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Tato bakalářská práce se zaměřuje na syndrom zmrzlého ramene. Práce je 

rozdělena do dvou hlavních částí. Obecná část práce se zabývá teoretickými poznatky 

k diagnóze z hlediska anatomie a kineziologie, dále podává informace o vyšetření. 

Zabývá se etiologií, rozdělení a terapií onemocnění. 

Speciální část popisuje podrobnou kazuistiku pacientky s diagnózou syndrom 

zmrzlého ramene. Tato část byla vypracována na základě práce s pacientkou během 
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Summary 

 

Author: Věra Fraňková 

 

Title: Case Study of Physiotherapy Care of Patient with the Frozen Shoulder Syndrome 

 

This bachelor thesis focuses on the frozen shoulder syndrome. The thesis is 

devided into two main parts. The general part of the thesis deals with the theoretical 

knowledge to the diagnosis in terms of anatomy, kinesiology and biomechanics, as well 

as providing information about the shoulder examination. The thesis deals with 

the etiology, classification and therapy of the desease. 

Special section describes a detailed case report of a patient with a diagnosis 

of frozen shoulder syndrome. This section has been prepared on the basis of the work 

with the pacient during the special practise in the Centrum léčby pohybového aparátu 

in the period 21.1. -20. 2. 2013. 
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1 ÚVOD 

 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na fyzioterapeutickou péči o pacienta se 

syndromem zmrzlého ramene. 

Cílem této práce je získané poznatky o daném tématu zpracovat jak teoreticky, 

tak prakticky formou podrobné kazuistiky, navrhnout a aplikovat získané poznatky 

správným způsobem na pacientce se syndromem zmrzlého ramene. Bakalářská praxe 

proběhla v termínu 21. 1. – 20. 2. 2013 v Centru Léčby Pohybového Aparátu. 

Práce je rozdělena do dvou částí, obecné a speciální. V obecné části jsou 

zpracovány teoretické poznatky k diagnóze z hlediska anatomie a kineziologie, dále 

podává informace o vyšetření ramenního kloubu. Dále se zaměřuje na problematiku 

syndromu zmrzlého ramene, příčin vzniku, rozdělení a terapii onemocnění.  

Druhá, speciální část zahrnuje podrobnou kazuistiku pacientky se syndromem 

zmrzlého ramene. Cílem této části je doposud získané teoretické znalosti převést do 

praxe a uplatnit je při práci s pacientkou, při vyšetření, návrhu a provedení terapie. 

V závěru práce je zhodnocení výsledného efektu terapie. 
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2 OBECNÁ ČÁST 

2.1 ANATOMIE 

Kostra horní a dolní končetiny je stavěna podle stejného obecného plánu. 

Přestože mají obě končetiny podobné uspořádání, liší se vzhledem, velikostí i stavbou 

sobě odpovídajících si kostí. Rozdíl ve stavbě končetin u člověka je dán rozdílností 

funkce a zátěže. Tento rozdíl se projevuje ve tvaru, proporcích a hlavně v pohyblivosti 

pletence. Horní končetina je přizpůsobena funkcím uchopovacím a dolní končetina 

funkci opěrné a lokomoční (Doskočil, 1995; Čihák, 2001). 

2.1.1 Kosti horní končetiny 

Horní končetina se dělí na pletenec horní končetiny a volnou část horní 

končetiny- paži. Pletenec horní končetiny tvoří dvě kosti, scapula (lopatka) a clavicula 

(klíční kost). Jako hlavní části shora na lopatce rozlišujeme spina scapulae (hřeben 

lopatky), acromion (nadpažek) a processus coracoideus (zobcovitý výběžek), který je 

místem připojení svalů a vazů. Připojení klíční kosti na lopatku je v místě plošky facies 

articularis humeri na acromionu. 

Volná část horní končetiny je tvořena humerem (pažní kostí), který se připojuje 

na lopatku v místě cavitas glenoidalis (kloubní jamky). Dále ji tvoří kosti předloktí, 

radius (kost vřetenní) a ulnae (kost loketní). Další část tvoří kosti ruky ossa carpi (kosti 

zápěstní), ossa metacarpi(kosti záprstní) a ossa digitorum (články prstů) (Čihák, 2001). 

Proximální část horní končetiny-rameno tvoří spojku mezi horní končetinou 

a osovým orgánem. Ta je tvořena oblastí ramenního pletence, oblastí kolem ramenního 

kloubu a příslušnými svaly. Rameno zajišťuje podpůrnou a zabezpečovací hybnost 

hrubé motoriky (Véle, 2006). 

 

Obr. č. 1 Pletenec horní končetiny (Urbanová, 2010) 
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2.1.2 Svaly ramenního pletence 

Osový orgán a hlavu propojuje m. trapezius. Dělí se na tři funkční části, a to na 

horní část, která elevuje ramenní pletenec, extenduje hlavu a rotuje ji; střední část, která 

posouvá rameno dozadu a addukuje lopatku a dolní část, která provádí depresi ramene 

a lopatky. Při nesení těžšího břemene funguje m. trapezius jako celek a přitlačuje obě 

lopatky k hrudníku pro zpevnění celého pažního pletence. Každá část tohoto svalu je 

schopna pracovat jako samostatná jednotka svalu.  

Porucha funkce m. trapezius ovlivňuje postavení hlavy, šíje a lopatek, ale také 

ramenního kloubu a osového orgánu. Aktivita tohoto svalu má vliv na držení těla, 

jelikož je zapojen do funkčních řetězců propojující osu krční a hrudní páteře s horními 

končetinami a hlavou. 

