senzomotorická stimulace 

 

Terapie:  

 TMT dle Lewita- protažení fascií na zádech směrem kraniálním a kaudálním, 

fascie C-Th přechodu kaudokraniálně a laterolaterálně 

 míčkování paravertebrálních svalů 

 PIR dle Lewita na suboccipitální svaly vleže na zádech, na m. trapezius sin.-

horní část vleže na zádech, m. levator scapulae sin. vleže na zádech, na m. 

trapezius sin.- střední část v sedě, na m. quadratus lumborum bilaterálně vleže 

na boku a m. iliopsoas vleže na zádech 

 instrukce k autoterapii na uvolnění TrPs v bránici 

 mobilizace horních žeber dle Kubise 

 mobilizace levé lopatky proti hrudníku vleže na břiše a na boku 

 masáž plosek DKK „ježkem“  

 nácvik malé nohy: pasivně, s dopomocí, aktivně 

 stoj na labilní ploše: čočka, kruhová výseč 

 

Zadaná autoterapie:  

 Protahování mm. hamstrings bilaterálně  

 AGR dle Hofta na horní vlákna m. trapezius a na m. levator scapulae 

 cvičení malá noha 

Závěr jednotky:  

Došlo k protažení fascií. Snížila jsem napětí hypertonických svalů. Odstranila jsem TrPs 

v m. trapezius sin., m. levator scapulae sin., suboccipitálních svalech a bránici. 

Odstranila jsem blokádu žebra a zvýšila posunlivost levé lopatky.  Pomocí masáže 

plosek jsme zvýšily aferenci z DKK. Aktivovaly jsme svaly k vytvoření klenby nožní. 

Pracovaly jsme na zlepšení stability pomocí labilních ploch. 
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2.5.3 Terapie 3., 23. 1. 2012 

Status praesens: 

subjektivní: pacientka se cítí dobře, snaží se více pít, bolesti hlavy nejsou. 

objektivní:  

 snížená posunlivost a protažitelnost fascií (zádová fascie směrem kraniálním) 

 snížená posunlivost levé lopatky 

 TrP v m. trapezius sin. - horní část, m. levator scapulae sin., suboccipitálních 

svalech a v bránici 

 svalový hypertunus: m. quadratus lumborum bilaterálně, erectory Lp bilaterálně 

 chybný dechový stereotyp (viz. vstupní kineziologický rozbor) 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky:  

 protažení zádové fascie kraniálním směrem 

 obnovení posunlivosti levé lopatky 

 odstranění TrP (v m. trapezius sin. - horní část, m. levator scapulae sin., bránici 

a suboccipitálních svalech) 

 snížení napětí hypertonických svalů (m. quadratus lumborum sin., erectory Lp) 

 zlepšení dynamiky hrudního koše 

 nácvik posturálního dechového stereotypu a stabilizační funkce bránice 

 zvýšení aference z plosek DKK 

 zlepšení stability 

 aktivace svalů k vymodelování příčné a podélné klenby nožní 

 nácvik správného stoje 

Návrh terapie: TMT dle Lewita, míčkování, PIR dle Lewita, mobilizace dle Lewita, 

respirační fyzioterapie, senzomotorická stimulace, 
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Terapie:  

 TMT dle Lewita- protažení fascií na zádech směrem kraniálním 

 míčkování paravertebrálních svalů 

 PIR dle Lewita na subocciputální svaly vleže na zádech, na m. trapezius sin. -

 horní č. vleže na zádech, m. levator scapulae sin. vleže na zádech, na m. 

quadratus lumborum sin. vleže na boku 

 instrukce k autoterapii na uvolnění TrPs v bránici 

 mobilizace levé lopatky proti hrudníku vleže na břiše a na boku 

 lokalizované dýchání do dolní části hrudního koše za odporu terapeuta, 

prováděno vleže na zádech s pokrčenými DKK 

 dýchání do bránice za zvýšeného nitrobřišního tlaku 

 masáž plosek DKK „ježkem“  

 nácvik malé nohy: pasivně, s dopomocí, aktivně 

 stoj na labilní ploše: čočka, kruhová výseč 

 

Zadaná autoterapie:  

 protahování mm. hamstrings bilaterálně 

 AGR dle Hofta na horní vlákna m. trapezius a na m. levator scapulae 

 lokalizované dýchání- pacientka si klade odpor dlaněmi na dolní žebra 

 dýchání do bránice za zvýšení nitrobřišního tlaku 

 cvičení malá noha 

 

Závěr jednotky:  

Došlo k protažení fascií kraniálním směrem. Odstranila jsem TrPs v m. trapezius-horní 

část, m. levator scapulae sin., bránici a suboocipitálních svalech. Snížila jsem napětí v 

m. quadratus lumborum sin. a erectorech Lp. Pacintka dokáže, když se na to soustředí, 

provádět správný dechový stereotyp bráničního dýchání s rozšiřováním dolních 

žeberních oblouků všemi směry bez výrazného vyklenutí břišní stěny ventrálně jako 

tomu je, když dýchání nevěnuje pozornost. Pomocí masáže plosek jsme zvýšily aferenci 
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z DKK. Aktivovaly jsme svaly k vytvoření klenby nožní. Pracovaly jsme na zlepšení 

stability pomocí labilních ploch.  

