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Příloha 1 Základy funkční anatomie bederní páteře

Dylevský (2009) považuje za základní jednotku páteře pohybový segment, který 

lze anatomicky definovat jako dvě poloviny sousedících těl obratlů, pár 

meziobratlových kloubů, meziobratlový diskus, fixační vazivo a svaly. Z funkčního 

hlediska má pohybový segment 5 komponent: nosné, fixační, hydrodynamické, 

kinetické a kinematické. Na základě této klasifikace bude strukturovaný následující 

popis funkční anatomie bederní páteře.

Nosné komponenty

Nosné komponenty páteře jsou obratle, kostěné struktury tvořené uvnitř 

spongiosou a navenek kryté kompaktní kostí. Páteř člověka tvoří 33 obratlů – 5 krčních, 

12 hrudních, 5 bederních, 5 křížových a 4 - 5 obratlů kostrčních. Každý obratel se 

skládá z těla (corpus vertebrae), oblouků (arcus vertebrae) a výběžků (processus 

spinosus, transversi et articluaris).  Horní i spodní plocha těl obratlů mají drsný povrch 

pro připevnění intervertebrálního disku (Grim, 2006). Těla bederních obratů jsou 

mohutné, cca 3cm vysoké kostěné struktury ledvinovitého tvaru, které nesou hlavní 

zatížení. Nejzatíženější je segment L5-S1, kde je na malé ploše koncentrována váha celé 

horní poloviny těla člověka. Dylevský (2009) tento segment nazývá locus minoris 

resistantiae i z toho důvodu, že tělo S1 je zešikmeno dopředu a je k tělu L5 fixováno 

pouze vazy, které jsou z tohoto důvodu velmi zatěžovány.

K obratlovému tělu je připevněný oblouk obratle, který má zejména protektivní 

funkci. Jeho dvě části – lamina a pediculus – ohraničují foramen vertebrale, který 

obsahuje míchu, její obaly, odstupující nervové kořeny a cévy. Zdola i seshora jsou 

v místě odstupu oblouku z těla obratle zářezy, incisura vertebralis superior et inferior, 

které ohraničují foramina intervertabralia – struktury, kterými odstupují míšní nervy 

(Dylevský, 2009). Při jejich zúžení dochází k utěsnění nervů s následky kořenové 

symptomaticky (Véle, 2006). 

Obratlové výběžky slouží meziobratlové artikulaci a jako struktury pro začátek a 

úpon svalů a vazů páteře. Trnový výběžek vystupuje ze středu oblouku dorsálně. Příčné

výběžky vystupují laterálně; v bederním úseku páteře tyto výběžky vybíhají v tzv. 

processi costales, (rudimentární žebra), processi mamillares et accessorius. Výběžky 

kloubní jsou dvě párové struktury – horní umožňují skloubení s kraniálně sousedícím 
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obratlem a dolní s kaudalním obratlem. U bederních obratlů jsou kloubní plošky 

postaveny vertikálně (Grim, 2006). Autor dále dodává, že dolní výběžky v tomto úseku 

páteře naléhají zevnitř na kloubní plochu horních výběžků, což omezuje rotační pohyb 

bederní páteře.

Fixační komponenty

Hlavními fixačními komponenty segmentu jsou vazy. Jejich funkce nespočívá 

jen ve zpevnění segmentů páteře vůči sobě. Dylevský (2009) zdůrazňuje, že tyto 

struktury jsou velmi dobře inervovány a proto tělu poskytují informace ohledně napětí a 

polohy daného segmentu páteře.  Z anatomického ale i funkčního hlediska lze vazy 

páteře rozdělit na krátké a dlouhé. Vazy dlouhé propojují těla obratlů od prvního krčního 

obratle až po kostrč. Přední podélný vaz (lig. longitudinale anterius) jde po přední straně 

těl obratlů. Napíná se při extenzi (záklonu) páteře a zabraňuje přednímu vysunutí 

meziobratlového disku. Zadní podélný vaz (lig. longitudinale posterius) běží po 

ventrální straně páteřního kanálu a je užší než vaz přední. Především v bederním úseku 

páteře je tvořen pouze několika vazivovými proužky a je fixován spíš k tělům obratlů 

než k intervertebrálnímu disku. Zadní vaz se napíná při flexi (předklonu) páteře a 

zabraňuje vysunutí meziobratlové destičky dozadu do páteřního kanálu. Výše popsaná 

insuficientní anatomická struktura tohoto vazu v bederní páteři je důvodem, proč je 

v této části nejvyšší riziko výhřezu disku (Dylevský, 2009).