Lopatku, dolní krční a horní hrudní páteř spojují mm. rhomboidei major a minor, 

které přitahují lopatku k páteři a rotují její dolní úhel mediálně. Při poruše se lopatka 

stáčí laterálně. 

Lopatku s krční páteří spojuje m. levator scapulae, který zvedá horní úhel 

lopatky a zpevňuje pletenec. Dále se také podílí na laterální flexi krční páteře. Při 

přetěžování je zdrojem bolestí krční páteře a oslabení tohoto svalu způsobuje změnu 

postavení lopatky snížením tahu horního úhlu. 

Lopatku a žebra spojuje m. stratus anterior, který se podílí na abdukci paže, 

umožňuje vzpažení, fixuje a stáčí lopatku laterálně. Při oslabení tohoto svalu se lopatka 

stáčí mediálně a odstává od páteře, čímž je omezeno vzpažení nad horizontálu. Tento 

stav se nazývá, scapula alata“.  

Processus coracoideus na lopatce a žebra spojuje m. pectoralis minor. Ten 

provádí depresi pletence společně s abdukcí lopatky a její dolní úhel posouvá kraniálně 

(směrem k hlavě). 

Klíční kost a první žebro spojuje m. subclavius, který provádí depresi pletence 

a lopatky. 

Všechny tyto svaly ovlivňují postavení lopatky, a také glenoidální jamky. Plní 

významnou funkci pro klidové nastavení polohy segmentů ramenního kloubu a polohy 

ramene. Svaly kolem lopatky spolu vytvářejí partnerské dvojice a jejich vzájemný 

rozdíl v aktivaci umožňuje pohyb lopatky a její fixaci v jakékoliv poloze. 

Partnerské dvojice svalů tvoří: mm. rhomboidei a m. serratus anterior (provádí 

rotaci lopatky), m. levator scapulae a dolní část m. trapezius (elevace a deprese 



12 

 

lopatky), m. pectoralis minor a horní část m. trapezius (předklon, záklon lopatky 

m. serratus anterior a střední část m. trapezius (abdukce a addukce lopatky). 

Společně s dalšími svaly fixují tyto dvojice lopatku, a tím i polohu ramene, které 

tvoří opornou bázi hlavice humeru. Pohyby lopatky zvětšují pohyblivost paže (Véle, 

2006; Dylevský 2009). 

2.1.3 Svaly kolem ramenního kloubu 

Lopatku, klíční kost a kost pažní spojuje m. deltoideus, který má tři funkčně 

odlišné části. Přední část provádí předpažení, je zapojena při horizontální addukci, 

anteverzi, abdukci a vnitřní rotaci paže. Střední část provádí abdukci paže a zadní část 

horizontální extenzi a zevní rotaci paže. Svalový tonus m. deltoideus pomáhá udržovat 

hlavici v kloubní jamce, a tím je kloub stabilizován.  

Lopatku s kostí pažní spojuje m. supraspinatus, který zahajuje abdukci paže. 

Tuto funkci si postupně vyměňuje s m. deltoideus. Pomáhá při horizontální extenzi 

a abdukuje paži do 90°. Dalšími svaly, které spojují lopatku s pažní kostí, jsou m. 

infraspinatus a m. teres minor, které paži rotují zevně, a provádí také horizontální 

extenzi. M. teres major provádí extenzi, addukci, horizontální extenzi a vnitřní rotaci 

paže. 

Lopatku a kost pažní spolu s hrudní páteří spojuje m. latissimus dorzi, který 

vykonává extenzi, addukci, vnější rotaci a horizontální extenzi paže. 

M.pectoralis rozdělujeme na tři části. 1) Pars clavicularis, která vykonává 

ventrální a horizontální flexi, účastní se na addukci a vnitřní rotaci paže. 2) Pars 

sternocostalis a 3) pars abdominalis, které vykonávají extenzi, addukci, horizontální 

flexi a vnitřní rotaci paže. 

Vnitřní rotaci paže a spoluúčast při flexi, abdukci a horizontální addukci 

zajišťuje m. subscapularis, který spojuje lopatku s pažní kostí. Dalším svalem spojující 

tyto kosti je m. coracobrachialis, který provádí horizontální flexi a podílí se na addukci 

a rotacích paže (Véle, 2006; Dylevský 2009). 

Rotátorová manžeta 

Svaly působící zevní rotaci paže, tedy zevní rotátory, které tvoří svaly 

m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres minor a m. subscapularis vytvářejí 

rotátorovou manžetu. Manžeta tvoří ochranu ramenního kloubu, zpevňuje jej a 
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nastavuje polohu hlavice pažní kosti v glenoidální jamce, čímž dochází k tzv. centraci 

kloubu (Véle, 2006). 

 

Obr. č. 2 Svaly ramenního kloubu a zad (Urbanová, 2010) 

 

2.1.4 Klouby a spojení pletence pažního 

Articulatio sternoclavicularis- kloub sternoklavikulární 

V tomto kloubu se spojuje sternální konec klíční kosti se sternem (hrudní kostí), 

a tvoří tak kloub složený, ve kterém se stýkají dvě kosti. Mezi ně je vložen discus 

articularis, který je z vazivové chrupavky. Discus vyrovnává nerovnoměrné zakřivení 

kloubních ploch. Kloubní pouzdro je zepředu i zezadu zesíleno vazy, ligamentum 

sternoclaviculare anterius a posterius a shora ligamentum interclaviculare. Kloubní 

plocha klíční kosti je větší než jamka na sternu, a proto kraniálně vyčnívá nad jamku 

na sternu. 