 

2.5.4 Terapie 4., 25.1.2012 

Status praesens: 

subjektivní: pacientka se cítí dobře, bolesti hlavy nejsou 

objektivní:  

 snížená posunlivost a protažitelnost fascií (zádová fascie směrem kraniálním) 

 snížená posunlivost L lopatky 

 TrP v m. trapezius sin.-horní část a v bránici 

 svalový hypertonus: m. quadratus lumborum sin., erectory Lp bilat. 

 chybný dechový stereotyp (viz. vstupní kineziologické vyšetření) 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky:  

 protažení zádové fascie kraniálním směrem 

 obnovení posunlivosti levé lopatky 

 odstranění TrP (v m. trapezius sin.-horní část, m. levator scapulae sin., bránice) 

 snížení napětí hypertonických svalů ( m. quadratus lumborum sin., erectory Lp) 

 zlepšení dynamiky hrudního koše 

 nácvik posturálního dechového stereotypu a stabilizační funkce bránice 

 zvýšení aference z plosek DKK 

 zlepšení stability 

 aktivace svalů k vymodelování příčné a podélné klenby nožní 

 stabilizace lopatky 

Návrh terapie: TMT dle Lewita, míčkování, PIR dle Lewita, mobilizace dle Lewita, 

respirační fyzioterapie, senzomotorická stimulace, oporová cvičení 
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Terapie:  

 TMT dle Lewita- protažení fascií na zádech směrem kraniálním 

 míčkování paravertebrálních svalů 

 PIR dle Lewita na m. trapezius sin.-horní č. vleže na zádech, m. levator scapulae 

sin. vleže na zádech, m. quadratus lumborum sin. vleže na boku 

 instrukce k autoterapii na uvolnění TrPs v bránici 

 mobilizace levé lopatky proti hrudníku vleže na břiše a na boku 

 lokalizované dýchání do dolní části hrudního koše za odporu terapeuta, 

prováděno vleže na zádech s pokrčenými DKK 

 dýchání do bránice za zvýšeného nitrobřišního tlaku 

 masáž plosek DKK „ježkem“  

 nácvik malé nohy-aktivně 

 korigovaný stoj 

 stoj na labilní ploše: čočka, kruhová výseč 

 pacient leží na břiše, HKK jsou opřeny předloktím o podložku, dlaně jsou 

položeny na podložce, hlava je napřímena. Pacient se opírá o mediální 

epikotyly, kterými zatlačí do podložky a zvedá hlavu s úmyslem pohybu vpřed v 

podélné ose těla.  

 

Zadaná autoterapie:  

 protahování a mm. hamstrings bilaterálně 

 AGR dle Hofta na horní vlákna m. trapezius a na m. levator scapulae 

 lokalizované dýchání- pacientka si klade odpor dlaněmi na dolní žebra 

 dýchání do bránice za zvýšení nitrobřišního tlaku 

 cvičení malá noha 

 oporové cvičení na stabilizaci lopatky 
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Závěr jednotky:  

Došlo k protažení zádové fascie kraniálním směrem. Odstranila jsme TrPs v m. 

trapezius-horní část, v m. levator scapulae a v bránici. Snížila jsmem napětí v m. 

quadratus lumborum sin. a erectorech Lp. Pacientka dokáže, když se na to soustředí, 

provádět správný dechový stereotyp bráničního dýchání s rozšiřováním dolních 

žeberních oblouků a břišní dutiny všemi směry, avšak když se na dýchání nesoustředí, 

břišní stěna se vyklenuje ventrálně a dolní hrudní apertura se nerozšiřuje. Pomocí 

masáže plosek jsem zvýšila aferenci z DKK. Aktivovaly jsme svaly k vytvoření klenby 

nožní. Pracovaly jsme na zlepšení stability pomocí labilních ploch. Zvýšily jsme 

stabilizační schopnost lopatky. 

 

2.5.5 Terapie 5., 27. 1. 2012 

Status praesens: 

subjektivní: pacientka se cítí dobře, pravidelně cvičí, bolesti hlavy nejsou 

objektivní:  

 TrP v m. trapezius sin. - horní část 

 svalový hypertonus: m. quadratus lumborum sin., erectory Lp bilat. 

 vyšetření dechu: dolní žeberní oblouky se lehce rozšiřují laterolaterálně, břišní 

stěny se již nevyklenuje ventrálně tak výrazně jako dříve 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky:  

 odstranění TrP (v m. trapezius sin. - horní část) 

 snížení napětí hypertonických svalů (m. quadratus lumborum sin., erectory Lp) 

 zlepšení dynamiky hrudního koše 

 nácvik posturálního dechového stereotypu a stabilizační funkce bránice 

 zapojení HSSP 

 korekce sedu na gymbalu 
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 zvýšení aference z plosek DKK 

 zlepšení stability 

 aktivace svalů k vymodelování příčné a podélné klenby nožní 

 stabilizace lopatky 

Návrh terapie: míčkování, PIR dle Lewita, mobilizace dle Lewita, respirační 

fyzioterapie, senzomotorická stimulace, oporová cvičení, zapojení HSSP, korekce 

sedu na gymballu 

 

Terapie:  

 míčkování paravertebrálních svalů 

 PIR dle Lewita na m. trapezius sin. - horní č. vleže na zádech, na m. quadratus 

lumborum sin. vleže na boku 

 lokalizované dýchání do dolní části hrudního koše za odporu terapeuta, 

prováděno vleže na zádech s pokrčenými DKK 

 dýchání do bránice za zvýšeného nitrobřišního tlaku 

 zapojení HSSP: leh na zádech, pokrčené DKK, zvednutí LDK nad podložku, 

bedra musí zůstat ve výchozím postavení, pravidelně dýchat, výdrž cca 10 

vteřin, položit a stejně s PDK. 

 korekce sedu na gymballu: hlezenní kluby jsou pod kolenními, kyčelní klouby 

jsou výše než kolenní, páteř je plynule protažená, lopatky táhnout směrem dolů, 

brada zasunutá, zevní rotace v ramenních kloubech.  