Ke krátkým ligamentům páteře patří ligg. flava, která spojují jednotlivé oblouky 

obratlů a zezadu uzavírají míšní kanál. Jejich funkcí je stabilizace segmentu při 

předklonu páteře, kdy se napínají. Oproti tomu ligg. interspinalia, která jsou méně 

pružná, probíhají mezi trnovitými výběžky, omezují rozsah flexe páteře a podílí se tak 

na napřímení páteře. Ligg. intertransversalia spojují příčné výběžky a omezují pohyb do 

flexe a lateroflexe (Dylevský, 2009; Véle, 2006).

Hydrodynamické komponenty

Meziobratlové ploténky jsou chrupavčité struktury, které spojují sousedící těla 

obratlů. Jejich funkcí je nejen pohyblivost a flexibilita páteře, ale také tlumení a 

vyrovnávání tlaků působících na páteř. Meziobratlový diskus se skládá z centrálně 

lokalizovaného nucleus pulposus a anulus fibrosus, který toto jádro obklopuje. Nucleus 

pulposus je tvořen hmotou podobné gelu. Skládá se z proteoglykanů, kolagenu a vody a 
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je nesnadno stlačitelný, a proto se pří pohybech páteře posouvá (Grim, 2006) (viz 

kapitola 2.2.1.). Proteoglykany jsou zodpovědné za vázání vody, která tvoří u zdravého 

disku 90% jeho obsahu. V průběhu dne dochází k opakované dehydrataci a dehydrataci 

jádra – při zatížení dochází k odvodnění a snížení výšky disku, při uvolnění k opětovné 

absorpci vody. Tento cyklus, který je iniciovaný pohybem páteře, je nezbytný pro 

výživu disku a proto jeho porucha urychluje proces degenerativních změn (Kasík, 

2002). Anulus fibrosus je tvořen lamelami kolagenních vláken koncentricky 

uspořádaných kolem jádra ploténky. Okrajové vrstvy jsou připojeny k periostu 

obratlových těl a k dlouhým vazům páteře (Dylevský, 2009). Meziobratlové disky jsou 

připojeny k tělům obratlů hyalinní chrupavkou (tzv. krycí destičky), jejímž 

prostřednictvím dochází k difuzi živin z vaskularizovaného kostního periostu do 

avaskulární ploténky (Kasík, 2002).

Kinetické komponenty

Kinetickými komponenty jsou meziobratlové klouby, které složí k posunu 

obratlů vůči sobě při pohybech páteře. Kloubními plochami jsou kloubní výběžky 

obratlů (processus articlulares), kloubní pouzdra jsou volná a v kloubech bývají obvykle 

vytvořeny tzv. meniskoidy (synoviální řasy) které kompenzují tvarové nerovnosti 

styčných ploch. Pohyblivost segmentů páteře je dána součtem posunů kloubních ploch a 

stlačitelností meziobratlových disků (Dylevský, 2009). Jednotlivé typy pohybů jsou 

probrány v sekci 2.2.1.

Kinematické komponenty

Poznámka: Stejně jako byly předchozí kapitoly zaměřeny na funkční anatomii 

bederní páteře, bude i v této sekci věnována pozornost zejména svalům, které se 

anatomicky týkají tohoto úseku páteře.  

Kinematickými komponenty páteře jsou svaly, které lze rozdělit podle jejich 

lokalizace a funkce na svaly autochtonní a heterochtonní. Svaly autochtonní jsou 

hlouběji uložené, mají krátké snopce a v nejhlubších vrstvách spojují pouze sousedící 

obratle.  Jejich funkcí je především stabilizace segmentů, dále pak extenze (při 

oboustranné kontrakci), rotace a lateroflexe páteře (při jednostranném zapojení). Podle 

jejich průběhu je dělíme na několik systémů (Grim, 2006):
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Sakrospinální systém je tvořen m. erector spinae, který začíná od bederních 

obratlů, os sacrum a pánevních hřebenů a dělí se na mediálněji uložený m. longissiumus 

a laterálnější m. iliocostalis; upíná se na žebra a výběžky obratlů (v bederní páteři na 

processus accessorii). 

Spinospinální systém se nachází mediálně od sakrospinálního systému, je 

rozprostřen od trnových obratlů horní bederní páteře po trnové obratle horní hrudní 

páteře. 

Transversospinální systém je tvořen svaly, které běží kraniomediálně od 

příčných výběžků na trnové výběžky. Do tohoto systému patří mm. multifidi, které jsou 

bohatě zastoupeny především v bederním úseku páteře (Grim, 2006). Véle (2006) 

dodává, že transversospinální svaly snižují axiální tlak na meziobratlové disky. 