Pohyby v kloubu jsou díky kloubnímu disku možné ve všech směrech, ale 

v malém rozsahu. Pouzdro a vazy jsou velmi pevné a při nárazu přeneseném z horní 

končetiny dochází častěji ke zlomenině klíční kosti než k její luxaci (Doskočil, 1995; 

Čihák, 2001). 

Articulatio acromioclavicularis- kloub akromioklavikulární 

Tento kloub představuje spojení zevního konce klíční kosti s akromiálním 

výběžkem lopatky. Kloubní pouzdro je velmi krátké a tuhé a je kraniálně jej zesiluje 
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ligamentum acromioclaviculare. Pohyby v kloubu mají velmi malý rozsah, protože se 

jedná o kloub tuhý (Doskočil, 1995; Čihák, 2001). 

Articulatio humeri- kloub ramenní 

Ramenní kloub je svým geometrickým tvarem a typem kloub kulovitý volný, 

a to díky nepoměru kloubních plošek. Plocha na hlavici kloubu je téměř třikrát větší, 

než je kloubní ploška jamky. Kloubní plochy tvoří caput humeri (hlavice pažní kosti), 

dále cavitas glenoidalis (jamka lopatky) a labrum glenoidale, chrupavčitý kloubní lem, 

který zvětšuje rozsah jamky. Kloubní pouzdro je silné a prostorné, začíná po obvodu 

jamky a upíná se na collum anatomicum humeri (anatomický krček pažní kosti). 

Na ventrální straně se kloubní pouzdro společně se šlachou dlouhé hlavy bicepsu 

vchlipuje do nitra kloubu (Doskočil, 1995; Naňka 2009). 

Zesílení kloubního pouzdra tvoří šlachy kolem probíhajících svalů a kloubní 

vazy. Šlachy zesilující pouzdro tvoří svaly m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres 

minor vzadu a m. subscapularis vpředu. Soubor těchto svalů a jejich šlach je 

označováno jako rotátorová manžeta. Vazy ramenního kloubu tvoří ligamentum 

coracohumerale 

a ligamenta glenohumeralia. Musculus deltoideus  patří mezi hlavní svaly, které udržují 

hlavici pažní kosti v jamce. Střední postavení kloubu je v mírné ventrální flexi 

a částečné abdukci (Doskočil, 1995; Čihák, 2001). 

Scapulothorakální spojení- nepravý kloub 

Spojení lopatky s hrudníkem umožňuje řídké vmezeřené vazivo, kterým jsou 

vyplněny štěrbiny mezi hrudní stěnou a svaly přední plochy lopatky. Díky tomuto 

vazivu je umožněn klouzavý pohyb, který je potřeba při posunu lopatky (Kolář, 2009). 

Subakromiální spojení-nepravý kloub 

Tento název je klinicky používán pro řídké vazivo a burzy, které vyplňují úzký 

prostor mezi spodní plochou acromionu, úpony svalů rotátorové manžety, kloubním 

pouzdrem a spodní plochou m. deltoideus. Pro pohyby v tomto spojení je důležitá také 

bursa subacromialis (Kolář, 2009). 
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2.1.5 Fascie v oblasti pletence pažního a paže 

Fascie v oblasti lopatky 

Podkožní vazivo v oblasti lopatky je v horní části pokryto jemnou fascia 

trapezia, která kryje m.trapezius. Mezi touto fascií, pod ní a fascia supraspinata, která 

kryje stejnojmenný sval, je uložen tukový polštář. Tento tukový polštář souvisí s tukem 

v axille, což vysvětluje problém šíření zánětu z oblasti lopatky do axilly a naopak. Další 

částí je fascia infraspinata, opět kryjící stejnojmenný sval. Fasciae supraspinata 

a infraspinata jsou silné, spojené s periostem okrajů lopatky a spina scapulae, a vytvářejí 

tak dva osteofibrozní prostory (Doskočil, 1995). 

Podklíčkové fascie 

Musculus pectoralis major je pokrytý jemnou fascií, která přechází do fascia 

deltoidea. Pod m.pectoralis major leží fascia clavipectoralis, která vede k ligamentum 

costoclaviculare, prvnímu žebru a laterálně se spojuje s m.pectoralis minor. Skrze tento 

fasciální list vedou vena cephalica, arteria thoracoacromialis, nervi thoracici anteriores 

a také mízní cévy vedoucí od mléčné žlázy. 

Dalšími fasciemi v oblasti ramenního pletence jsou fascia deltoidea, která 

pokrývá m. deltoideus a fascia axillaris, která je rozepjata v oblasti celé jámy podpažní 

(Doskočil, 1995). 

Fascie na paži 

Na povrchu se nachází fascia brachii, ze které vedou proti pažní kosti dvě septa. 

Septum intermusculare brachii laterale, které tvoří pevnou blánu a septum 

intermusculare brachii mediale, které je širší a leží v něm cévní a nervový svazek paže 

(Doskočil, 1995). 
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2.2 KINEZIOLOGIE RAMENNÍHO PLETENCE 

Ramenní kloub je nejpohyblivějším kloubem lidského těla. Pletenec ramenní 

tvoří neúplný kostní pletenec, který je zpředu uzavřen hrudní kostí (Kolář, 2009). 

2.2.1 Kineziologie jednotlivých kostí 

Klíční kost 

Při pohybu v rameni opisuje klíční kost tvar kužele s vrcholem ve 

strenoklavikulárním kloubu. Klíční kost při pohybu také rotuje kolem své osy, a tento 

pohyb vykonává zvláště při elevování pletence ramenního. Vymezuje vzdálenost hrudní 

kosti a horní končetiny a zvětšuje tak možný rozsah pohybu. Tvar této kosti je esovitý 

a podporuje výrazně rozsah elevace v rameni. Rotace klíční kosti je asi 45° , a to 

umožňuje pohyb ve třech stupních volnosti ve sternoklavikulárním kloubu (Dylevský et 

al., 2001; Kolář, 2009). 