 nácvik stabilizace trupu na gymballu: výchozí polohou je správný sed na míči, 

zvednout jednu DK cca 10 cm nad zem, pravidelně dýchat, poté položit a stejně 

tak druhou DK.   

 masáž plosek DKK „ježkem“  

 nácvik malé nohy: aktivně 

 stoj na labilní ploše: čočka, kruhová výseč 

 oporové cvičení na stabilizaci lopatky  

 

Zadaná autoterapie:  
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 protahování a mm. hamstrings bilaterálně  

 AGR dle Hofta na horní vlákna m. trapezius a na m. levator scapulae 

 lokalizované dýchání- pacientka si klade odpor dlaněmi na dolní žebra 

 dýchání do bránice za zvýšení nitrobřišního tlaku 

 cvik na zapojení HSSP vleže na zádech 

 správný sed na gymballu a cvik na stabilizaci trupu na gymballu  

 cvičení malá noha 

 oporové cvičení na stabilizaci lopatky 

 

Závěr jednotky:  

Odstranila jsem TrPs v m. trapezius-horní část. Snížila jsem napětí v m. quadratus 

lumborum sin. a erectorech Lp. Pacientka dokáže, když se na to soustředí, provádět 

správný dechový stereotyp bráničního dýchání s rozšiřováním dolních žeberních 

oblouků všemi směry bez výrazného vyklenutí břišní stěny ventrálně jako tomu je, když 

dýchání nevěnuje pozornost. Nacvičovaly jsme správný dechový stereotyp. Aktivovaly 

jsme HSSP vleže na zádech. Pacientka se naučila správnému sedu na gymballu a poté 

jsme na něm nacvičovaly stabilizaci trupu. Pomocí masáže plosek jsme zvýšily aferenci 

z DKK. Aktivovaly jsme svaly k vytvoření klenby nožní. Pracovaly jsme na zlepšení 

stability pomocí labilních ploch a zvýšení stabilizační schopnosti lopatky pomocí 

oporového cvičení. 

 

2.5.6 Terapie 6., 30. 1. 2012 

Status praesens: 

subjektivní: pacientka se cítí dobře, pravidelně cvičí, bolesti hlavy nejsou 

objektivní:  

 svalový hypertonus: m. quadratus lumborum sin., erectory Lp bilat. 

 symetrie žeberních oblouků 
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 dechový stereotyp: žeberní oblouky i mezižeberní prostory se rozšiřují všemi 

směry 

Cíl dnešní terapeutické jednotky:  

 snížení napětí hypertonických svalů ( m. quadratus lumborum sin., erectory Lp) 

 podpora správné dynamiky hrudního koše 

 nácvik posturálního dechového stereotypu a stabilizační funkce bránice 

 zapojení HSSP 

 stabilizace trupu na gymballu 

 zvýšení aference z plosek DKK 

 zlepšení stability 

 aktivace svalů k vymodelování příčné a podélné klenby nožní 

 stabilizace lopatky 

Návrh terapie: míčkování, PIR dle Lewita, mobilizace dle Lewita, respirační 

fyzioterapie, senzomotorická stimulace, oporová cvičení, zapojení HSSP, cvičení na 

gymballu, rytmická stabilizace 

 

Terapie:  

 míčkování paravertebrálních svalů 

 PIR dle Lewita na m. quadratus lumborum sin. vleže na boku 

 lokalizované dýchání do dolní části hrudního koše za odporu terapeuta, 

prováděno vleže na zádech s pokrčenými DKK 

 dýchání do bránice za zvýšeného nitrobřišního tlaku 

 zapojení HSSP vleže na zádech 

 nácvik stabilizace trupu vsedě na gymballu 

 stabilizační cvičení na gymballu vleže na břiše: pacientka leží na gymballu, 

opírá se o zem prsty u nohou a dlaněmi, zvedne jednu HK v zevní rotaci a 

zároveň druhostrannou DK, pravidelně dýchá, po cca 10 vteřinách položit a 

vyměnit končetiny 

 rytmická stabilizace: pacientka leží na gymballu, opora o dlaně, gymball je pod 

pánví, dbáme na správné postavení ramenního pletence, lopatky jsou stažené 
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dolů, loketní klouby mírně pokrčené, zevní rotace v ramenních kloubech, 

pacientka se snaží udržet výchozí polohu 

 masáž plosek DKK „ježkem“  

 nácvik malé nohy- aktivně 

 stoj na labilní ploše: čočka, kruhová výseč 

 oporové cvičení na stabilizaci lopatky 

 

Zadaná autoterapie:  

 protahování a mm. hamstrings bilaterálně 

 AGR dle Hofta na horní vlákna m. trapezius a na m. levator scapulae 

 lokalizované dýchání- pacientka si klade odpor dlaněmi na dolní žebra 

 dýchání do bránice za zvýšení nitrobřišního tlaku 

 zapojení HSSP vleže na zádech 

 stabilizace trupu vsedě na gymballu 

 oporová cvičení vleže na břiše na gymballu 

 cvičení malá noha 

 oporové cvičení na stabilizaci lopatky 

 

Závěr jednotky:  

Snížila jsem napětí v m. quadratus lumborum sin. a erectorech Lp. Pacientka provádí 

správný dechový stereotyp bráničního dýchání s rozšiřováním dolních žeberních 

oblouků všemi směry bez výrazného vyklenutí břišní stěny ventrálně. Aktivovaly jsme 

HSSP vleže na zádech, nacvičovaly stabilizaci trupu vsedě a vleže na gymballu pomocí 

rytmicé stabilizace a oporových cvičení. Díky masáži plosek jsme zvýšily aferenci z 

DKK. Aktivovaly jsme svaly k vytvoření klenby nožní. Pracovaly jsme na zlepšení 

stability pomocí labilních ploch. Zvýšily jsme stabilizační schopnost lopatky. 
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2.5.7 Terapie 7., 2. 2. 2012 