Povrchové svaly zádové stabilizují a ovládají větší úseky na páteři. Dělí se na 

spinokostální a spinohumerální svalstvo. Do skupiny spinokostální patří m. serratus 

posterior superior a m. serratus posteriori inferior. Druhý jmenovaný sval začíná na 

trnech posledních dvou hrudních obratlů a prvních dvou bederních a upíná se na

poslední čtyři žebra. Svaly spinohumerální začínají na páteři a upínají se v oblasti 

ramenního kloubu. Do této skupiny patří m. trapezius, m. latissimus dorsi, m.levator 

scapulae a m. rhomboideus minor et major. M. latissimus dorsi spojuje humerus 

s thorakodorsální fascií (Grim, 2006; Véle, 2006).

Véle (2006) dále zmiňuje tzv. laterální část zádových svalů, kam řadí m. 

iliopsoas spojující bederní páteř a os ilium s femurem a m. quadratus lumborum, který 

jde od posledních žeber k bederní páteři a crista iliaca. 
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Příloha 2 Fotodokumentace terapeutických McKenzie procedur

Zdroj: McKenzie (2003)

Statický extenční princip (fotografie 1-4):

1. Leh na břiše

2. Leh na břiše v extenzi

3. Udržovaná extenze
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4. Posturální korekce 

Dynamický extenční princip (fotografie 5-10) :

5. Extenze vleže
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6. a) Extenze vleže s přetlakem terapeuta

6. b) Extenze vleže s fixací pásem

7. Extenční manipulace 8. Extenční mobilizace
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9. Extenze ve stoji

10. Korigování / překorigování sedu
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Extenční principy s laterální komponentou (obr 11- 15):

11. Extenze vleže s posunem pánve do strany 12. Extenze vleže s posunem pánve 
do strany s přetlakem terapeuta

13. Extenční mobilizace s posunem pánve do strany
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14. Rotační mobilizace v extenzi

12. Rotační manipulace v extenzi
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Laterální principy (fotografie 16- 17):

16. Autokorekce laterálního posunu

17. Manuální korekce laterálního posunu
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Flekční principy (fotografie 18- 21):

18. Flexe vleže

19. Flexe vsedě
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20. Flexe ve stoji 21. Flexe vleže s přetlakem 
terapeuta

Flekční principy s laterální komponentou (fotografie 22- 25):

22. Flexe na stupínku ve stoji
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23. Rotace s flexí

24. Rotační mobilizace ve flexi 25. Rotační manipulace ve flexi
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Příloha 3 Fotodokumentace pacientů

Pacient č. 1

Vstupní vyšetření: Výstupní vyšetření:

   

Vstupní vyšetření: Výstupní vyšetření:
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Vstupní vyšetření: Výstupní vyšetření:

3. terapie: Cvik extenze ve stoji a rozsah pacienta do předklonu
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Pacient č. 2

Vstupní vyšetření – rozsah pohybu do předklonu

  

3. terapie- rozsahy do flexe ve stoji a vsedě
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Rozsahy při výstupním vyšetření

  

Pacient č. 3

Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření
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Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření

Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření
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5. Terapie - Rozsah pohybu do předklonu

6. Terapie (výstupní vyšetření) -  Rozsah pohybu do předklonu 
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Příloha 4 Vyplněné vstupní McKenzie spisy pacientů

Pacient č. 1: přední strana spisu
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Pacient č. 1: zadní strana spisu
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Pacient č. 2: přední strana spisu
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Pacient č. 2: zadní strana spisu
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Pacient č. 3: přední strana spisu
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Pacient č. 3: zadní strana spisu
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Příloha 5 Terminologie metody McKenzie pro popis symptomů

Zdroj: http://mckenzie.cz/poplatek/hl-menu.htm, 27.6.2013

Termín pro 

popis symptomu
Zkratka Vysvětlení

Zvyšují  Symptomy jsou stále přítomny a vlivem pohybu se 

zvyšují na intenzitě.

Snižují  Symptomy jsou stále přítomny a vlivem pohybu se 

snižují na intenzitě.

Produkují P Symptomy nejsou přítomny v klidu, ale vlivem pohybu 

se produkují.

Odstraněny O Symptomy jsou přítomny. Pohybem jsou odstraněny.

Bolest během 

pohybu

BBP Bolest se zvyšuje na začátku pohybu.

Bolest na konci 

pohybu

BNK Bolest se zvyšuje na konci rozsahu pohybu.

Centralizace C Distální bolest se přesunuje směrem proximálním, 

z periferie směrem do páteře.

Periferizace PF Proximální bolest se stěhuje směrem distálním, od 

páteře do periferie.