Lopatka 

Lopatka člověka je umístěna kraniálně na hrudníku a je užší a podélně delší než 

u savců. Lopatka svírá v transverzálním řezu úhel 30°s frontální rovinou, což znamená, 

že je zešikmena ventrálně a kloubní jamka směřuje šikmo dopředu. (4) 

Lopatka s klíční kostí svírají úhel 60° a tím jsou orientovány mírně dopředu. 

Poloha lopatky v neutrálním postavení je mezi druhým a sedmým žebrem. Lopatka se 

nachází ve výchozí pozici, když se dotýká horním úhlem druhého žebra a dolním úhlem 

sedmého žebra. Lopatka vykonává posuvné a otáčivé pohyby ve směru do elevace 

(55°), deprese (5°), abdukce a protrakce (10°), addukce a retrakce (10°) (Dylevský et 

al., 2001; Kolář, 2009). 

Akromion 

Vyskytují se tři různé typy akromionu, a to typ I rovný, vyskytující se u 17% 

populace, dále typ II oblý, vyskytující se u 43% populace a typ III hákovitý, vyskytující 

se u 40% populace. Různé typy akromionu ovlivňují vznik poškození rotátorové 

manžety. Akromion III. typu má výskyt ruptury rotátorové manžety až v 70%. 

Všechny pohyby klíční kosti jsou doprovázeny pohybem lopatky (Kolář, 2009). 
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2.2.2 Pohyby v ramenním kloubu 

Kloub ramenní je kloub kulovitý, ve kterém spolupracují lopatka s pažní kostí. 

Hlavice kloubu je tvořena hlavicí kosti pažní a jamka kloubu se nachází na zevním 

horním úhlu lopatky. V tomto kloubu lze vykonávat několik základních druhů pohybu 

v kloubu. Jsou to pohyby ve směru flexe, extenze, abdukce, horizontální addukce, 

extenze v abdukci, zevní a vnitřní rotace (Kapandji, 1982). 

Ventrální flexe 

Jedná se o pohyb vykonávaný v sagitální rovině, tzn. pohyb paží dopředu. 

Fyziologický rozsah pohybu je z nulového postavení do 180°. Jedná se však o rozsah, 

který je možno dosáhnout pouze kombinací pohybu v kloubu ramenním a pletenci 

pažním (Kapandji, 1982). 

 Extenze 

Extenze je pohyb vykonávaný v sagitální rovině, tzn. pohyb paží dozadu. 

Fyziologický rozsah pohybu je limitován napětím přední části kloubního pouzdra 

a ligamentum coracohumerale. Rozsah pohybu do extenze je 30-60°, záleží na 

provedení pohybu. Je-li končetina flektována v loketním kloubu, pak můžeme díky 

uvolnění m. biceps brachii vykonat větší rozsah pohybu (Kapandji, 1982; Janda, Pavlů, 

1993). 

Abdukce 

Abdukce je pohyb paže ve frontální rovině. Fyziologický rozsah pohybu je 

z nulového postavení do 180°. Dosažení tohoto rozsahu je stejně jako u pohybu do flexe 

možné pouze kombinací pohybu v ramenním kloubu spolu s pohybem v celém pažním 

pletenci (Kapandji, 1982; Janda, Pavlů, 1993). 

Abdukce probíhá ve třech fázích: 

1) Abdukce 0° - 60° účastní se jí pouze kloub ramenní 

2) Abdukce 60° -120° vyžaduje spoluúčast scapulo-thorakálního spojení 

3) Abdukce 120° - 180° zahrnuje pohyb v kloubu ramenním, scapulo-

thorakálním spojení a flexi trupu na opačnou stranu (Kapandji, 1982) 
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Horizontální addukce 

Horizontální addukce je pohyb v transverzální rovině s 90° flexí v loketním 

kloubu a 90° abdukcí v kloubu ramenním. Fyziologický rozsah pohybu je 120°- 130° 

(Janda, Pavlů, 1993). 

Exteze v abdukci (horizontální abdukce) 

Tento pohyb je vykonáván v transverzální rovině okolo podélné osy. 

Fyziologický rozsah pohybu je závislý na stupni zkrácení m.pectoralis major, a je tedy 

variabilní. Měřený rozsah pohybu je 20°-30° (Janda, Pavlů, 1993). 

Zevní rotace 

Zevní rotace je pohyb vykonávaný v transverzální rovině, kolem podélné osy 

pažní kosti. Fyziologický rozsah pohybu je limitován napětím vazů, kloubního pouzdra 

a svalů. Rozsah pohybu do zevní rotace je 55°- 95° (Janda, Pavlů, 1993). 

Vnitřní rotace 

Tento pohyb je vykonáván v rovině transverzální, kolem podélné osy pažní 

kosti. Fyziologický rozsah pohybu je 45°-90° a je limitován napětím zadní části 

kloubního pouzdra a napětím svalů m. teres minor a m. infraspinatus. Pohyb v celém 

pletenci pažním je limitován napětím mm. rhomboidei a m. trapezius (Janda, Pavlů, 

1993). 

 

2.3 VYŠETŘENÍ PLETENCE RAMENNÍHO 

Důležitou součástí klinického vyšetření pacienta je odebrání anamnézy, dále 

také palpační vyšetření struktur a tonu svalů pletence ramenního, aspekční vyšetření 

postavení jednotlivých částí a vyšetření kontur ramene (Kolář, 2009). 