Status praesens: 

subjektivní: pacientka se cítí dobře, bolesti hlavy nejsou 

objektivní:  

 svalový hypertonus: m. quadratus lumborum sin., erectory Lp bilat 

Cíl dnešní terapeutické jednotky:  

 snížení napětí hypertonických svalů (m. quadratus lumborum sin., erectory Lp) 

 podpora správné dynamiky hrudního koše 

 nácvik posturálního dechového stereotypu a stabilizační funkce bránice 

 zapojení HSSP 

 stabilizace trupu 

 zvýšení aference z plosek DKK 

 zlepšení stability 

 aktivace svalů k vymodelování příčné a podélné klenby nožní 

 stabilizace lopatky 

Návrh terapie: míčkování, PIR dle Lewita, mobilizace dle Lewita, respirační 

fyzioterapie, senzomotorická stimulace, oporová cvičení, aktivace HSSP, stabilizační 

cvičení, rytmická stabilizace 

 

Terapie:  

 míčkování paravertebrálních svalů 

 PIR dle Lewita na m. quadratus lumborum sin. vleže na boku 

 lokalizované dýchání do dolní části hrudního koše za odporu terapeuta, 

prováděno vleže na zádech s pokrčenými DKK 

 dýchání do bránice za zvýšeného nitrobřišního tlaku 

 aktivace HSSP vleže na zádech 

 stabilizace trupu vsedě na gymballu, vleže na gymballu 

 rytmická stabilizace 
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 masáž plosek DKK „ježkem“  

 nácvik malé nohy- aktivně 

 stoj na labilní ploše: čočka, kruhová výseč 

 oporové cvičení na stabilizaci lopatky 

 

Zadaná autoterapie:  

 protahování a mm. hamstrings bilaterálně 

 lokalizované dýchání- pacientka si klade odpor dlaněmi na dolní žebra 

 dýchání do bránice za zvýšení nitrobřišního tlaku 

 cvičení na stabilizaci trupu vleže na zádech, vsedě na gymballu, vleže na 

gymballu 

 cvičení malá noha 

 oporové cvičení na stabilizaci lopatky 

 

Závěr jednotky:  

Snížila jsem napětí v m. quadratus lumborum sin. a erectorech Lp. Podporovaly jsme 

správný dechový stereotyp, stabilizovaly trup pomocí cviku na zádech, vsedě a vleže na 

gymballu a pomocí rytmické stabilizace. Masáží plosek jsme zvýšily aferenci z DKK. 

Aktivovaly jsme svaly k vytvoření klenby nožní. Pracovaly jsme na zlepšení stability 

pomocí labilních ploch a zvýšení stabilizační schopnosti lopatky. 

 

 

2.6 Výstupní kineziologický rozbor (2. 2. 2012) 

2.6.1 Aspekce 

 
Vyšetření stoje: 

zezadu:  
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Stojí o úzké bázi, paty má kulovité, hlezenní klouby valgózní (zjm. levý), podkolenní a 

subgluteální rýhy jsou symetrické, lýtka a stehna symetrické, pánev je symetrická, taile 

asymetrické (levá je více vykrojená), dolní úhly lopatek jsou symetrické, mediální hrany 

lopatek jsou vystouplé, levý ramenní kloub je výše. 

z boku:  

Pacientka má bederní hyperlordózu s vrcholem v oblasti L1, oploštělou hrudní kyfózu, 

lehkou protrakci ramenních kloubů. 

zepředu :  

Pacientka má plochonoží bilaterálně, stehna a pánev jsou symetrické, pupek ve středu 

těla. 

Vyšetření pomocí olovnice:  

Zezadu – olovnice prochází páteří a intergluteální rýhou 

Zepředu – olovnice prochází sternem a pupkem 

Zboku – ramenní klouby jsou mírně předsunuty, uši, kyčelní a kolenní kloub jsou v ose 

 

Modifikace stoje: 

stoj na dvou vahách – L 30, P 34 (v normě)   

Trendelenburgova zkouška – bpn. na obou DKK, ale nestabilita zjm. na LDK 

 

Vyšetření dynamiky páteře: 

Thomayerova zkouška: 0 cm 

extense trupu- zakřivení není plynulé, páteř je zalomená v oblasti Th-L přechodu 

lateroflexe- symetrická, pocit tahu na obou stranách 
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Vyšetření dechového stereotypu vleže na zádech 

Dolních žeberní oblouky jsou symetrické. Převažuje břišní dýchání s mírným 

vyklenutím břišní stěny a dolní hrudní apertury všemi směry, dochází k rozšiřování 

mezižeberních prostor. Pomocné dechové svaly jsou relaxovány, dechová vlna jde 

kaudokraniálně. 

 

 Vyšetření chůze: 

Rytmus je pravidelný, délka kroku symetrická. Pacientka chodí o úzké bázi, správně 

odvíjí chodidla, pohyb pánve je fyziologický. Souhyb paží vychází z loketních kloubů.  

Ve frontální rovině nevybočuje, v sagitální rovině dochází k mírnému zvětšení bederní 

lordózy.  

 

Modifikace chůze : 

chůze pozadu – bez potíží, extenze v kyčelních kloubech je přítomna 

chůze po patách – zvládla bez potíží 

chůze po špičkách – zvýšená aktivita v Th-L přechodu 

v podřepu- zvládla bez potíží 

 

2.6.2 Palpace: 

 
a) pánev: levá crista 0.5 cm výše než pravá 

levá SIAS 0.5 cm výše než pravá 

levá SIPS 0.5 cm výše než pravá  
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= sešikmení vpravo 

 

b) tonus svalů:  

(vyšetřeno vleže) 

Hypertonus erectorů bederní páteře bilaterálně , m. quadratus lumborum sin. 