Bez efektu BE Pohyb ani poloha neovlivňuje dané symptomy.

Zhoršení Z Symptomy jsou produkovány nebo jsou-li přítomny, 

tak s každým dalším pohybem se zvyšují na intenzitě a 

zůstávají zhoršeny než byl původní stav pacienta.

Není zhoršení NZ Symptomy jsou produkovány, nebo zvyšovány na 

intenzitě s každým dalším pohybem, ale nezůstávají 

zhoršeny.

Lepší L Symptomy přítomné nebo produkované jsou snižovány 

a nebo odstraněny pohybem a zůstávají zlepšeny než 

byl původní stav pacienta.

Není lepší NL Symptomy, které se snižují nebo eliminují pohybem, 

ale nezůstávají sníženy ani zrušeny.

http://mckenzie.cz/poplatek/hl-menu.htm
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Příloha 6 Vzor Rolandova dotazníku (Roland Disability 

Questionnaire)

Zdroj: http://www.rmdq.org/Download.htm, 27.6.2013

ŠKÁLA HODNOCENÍ NEZPŮSOBILOSTI
PŘI BOLESTECH V KŘÍŽI

Czech version of the Roland-Morris disability questionnaire produced by MAPI in 2004

Když Vás bolí v kříži, může být pro Vás obtížné dělat něco z toho, co běžně děláte.

Tento seznam obsahuje věty, které lidé použili, aby popsali, jak jim je, když je bolí v kříži. Při jejich čtení 

můžete zjistit, že některé platí, protože popisují, jak se právě dnes cítíte. Při čtení seznamu uvažujte jen o 

tom, jak se cítíte dnes. Pokud čtete větu, která vystihuje Vaše dnešní pocity, zakřížkujte příslušné 

okénko. Pokud je věta nevystihuje, nechejte okénko prázdné a přejděte na další. Pamatujte, že máte 

zakřížkovat jen tu větu, o níž jste si jisti, že vystihuje Vaše dnešní pocity.

1. Většinu dne zůstávám kvůli bolesti v kříži doma.

2. Často měním polohu, abych nalezl/a tu, v níž se mému kříži nejvíce uleví.

3. Kvůli bolesti v kříži chodím pomaleji než obvykle.

4. Kvůli bolesti v kříži nevykonávám obvyklé domácí práce.

5. Kvůli bolesti v kříži se do schodů přidržuji zábradlí.

6. Kvůli bolesti v kříži polehávám častěji než obvykle, abych si odpočinul/a.

7. Kvůli bolesti v kříži se musím něčeho přidržet, abych se zvedl/a z křesla.

8. Kvůli bolestem v kříži se snažím, aby za mě věci udělali jiní.

9. Kvůli bolestem v kříži se oblékám pomaleji než obvykle.

10. Kvůli bolestem v kříži vydržím stát jen kratší dobu.

11. Kvůli bolesti v kříži se snažím neohýbat se ani si neklekat.

12. Je pro mne obtížné vstát kvůli bolesti v kříži ze židle.

13. V kříži mne bolí téměř stále.

14. Kvůli bolesti v kříži je pro mne těžké se obrátit v posteli.

15. Kvůli bolesti v kříži nemám chuť k jídlu.

16. Kvůli bolesti v kříži mi dělá potíže si natáhnout ponožky (punčochy).

17. Kvůli bolesti v kříži ujdu jen krátkou vzdálenost.

18. Kvůli bolesti v kříži spím méně než obvykle.

19. Kvůli bolesti v kříži se oblékám s pomocí někoho druhého.

20. Kvůli bolesti v kříži většinu dne prosedím.

21. Kvůli bolesti v kříži se doma vyhýbám těžké práci.

22. Kvůli bolesti v kříži jsem vůči ostatním podrážděnější a mám horší náladu než obvykle.

23. Kvůli bolestem v kříži jdu do schodů pomaleji než obvykle.

24. Kvůli bolestem v kříži proležím většinu dne v posteli.
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Příloha 7 Odpovědi pacientů v Rolandově dotazníku (Roland 

Disability Questionnaire) 

Čísla zvolených odpovědí 

před McKenzie terapií

Čísla zvolených odpovědí 

po McKenzie terapií

Procento 

zlepšení

Pacient 

č. 1

2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 

22, 23

3, 5, 6, 11, 23 54.5%

Pacient 

č. 2

8, 9, 11, 16 11 75%

Pacient 

č. 3

2, 6, 8, 9, 11, 16, 21, 22 2, 8, 21, 22, 23 37.5%
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Příloha 8 Vzor informovaného souhlasu