2.3.1 Anamnéza 

Při vyšetřování začínáme vždy anamnézou., která je při zjišťování obtíží velice 

důležitá. Zjišťujeme, zda pacient podstoupil nějaké operace, zjišťujeme úrazy 

a mechanismus jejich vzniku, neurologická onemocnění, cévní onemocnění, zda má 

pacient bolesti a kdy, zda v klidu, při pohybu, ráno, v noci, charakter a trvání bolesti, 

zda je lokalizovaná, nebo zda někam vystřeluje. Ptáme se také na dosavadní průběh 

onemocnění, zda proběhla léčba a předchozí rehabilitace a výsledek terapie. Ptáme se, 
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jestli se bolest objevila náhle, nebo docházelo k postupnému nárůstu, zda ji lze přesně 

lokalizovat, a jestli někam vystřeluje (Rychlíková, 2002;  Kolář, 2009). 

Do oblasti ramenního pletence se může projektovat bolest při postižení jeho 

částí, ale také z dalších oblastí a orgánů v blízkém okolí. Vyšetření a diferenciální 

diagnostika mohou být proto velmi obtížné, a proto je důležité odebrání podrobné 

anamnézy (Kolář, 2009). 

2.3.2 Aspekce 

Všechny části v oblasti ramenního pletence je třeba dobře prohlédnout 

a zhodnotit ze všech stran. Všímáme si krční páteře, lopatek, klíčních kostí i celých 

horních končetin a porovnáváme vždy na obou stranách. Sledujeme také držení 

končetiny vzhledem k trupu, otoku, barvy kůže (Rychlíková, 2002;  Kolář, 2009). 

Abnormální kontura 

Změněná kontura může být následkem otoku, výpotku kloubu, hematomu 

a hemartróz, zlomeniny, luxace, subluxace či při artróze (Kolář, 2009). 

Svalová kontura 

Pokud dojde k ruptuře dlouhé hlavy m.biceps brachii, můžeme vidět změněnou 

konturu svalu, kdy je v dolní a přední části patrná měkká rezistence a nad ní prohlubeň. 

Důsledkem ruptury rotátorové manžety nebo při lézi horní části brachiálního plexu 

a axiálního nervu, může vzniknout atrofie m. deltoideus (Kolář, 2009). 

Postavení ramen a lopatek 

Držení ramen s výraznou protrakcí bývá způsobeno zvýšeným napětím 

klavikulární části m. pectoralis major. Při oslabení mm. rhomboidei dochází k abdukci 

a kaudálnímu posunu lopatky. Oslabením či denervací m. serratus anterior se odstávání 

lopatky zvětšuje a lopatka se posouvá blíže k páteři (Kolář, 2009). 

 

2.3.3 Palpační vyšetření 

Než zahájíme palpační vyšetření pacienta, musíme zjistit přesnou lokalizaci 

bolesti, a toto místo vyšetřit jako poslední, protože by mohlo dojít k iradiaci bolesti 

do okolních struktur.  Při palpaci zjišťujeme, zda pacient v některém místě cítí bolest. 

Palpačně zjišťujeme bolestivá místa a body ve svalech, v podkoží a na periostu, v místě 
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úponů svalů a vazů. Pohmatem dále zjišťujeme, zda je přítomný otok a teplotu tkání 

kolem kloubu, zda není zvýšená. Dále vyšetřujeme drásoty, palpujeme spoušťové body 

a tonus svalů ramenního pletence a okolí, který může být zvýšený nebo snížený. 

Vyšetřujeme také krční a hrudní páteř (Jeffrey et al., 2005; Kolář, 2009). 

Hlavice humeru 

Při postižení úponů svalů rotátorové manžety se objevuje bolestivost v oblasti 

tuberculum majus. M. supraspinatus, m. infraspinatus a m. teres major lépe 

napalpujeme v poloze, kdy je paže v addukci. Při postižení dlouhé šlachy m. biceps 

brachii můžeme nahmatat bolestivou oblast sulcus intertubercularis v přední části 

hlavice. Při postižení úponu m. subscapularis je bolestivá oblast tuberculum minus, 

kterou nejlépe napalpujeme při extenzi s vnitřní rotací (Kolář, 2009). 

Akromioklavikulární skloubení 

Palpační vyšetření v této oblasti provádíme při extenzi v rameni. V tomto místě 

je palpace bolestivá, a to pokud jsou přítomny blokády, akutní či chronická nestabilita, 

zánět a degenerativní změny (Kolář, 2009). 

Processus coracoideus 

Tato oblast bývá palpačně bolestivá při postižení krátké hlavy m. biceps brachii, 

dále také při postižení úponu m. pectoralis minor a m. coracobrachialis (Kolář, 2009). 

Sternoklavikulární skloubení 

V tomto skloubení může dlouhodobě přetrvávat otok, který nemusí být 

doprovázen bolestí, ale může napodobovat stav při subluxaci nebo luxaci. Otok kloubu 

bývá důsledkem mikrotraumat nebo změn v aktivitě lymfy v subklavikulární oblasti 

(Kolář, 2009). 

2.3.4 Vyšetření joint play- kloubní vůle 

Vyšetřením kloubní vůle zjišťujeme rozsah a omezení v kloubu. Vyšetřováním 

joint play v ramenním kloubu dochází k sestupu hlavice pažní kosti z horní části fossa 

glenoidalis. Tento pohyb je předpokladem pro provedení pohybu do abdukce. 

Vyšetřujeme, zda je kloubní vůle přítomná nebo zda je omezená a jakým směrem. 