Normotonus břišních svalů.   

 

2.6.3 Vyšetření základních pohybových stereotypů dle Jandy: 
(Haladová, 2005) 

 
1. Extenze v kyčelním kloubu (s nataženou DK): zapojení svalů: 1 .m. gluteus 

maximus, 2. hamstringy, 3. extensory Lp homolaterálně 4. extensory Lp  kontralaterálně 

5. extensory Th-L přechodu homolaterálně 6. extensory Th-L přechodu kontralaterálně, 

symetrické bilaterálně. 

S pokrčenou DK: stejný průběh bilaterálně. 

2. Abdukce v kyčelním kloubu: vpravo- bez patologií, vlevo- aktivita m. quadratus 

lumborum v počáteční fázi pohybu. 

3. Flexe trupu: v průběhu pohybu se objevuje souhyb pánve. Vyšetření s plantární flexí 

v hlezenních kloubech: dochází k souhybu pánve a zvednutí DKK od podložky. 

4. Flexe šíje: plynulý obloukovitý pohyb v plném rozsahu pohybu.  

5. Abdukce v ramenním kloubu: bez patologií bilaterálně. 

6. Klik: mediální hrany lopatky  lehce prominují v průběhu pohybu. 

 

2.6.4 Antropometrie:  
(Haladová, 2005) 
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Obvody: 

hlavy: 50 cm 

hrudníku mezosternale: inspirium: 87cm, exspirium: 83cm 

hrudníku-xiphosternale: inspirium: 77cm, exspirium: 72cm 

břicho: 77 cm 

boky: 92 cm 

 

Délka - HK P L 

Celá HK 80 80 

Paže a předloktí 59 59 

paže 31 31 

předloktí 27,5 27,5 

ruka 20,5 20,5 

Obvod - HK P L 

paže relaxované  27 27 

paže při kontrakci svalu  29 29 

loketní kloub 21 21 

předloktí  22 22 
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zápěstí  14 14 

přes hlavičky metakarpů  18 18 

Délka - DK P L 

funkční délka DK 89 89 

anatomická délka DK 84 84 

Stehno 43 43 

Bérec 45 45 

Chodidlo 25,5 25,5 

Obvod - DK P L 

Stehno 38 38 

Koleno 26 26 

Tuberositas tibie 24 24 

Lýtko 26 26 

Kotník 21 21 

Nárt, pata 26 26 
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Hlavice metatarsů 18 18 

Tab. č. 7 – antropometrické údaje (cm)  

 

2.6.5 Vyšetření rozsahu pohybu v kloubu dle Jandy:  
(Janda, 1993) 

Pohyby byly prováděny aktivně. Měřeny byly dvouramenným plastovým goniometrem.  

Páteř: 

Cervikální část:  

S 45 – 0 – 45  

F 45 – 0 – 45  

R 80 – 0 – 80  

 

Thorakolumbální část: F 35 – 0 – 35 

R 30 – 0 – 30 

Vyšetření HK: 

 

Kloub P L 

Ramenní S 30 – 0 – 165 (se souhybem) S 30– 0 – 165 (se souhybem) 

 F 160 - 0 – 0 (se souhybem) F 160 - 0 – 0 (se souhybem) 

 T 35 – 0 – 140 T 35– 0 – 140 
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 R 60 – 0 – 70 R 60 – 0 – 70 

Loketní S 5 – 0 - 150 S 5– 0 - 150 

Radioulnární T 80 – 0 – 70 T 75 – 0 – 70 

Zápěstí  S 50 – 0 – 70 S 50 – 0 – 70 

 F 25 – 0 – 40 F 25 – 0 – 40 

MP 2.-5. prstu S 0 – 0 – 90 S 0 – 0 – 90 

 F 20 – 0 – 30 F 20 – 0 – 30 

IP 2.-5. prstu S 0 – 0 – 90 S 0 – 0 – 90 

IP distální 2.-5. prstu S 0 – 0 – 80 S 0 – 0 – 80 

Karpometakarpový palce S 10 - 0 – 30 S 10 – 0 – 30 

 F 60 – 0 – 40 F 60 – 0 – 40 

MP palce S 0 – 0 – 70 S 0 – 0 – 70 

IP palce S 0 – 0 – 90 S 0 – 0 – 90 

Tab. č. 8 – rozsahy velikosti úhlu v kloubech HKK (měřeno ve stupních) 
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Vyšetření DK: 

 

Kloub P L 

Kyčelní S 10 – 0 – 75 (PP:135) S 10 – 0 – 75 (PP:135) 

 F 40 - 0 – 30 F 40 - 0 – 30 

 R 40 – 0 – 35 R 40 – 0 – 35 

Kolenní S 0 – 0 – 145 S 0 – 0 – 145 

Hlezenní S 35 – 0 – 40 S 40 – 0 – 40 

 R 5 – 0 – 5 R 5 – 0 – 10 

Tab. č. 9 – rozsahy velikosti úhlu v kloubech DKK  (měřeno ve stupních) 

 

Metatarzofalangové klouby prstů – S 45 – 40 na obou stranách 

F – pacient pohyb neprovede ani do abdukce, ani do addukce, bylo provedeno vyšetření 

pasivní – F 20 – 0 – 15  

 

Distance na páteři:  

Thomayerův příznak: 0 

Schoberův příznak: 5 cm 

Stiborův příznak: 8 cm 

Čepojevův příznak: 2,5 cm 
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Ottův příznak: inklinační: 2,5 cm,  reklinační: 3 cm 

Forestierova fleche : 0 

Lateroflexe : 25 cm vpravo, 25cm vlevo 

Předklon hlavy: 2 prsty 

 

2.6.6 Vyšetření hypermobility dle Jandy: 
(Janda, 1996) 

 
Zkouška rotace hlavy: negativní, rozsah : P 80°, L 80° aktivně i pasivně. 