Vyšetřujeme ventrální, dorzální a laterální posun a trakci. Je-li přítomna blokáda 

některým směrem, je nutno provést mobilizaci. V oblasti ramenního pletence provádíme 
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dále vyšetření a mobilizaci akromioklavikulárního kloubu, sternoklavikulárního kloubu 

a lopatky (Rychlíková, 2002; Lewit, 2003). 

 

2.3.5 Pasivní pohyby 

Při vyšetřování pasivních pohybů je potřeba, aby byl pacient maximálně 

relaxovaný. Vyšetřujeme vsedě na lehátku, terapeut stojí za pacientem.  Pokud má 

pacient nějaké bolesti při aktivním pohybu, provedeme stejné pohyby také při pasivním 

pohybu. Pokud jsou pohyby v ramenním kloubu omezené, zjišťujeme, zda omezení 

odpovídá kloubnímu vzorci podle J.Cyriaxe. Podle kloubního vzorce dochází jako první 

k omezení zevní rotace, poté abdukce a vnitřní rotace. Přesnější je vyšetření podle 

J.Sachse , kdy bývá nejomezenější abdukce, poté zevní rotace, a až poté vnitřní rotace. 

Výchozí poloha pro testování je paže v addukci s předloktím směřujícím vpřed.  

Při vyšetřování abdukce je nutné fixovat lopatku a to buď shora, nebo dolní úhel 

z laterální strany (Rychlíková, 2002; Lewit, 2003; Kolář, 2009). 

Při vyšetřování pasivních pohybů pozorujeme, zda je pohyb omezený bolestivou 

zarážkou v určitém bodě, při jehož překonání může bolest zmizet. Pacient ucítí 

v určitém bodě abdukce bolest, kterou pokud překoná, můžeme pak pokračovat 

s abddukcí paže až do normálního rozsahu.  Jedná se o tzv. bolestivý oblouk, „painful 

arc“ podle Cyriaxe. Objevuje se také při aktivním pohybu (Lewit, 2003). 

Na konci pasivního pohybu vnímáme bariéru, která může být fyziologická 

či patologická (Kolář, 2009). 

 

2.3.6 Aktivní pohyby 

Při vyšetřování aktivních pohybů požádáme pacienta, aby pohyb vykonával 

oběma horními končetinami současně. Hodnotíme kvalitu provedeného pohybu na obou 

stranách, rozdíl mezi rozsahem pohybu, omezení, hypermobilitu. Dále vyšetříme aktivní 

pohyb každou končetinou zvlášť. Pokud nalezneme omezení aktivního pohybu, jedná se 

o primární nebo sekundární postižení svalů. Vyšetřujeme a hodnotíme rozsah pohybu 

a jeho plynulost ve všech směrech, to znamená do abdukce, flexe, zevní a vnitřní rotace, 

addukce a extenze (Jeffrey et al., 2005; Kolář, 2009). 

Rozsah aktivního pohybu můžeme vyšetřit zkouškami, které se používají při 

vyšetření hypermobility. U ramenního pletence se jedná o zkoušku založených paží, kdy 
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by měl být pacient schopen dotknout se prsty rukou a zkoušku zapažených paží, kdy by 

měl pacient dosáhnout špičkami prstů k acromionu druhé strany. Další je zkouška šály, 

kdy vyšetřovaný obejme paží šíji a při normálním rozsahu pohybu je schopen dosáhnout 

prsty téměř až na trny krčních obratlů (Janda, 2004). 

 

2.4 SPECIÁLNÍ VYŠETŘOVACÍ TESTY PRO RAMENNÍ PLETENEC 

 

2.4.1 Odporové testy 

Velmi často jsou bolestivé svalové úpony v oblasti rotátorové manžety, které 

vyšetřujeme pomocí izometrické kontrakce v neutrální poloze proti odporu (Lewit, 

2003). 

Při vyšetřování ramenního kloubu zjišťujeme bolestivost v pohybu, a také 

svalovou sílu. Odpor, který terapeut vyvine prováděnému pohybu, musí být jen malý. 

Pokud je odpor příliš velký, testujeme tím svalovou sílu, což u tohoto vyšetření není 

potřeba. Provádíme vyšetření v pohybech do addukce, zevní a vnitřní rotaci proti 

odporu (Rychlíková, 2002). 

Vyšetření abdukce 

Pacient sedí na lehátku, horní končetiny jsou připaženy a provede abdukci s 90° 

flexí v lokti proti našemu odporu, který vyvíjíme na laterální stranu předloktí pacienta. 

Při lézi m. supraspinatus je tento pohyb bolestivý a test hodnotíme jako pozitivní. 

Při vyšetření je třeba dávat pozor, aby nebyl kladen moc velký odpor, a aby nemocný 

neprováděl místo abdukce zevní rotaci (Rychlíková, 2002; Kolář, 2009). 

 

Obr. č. 3 Abdukce v rameni proti odporu (Rychlíková, 2002) 
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Vyšetření zevní rotace 

Pacient je ve stejné pozici, jako u předchozího vyšetření a provádí zevní rotaci 

proti odporu, který vyvíjíme na dorzální stranu zápěstí a distálním konec předloktí. Test 

hodnotíme jako pozitivní při lézi m. infraspinatus a m. teres minor (Rychlíková, 2002). 

 

Obr. č. 4 Zevní rotace proti odporu (Rychlíková, 2002) 

Vyšetření vnitřní rotace 

Výchozí poloha vyšetření je opět stejná, odpor klademe proti vnitřní straně 

zápěstí a distální části předloktí, a pacient provádí pohyb do vnitřní rotace. Při lézi 

m. subscapularis a m. teres major je test pozitivní (Rychlíková, 2002). 