Zkouška šály: pozitivní, dosáhne 1 cm přes trny obratle bilaterálně. 

Zkouška zapažených paží: pozitivní, chytne se prsty bilaterálně. 

Zkouška založených paží: pozitivní, prsty překrývají lopatky bilaterálně. 

Zkouška extendovaných loktů: negativní, pacientka provedla pohyb do 110° . 

Zkouška sepjatých rukou: negativní, pacientka provedla pohyb v rozsahu do 80°. 

Zkouška sepjatých prstů: negativní, pacientka provedla pohyb v rozsahu 80°  

Zkouška úklonu: negativní, kolmice z axilly prochází intergluteální rýhou bilaterálně. 

Zkouška posazení na paty: negativní, hýždě 15 cm od země. 

 

2.6.7 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy:  
(Janda, 1996) 

 

Sval. skupina P L 

m. triceps surae- 

gastrocnemius 

0 0 
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m. triceps surae- soleus 0 0 

flexory kolenního kloubu 1 1 

m. quadriceps femoris 0 0 

m. tensor fascia latae 0 0 

m. illiopsoas 0 0 

adduktory kyčelního kloubu 0 0 

m. piriformis 0 0 

m. quadratus lumborum 0 0 

m. pectoralis maior 0 0 

m. pectoralis maior – dolní 

část 

0 0 

paravertebrální svaly 0 

m. sternocleidomastoideus 0 0 

m. trapezius 0 0 

m. levator scapulae 0 0 

Tab.č. 10  vyšetření zkrácených svalů (0-bez zkrácení, 1-mírné zkrácení, 2-velké zkrácení) 

 

2.6.8 Funkční svalový test dle Jandy:  
(Janda, 1996 ) 
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 L P 

m. sternocleidomastoideus 5 5 

mm. scaleni 5 5 

m. trapezius- craniální část 5 5 

- mediální část 5 5 

- caudální část 4 4 

m. serratus anterior 5 5 

flexory trupu 4 4 

extensory Thp 5 5 

extensory Lp 5 5 

mm. obliquí 4 4 

m. qaudratus lumborum 5 5 

flexory kyčelního kloubu 5 5 

extensory kyčelního kloubu 5 5 

abduktory kyčelního kloubu 5 5 

adduktory kyčelního kloubu 5 5 

zevní rotátory kyčelního 

kloubu 

5 5 
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vnitřní rotátory kyčelního 

kloubu 

5 5 

flexory kolenního kloubu 5 5 

extensory kolenního kloubu 5 5 

m. triceps surae 5 5 

m. soleus 5 5 

m. tibialis anterior 5 5 

m. tibialis posterior 5 5 

mm. peroneí 5 5 

flexory ramenního kloubu 5 5 

extensory ramenního kloubu 5 5 

abduktory ramenního kloubu 5 5 

horizontální abduktory 

ramenního kloubu 

5 5 

horizontální adduktory 

ramenního kloubu 

5 5 

zevní rotátory ramenního 

kloubu 

5 5 

vnitřní rotátory ramenního 

kloubu 

5 5 



 

78 

 

flexory loketního kloubu 5 5 

extensory loketního kloubu 5 5 

m. flexor carpi radialis 5 5 

m. flexor carpi ulnaris 5 5 

m. extensor carpi radialis 5 5 

m. extensor carpi ulnaris 5 5 

Tab. č. 11 – svalová síla (škála 0-5, 0-bez záškubu svalu, 1- záškub svalu, 2- pohyb s vyloučením 

gravitace, 3- pohyb proti gravitaci, 4- pohyb proti odporu, 5- pohyb proti velkému odporu) 

 

2.6.9 Test dle Australské školy: 

 

Spiny bederní páteře se při zdvihu PDK i LDK oddálí od podložky o cca 0,5 cm.  

Přímé i šikmé břišní svaly jsou aktivovány. 

 

2.6.10  Testy HSS dle Koláře:  
(Kolář, 2009) 

 
Brániční test:  

Dolní část hrudníku a břišní stěna se rozšiřují laterálně a předozadně. Pomocí palpace  

 jsem zjistila rozšíření mezižeberních prostor. 

 

Test nitrobřišního tlaku: 
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Pacientka vytváří protitlak proti naší palpaci. Šikmé i přímé břišní svaly se zapojují 

stejnou měrou.  

 

2.6.11  Vyšetření úchopů: 

 
Jemné úchopy: štipec, špetka, laterární – provedla LHK i PHK 

Silové úchopy: kulový, válcový, háček – provedla LHK i PHK 

 

2.6.12  Neurologické vyšetření: 

 
Hlavové nervy: 

I. : beze.změn 

II.: beze změn 

III., IV., VI.: symetrické oční štěrbiny, střední postavení bulbů, pohyblivost bulbů 

všemi směry v plném rozsahu, bez nystagmu, fotoreakce bez patologie 

V.: výstupy nebolestivé, čití beze změn, žvýkání beze změn 

VII.: aspekcí symetrický obličej, na výzvu zvedne obočí, zamračí se, zavře oči, vyšpulí 

rty nafoukne tváře, symetrické 

VIII.: sluch bpn. 