 

Obr. č. 5 Vnitřní rotace proti odporu (Rychlíková, 2002) 

Test na bolestivost šlachy dlouhé hlavy bicepsu 

Pacient sedí na lehátku, horní končetiny jsou ve flexi v loketním kloubu, 

předloktí v supinaci a zápěstí v mírné dorzální flexi a provádí flexi celé končetiny, jako 

kdyby nesl podnos. Terapeut klade odpor proti dlaním pacienta. Test je pozitivní při 

bolesti na přední ploše ramenního kloubu (Rychlíková, 2002). 
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Obr. č. 6 Test na bolestivost šlachy dlouhé hlavy bicepsu (Rychlíková, 2002) 

Elevace lopatky 

Výchozí poloha je opět vsedě s končetinami volně v připažení. Pacienta 

vyzveme k elevaci ramen proti odporu našich dlaní, který klademe shora na lopatku 

(Kolář, 2009). 

2.4.2 Testování instability 

Na vyšetření instability ramenního kloubu bylo vytvořeno velké množství testů. 

Instabilita ramenního kloubu se může projevovat jako luxace, oddělení kloubních ploch 

nebo jako subluxace, kdy nedochází ke kompletnímu oddělení a není přerušen kontakt 

hlavice humeru a jamky. V 95% případů se jedná o luxaci anteriorní. Testy se provádí 

jednostranně a se stabilizací lopatky (Kolář, 2009). 

Zásuvkový test 

Test můžeme provádět vleže na zádech s ramenem přes okraj lůžka nebo vsedě, 

kdy ale musíme fixovat jednou rukou lopatku. Provádíme anterioposteriorní a 

posterioanteriorní pohyb hlavicí humeru (Jeffrey et al., 2005). 

Apprehension test (Crank test) 

Tento test se používá pro testování přední nestability. Pacient leží na zádech a 

jeho loket je flektovaný do 90°. Provádíme pomalou abdukci, a poté zevní rotaci 

v ramenním kloubu. Testování je pozitivní, pokud cítíme přeskočení nebo se pacient 

pohybu brání či se ho obává. Při pozitivitě provádíme další testy (Jeffrey et al., 2005; 

Magee, 2008). 
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Relocation test 

Testování je pokračováním předchozího testu. Při dosažení zevní rotace 

zatlačíme na humerus směrem dorzálním. Hlavice humeru se poté vrátí na své místo, 

a je pak možný ještě zvýšit rozsah zevní rotace. Test je pozitivní, pokud pacient vysloví 

obavu nebo pokud se dalšímu pohybu brání (Jeffrey et al, 2005, Magee, 2008). 

Rockwood test 

Opět testujeme přední instabilitu ramene. Vyšetřující stojí za pacientem (ten také 

stojí) a uchopí obě jeho předloktí těsně nad zápěstím. Provede pasivní rotaci, a poté 

zvýší abdukci v rameni do 45°. Opět provede pasivní zevní rotaci. Tento postup se 

opakuje v 90°a 120° abdukci v rameni. Sledujeme, zda pacient pociťuje bolest, a ve 

které poloze a zda vysloví obavu z luxace. Test je pozitivní, pokud pacient vysloví 

obavu nebo se pohybu brání, a to v 90° abdukci v rameni. (Jeffrey et al, 2005) 

Přední zásuvkový test 

Pacienta testujeme vleže na zádech. Stejnostrannou rukou ho uchopíme za loket 

a paži abdukujeme do 80-120° při horizontální flexi a zevní rotaci. Druhá ruka fixuje 

lopatku a provádíme anteriorní posun celé končetiny. Pozitivita je při vyslovení obavy, 

nebo pokud cítíme přeskočení či lupnutí (Kolář, 2009). 

Zadní zásuvkový test- zadní instabilita 

Pacient je opět v poloze vleže na zádech. Vyšetřující jednou rukou fixuje lopatku 

shora a druhou uchopí končetinu za proximální část předloktí. Horní končetinu uvede 

do 100° abdukce a mírné horizontální flexe v rameni a 120° flexe v lokti. Postupně se 

zvyšuje horizontální flexe do 80° a vnitřní rotace předloktí. Současně s tím tlačíme 

hlavici humeru dorzálně. Pozitivita testu je při obavě pacienta z luxace nebo při větší 

bolestivosti (Jeffrey et al., 2005). 

Jerk test 

Provádí se v 90° abdukci a vnitřní rotaci, kdy přejdeme v tomto postavení 

do sagitální roviny a zvyšujeme tím tlak na hlavici humeru. Test je pozitivní při trhnutí, 

škubnutí (angl. jerk) při čemž dochází k luxaci či subluxaci dorzálně (McFarland, 2005; 

Kolář, 2009). 
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Clunk test 

Tento test používáme pro zjištění ruptury labrum glenoidale. Test provádíme 

vleže na zádech v plné abdukci paže. Vyšetřující položí jednu ruku pod rameno a tlačí 

humerus anteriorně. Při tomto manévru zároveň rotujeme paži zevně. Pozitivní je test 

pro labrum, když slyšíme skřípání, nebo cvaknutí (angl. clunk) nebo pokud pacient 

vysloví obavu (McFarlanf, 2005). 

2.5 SYNDROM ZMRZLÉHO RAMENE 

Zmrzlé rameno je zvláštní případ onemocnění kloubu ramenního, které se 

v žádném jiném kloubu v lidském těle nediagnostikuje (Rychlíková, 2002). 