IX.,X.,XI.: mluvení, polykání beze změn 

XII. - jazyk: plazí se ve střední čáře, neuchyluje se ani v ústech, pacientka ho nemá 

pokousaný 

 

Příznak Neri- bpn., nebolí 

hlava na poklep nebolí 
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Krk:  

krční páteř – hybnost aktivní a pasivní neomezená ( př. anteflexe, záklon hlavy, úklon, 

rotace hlavy ) 

karotidy – palpace- pulzují symetricky 

 

 

HK:  

reflexy – bicipitový ( C5) – výbavný na obou HK 

 tricipitový ( C7) – výbavný na obou HK 

 flexorů prstů ( C8) – výbavný na obou HK 

 

pyramidové jevy: iritační – Juster –negativní 

Hoffmann – negativní 

Tromner – negativní 

Zánikové – Mingazzini – negativní 

Defour – negativní 

Barré – negativní 

Hanzal – negativní 

Rusecký – negativní 

Fenomén retardace – negativní 

Orientační testy na mozeček: taxe ( prst-nos) – negativní 

Diadochokinéza – negativní 
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Trup:  

epi-mezo-hypogastrické reflexy výbavné 

( Th7-8, Th9-10, Th11-12 ) 

 

DK: ( pacientka byla vyšetřena vleže na zádech ) 

DKK bez otoků, pulzace periferních cév hmatná, bez známek varixů 

Laseguova zkouška: negativní 

Reflexy: patelární ( L2-L4 ) – výbavný na obou DK 

Achillovy šlachy (L5-S2 ) – výbavný na obou DK 

medioplantární ( L5-S2 ) – výbavný na obou DK 

 

Pyramidové jevy: iritační: extenční – Babinski – negativní 

Chaddock – negativní 

Oppenheim – negativní 

Vítkův sumační – negativní 

Flekční – Rossolimo – negativní 

Žukovskij-Kornilov – negativní 

Zánikové: Mingazzini – negativní 

Barré – negativní 

Retardace – negativní 

Orientační test na mozeček: taxe ( pata-koleno, po tibii dolů ) – negativní 

čití:  
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povrchové čití: 

taktilní – HKK – bpn., DKK – bpn. 

lokalizační - HKK: bpn., DKK – bpn. 

hluboké čití:  

vyšetření polohocitu : HKK – bpn., DKK - bpn. 

vyšetření  pohybocitu: bpn. 

 

 

Rombergův stoj: 

I.- bpn. 

II.-bpn. 

III.- zvýšená aktivita svalů DKK 

 

Hautantův test: bpn. 

DeKlainův test: bpn. 

 

2.6.13  Vyšetření reflexních změn dle Lewita:  
(Lewit, 1996) 

 
Vyšetření kůže: 

U pacientky nebyl výskyt nadměrného pocení, teploty nebo barvy během ani po 

průběhu vyšetření. Bariéra byla fyziologická, mohla jsem dopružit.  

 

Vyšetření podkoží: 
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Pomocí Kiblerovy řasy. V oblasti bederní páteře řasa přilnutá, v oblasti hrudní páteře 

bez patologického nálezu. Vyšetření bylo v celém rozsahu bolestivé, ale dle slov 

pacientky méně  bolestivé než při vstupním vyšetření.  

 

Vyšetření fascií: 

Zádová fascie – kraniální část – posunlivost fyziologická, možnost dopružení 

bilaterálně. 

Zádová fascie – kaudální část – posunlivost fyziologická, možnost dopružení 

bilaterálně. 

Zádová fascie – laterárně – posunlivost fyziologická, možnost dopružení bilaterálně. 

C/Th fascie – posunlivost fyziologická, možnost dopružení bilaterálně. 

Krční fascie – posunlivost fyziologická, možnost dopružení bilaterálně. 

Hrudní fascie – posunlivost fyziologická, možnost dopružení bilaterálně. 

Fascie HK - posunlivost fyziologická, možnost dopružení bilaterálně. 

Fascie DK – posunlivost fyziologická, možnost dopružení bilaterálně. 

Pohyblivost skalpu fyziologická, možnost dopružení. 

 

Vyšetření svalů:  

Žádné trigger pointy nebyly nalezeny.  

 

2.6.14  Vyšetření kloubní vůle dle Lewita:  
(Lewit, 1996) 

 

Krční páteř 

A-O dorsální posun bpn. 
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laterální posun bpn. 

anteflexe bpn. 

retroflexe bpn. 

lateroflexe bpn. 

rotace bpn. 

C1-C2 lateroflexe bpn. 

rotace bpn. 

C2-C3 lateroflexe bpn. 

rotace bpn. 

C3-C4 rotace bpn. 

dorsální posun bpn. 

laterální posun bpn. 

C4-C5 lateroflexe bpn. 

rotace bpn. 

dorsální posun bpn. 

laterální posun bpn. 

C5-C6 lateroflexe bpn. 

rotace bpn. 
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dorsální posun bpn. 

laterální posun bpn. 

C-Th přechod 

C6-C7 lateroflexe bpn. 

rotace bpn. 

dorsální posun bpn. 

laterální posun bpn. 

C7-Th1 lateroflexe bpn. 

rotace bpn. 

dorsální posun bpn. 

laterální posun bpn. 

Th1-Th2 lateroflexe bpn. 

rotace bpn. 

dorsální posun bpn. 

laterální posun bpn. 

Th2-Th3 lateroflexe bpn. 

rotace bpn. 

dorsální posun bpn. 
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laterální posun bpn. 

lopatka snížená posunlivost bpn. 

žebra blokáda 3. žebra  bpn. 

Tab. č. 12 – vyšetření kloubní vůle 

 

2.6.15  Závěr vyšetření: 

 
Pacientka trpí cervikokraniálním syndromem. Stojí o úzké bázi, má plochonoží 

bilaterálně, má valgózní hlezenní klouby. Taile jsou asymetrické (levá je více 

vykrojená), levý ramenní kloub je výše, mediální hrany lopatky prominují. Má bederní 

hyperlordózu, oploštělou hrudní kyfózu a lehkou protrakci ramen. Pánev je sešikmená 

vpravo. Převažuje břišní dýchání s kaudokraniální dechovou vlnou. Při vyšetření stoje 

na 1 noze jsem zjistila nestabilitu zjm. na LDK. Při chůzi je zvýšená aktivita v Th-L 

přechodu, která se ještě více zvýrazní při chůzi na špičkách. Křivka páteře při extenzi 

trupu ve stoji je neplynulá, zakřivení je zalomené v Th-L přechodu.  

Pacientka má hypertonus erectorů bederní páteře a m. quadratus lumborum sin.  

Zjistila jsem vadné pohybové stereotypy při extenzi v kyčelních kloubech, kde po 

aktivaci m. gluteus maximus a hamstrings aktivuje nejprve svaly zad homolaterálně a až 

poté kontralaterálně. Při abdukci v levém kyčelním kloubu se objevuje quadrátový 

mechanismus. Flexe trupu je doprovázena souhybem pánve, při těžší variantě tohoto 

testu zvedá DKK od podložky. Při vyšetření kliku lehce prominují mediální hrany 

lopatky.  

Vyšetření hypermobility se ukázalo pozitivní pro testy týkající se ramenního 

kloubu, to ukazuje na zvýšenou laxacitu vazů v oblasti ramenního kloubu, protože 

ostatní testy byly negativní. Pacientka má zkrácené ischiocrurální svaly na stupeň 1. 

Funkční svalový test potvrdil insuficienci břišních svalů, jak přímých tak šikmých a 

také kaudální části m. trapezius. Nález je bilaterálně symetrický u všech jmenovaných 

svalů. Při vyšetření reflexních změn jsem zjistila, že je Kiblerova řasa přilnutá v oblasti 

bederní páteře. Vyšetření bylo lehce bolestivé. Test dle Australské školy ukázal 

zhoršenou stabilizační schopnost trupu.  
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2.7 Zhodnocení efektu 

 

Za největší úspěch považuji fakt, že pacientka od té doby, co byla započata naše 

terapie v Medicentru Praha, netrpěla bolestmi hlavy. Dále jsme dosáhly výrazného 

zlepšení vlastností měkkých tkání. Kůže, podkoží i fascie byly na konci terapie bez 

patologických změn. TrPs, která se na počátku terapie objevovaly ve svalech jako m. 

trapezius sin., m. levator scapulae sin., suboccipitální svaly, erectory bederní páteře, 

bránice a m. quadratus lumborum reagovaly na postizometrickou relaxaci a podařilo se 

je odstranit. Pouze v erectorech Lp a m. quadratus lumborum sin. přetrvává zvýšené 

svalové napětí. Odstranila jsem kloubní blokádu žeber a zvýšila posunlivost levé 

lopatky. 

Pomocí respirační fyzioterapie jsme zlepšily dynamiku hrudníku a pacientka 

byla navedena ke správnému dechovému stereotypu. Pacientka dosáhla normotonu 

břišních svalů, což vedlo k symetrii dříve asymetrických žeberních oblouků. Podařilo se 

nám posílit oslabené svaly, jak již zmiňované svaly břicha, tak i svaly v oblasti pletence 

ramenního, dolní fixátory lopatky, m. serratus anterior a mediální část m. trapezius. 

Zlepšilo se provádění pohybových stereotypů flexe trupu a kliku. Při flexi trupu se 

souhyb pánve objevuje až v pozdější fázi pohybu a při kliku udrží pacientka 

fyziologické zakřivení páteře, ale mediální hrany lopatky stále lehce prominují.  

Z největšího stupně zkrácení flexorů kolene se pacientce pomocí strečinku 

podařilo dosáhnout pouze lehkého zkrácení na stupeň 1, m. quadratus lumborum má již 

délku fyziologickou. Aktivovaly jsme svaly k vytvoření klenbu nohy a snažily se zvýšit 

stabilitu, ale výsledky to ještě nepřineslo. Pacientka si je vědoma, že je tento problém 

dlouhodobější záležitostí a je připravena se mu nadále věnovat v autoterapii. Za výrazný 

pokrok považuji, že po korekci stoje a zejména sedu a práce s počítačem, se pacientka 

snaží doporučené zásady dodržovat a aplikuje je do všech denních činností.  
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3 Závěr 

 

Cílem práce bylo blíže se seznámit s problematikou bolestí hlavy a zejména pak 

s cervikokraniálním syndromem, tedy onemocněním, které je vzhledem k dnešnímu 

způsobu života stále aktuálnějším tématem. Terapie CC syndromu zahrnuje komplexní 

přístup a je nutná aktivní spolupráce pacientky, která v mém případě byla velmi dobrá, a 

to přispělo značným dílem ke splnění našich cílů.   

V průběhu mé čtyřtýdenní praxe v Medicentru Praha jsem měla možnost 

samostatně pracovat s pacientkou a konzultovat průběh terapie s Bc. Martinou 

Fischerovou. Získala jsem neocenitelné zkušenosti. Největší přínos vidím v naučení se 

samostatnosti a tréninku v komunikaci s pacientem.  

 Téma cervikokraniálního syndromu mě velice zaujalo a vzhledem k vysoké 

frekvenci tohoto onemocnění, myslím, že jak teoretické znalosti, tak praktické 

dovednosti využiji v mé další praxi.   

Pacientka byla velmi spokojena a obě jsme byly motivovány výsledky, kterých 

jsme během terapie dosahovali. Doufám, že jí motivace vydrží a bude se nadále věnovat 

autoterapii, protože vyléčení není otázkou jednoho měsíce, ale v jejím případě 

dlouhodobou prací a změněním celkového přístupu k životu.  
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