Jde o označení bolestivého stavu ramene s rychle progredujícím a značným 

omezením hybnosti. Onemocnění je charakterizováno bolestí, ztuhlostí a omezenou 

funkcí glenohumerálního kloubu, které nepříznivě ovlivňují celou horní končetinu 

(Page, 2010). 

Syndrom zmrzlého ramene má zcela typický průběh a objektivní nález. Vzniká 

zvrásnění a adheze kloubního pouzdra v axilární části v místě, kde je kloubní pouzdro 

zřasené. Součastně se také poměrně rychle vyvíjí omezení hybnosti v ramenním kloubu 

všemi směry, které je doprovázeno výraznou bolestivostí, až dojde ke ztuhnutí kloubu 

(Rychlíková, 2008). 

2.5.1 Definice 

Zmrzlé rameno je definováno jako výrazné omezení aktivní a pasivní hybnosti 

a to alespoň padesát procent, především omezení zevní rotace a abdukce, později také 

flexe a vnitřní rotace. Je definováno značnou bolestivostí s maximem v noci 

a nemožností spánku na postižené končetině (Trnavský, 2002). 

2.5.2 Historie- teorie vzniku patologie 

Patofyziologie vzniku zmrzlého ramene je i po 60-ti letech výzkumu stále 

nejasná. Poprvé byla tato problematika popsána Duplayem (1896), který se zabýval 

patologickými změnami extraartikulární tkáně, jako možnou příčinou vzniku ztuhnutí 

a bolestivosti ramene. Byl přesvědčen, že původcem tohoto syndromu jsou zánětlivé 

změny subakromiální burzy. Duplay popsal tento stav jako skapulohumerální 

periartritidu. Tento pojem však zahrnoval řadu onemocnění s  klinickými příznaky 

bolesti a ztuhlosti ramene. 
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Roku 1932 popsal Pasteur nový klinický syndrom „tendobursitidu“, o němž se 

domníval, že je zodpovědný za vnik zmrzlého ramene. Byl prvním, kdo spojoval 

synovitidu šlachy bicepsu se zmrznutím ramene. Mnoho dalších pracovníků se v této 

době začalo zabývat důležitou rolí šlachy dlouhé hlavy bicepsu. (DePalma, 2008; Brue 

2007) 

Jako první použil pojem zmrzlé rameno v roce 1934 Codman. Ten popsal toto 

onemocnění jako obtížně definovatelné, obtížně léčitelné a obtížně popsatelné z pohledu 

patologie ramenního kloubu. Toto platí do jisté míry i dnes. Codman zastával názor, 

že základní patologickou poruchou, která je zodpovědná za toto onemocnění, je zánět 

šlach rotátorové manžety (Kessel, 1982; Copeland, 1997). 

Roku 1945 použil Neviaser termín adhezivní kapsulitida, aby popsal své nálezy 

při operacích. Popsal adhezi hlavice humeru k pouzdru (Quraishi et al, 2007). 

2.5.3 Klinický obraz 

Jako první příznak je uváděna bolest, která vzniká při pohybu končetiny 

a zvětšuje se při tahu. Později se bolest začíná objevovat i v klidu a v noci, kdy se 

postižení budí pro bolest. Pacienti často ani nevnímají pomalu postupující ztrátu 

hybnosti a omezování pohybů v ramenním kloubu (Rychlíková, 2008; Reznik, 2011). 

Další příznak, který se objevuje, je omezení pohybu v ramenním kloubu. 

Postupně pohyb začíná váznout při pohybu do vzpažení a zapažení, a pacient je omezen 

v základních potřebách sebeobsluhy (Rychlíková, 2008). 

2.5.4 Klinické vyšetření 

Diagnóza zmrzlého ramene patří mezi klinická onemocnění. Vyšetření mohou 

pomoci vyloučit přidružené onemocnění a klasifikovat tak primární a sekundární 

problémy. 

Sedimentace červených krvinek a biochemické vyšetření kostí bývá v normě. 

Dále se provádí vyšetření RTG a hodnotí se nález, kde jsou obyčejně vidět drobné 

degenerativní změny. Dlouhodobé bolesti a nehybnost může vést k rozšíření 

osteoporózy. 

Artrografie ramenního kloubu většinou ukáže smrštění pouzdra a snížení objemu 

synoviální tekutiny. Artroskopie pomůže identifikovat kontrakci pouzdra a vyloučit 

další intraartikulární a subakromiální patologii (Copeland, 1997). 
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2.5.5 Etiopatogeneze 

Etiopatogeneze syndromu zmrzlého ramene stále nebyla objasněna. Existuje 

popis chronických zánětlivých změn kloubního pouzdra, ty však byly později vyloučeny 

a velký důraz se kladl na primární fibrózu a fibroplazii, analogické onemocnění 

pro Dupuytrenovu kontrakturu. Pro definování syndromu zmrzlého ramene je důležité 

omezení humerokapsulárního kloubu na podkladě kontraktury pouzdra kloubu. 

Rozlišujeme primární a sekundární syndrom zmrzlého ramene (Dungl, 2005). 

 

2.5.6 Objektivní nález 

V objektivním nálezu je významné omezení aktivní i pasivní hybnosti, omezení 

kloubní vůle (joint play) se neobjevuje nebo je pouze minimální. Vyšetření odporových 

zkoušek bývá většinou negativní (Rychlíková, 2008). 

Při vyšetřování je typický pouzdrový vzorec podle Cyriaxe korigovaný 

Sachsem. To znamená, že při fixaci lopatky je nejvíce omezená abdukce ramenního 

kloubu (Lewit, 2003). 

Trigger pointy, bolestivé části svalu, nalézáme často v m. subscapularis, m. 

deltoideus, m. teres major, m. latissimus dorsi, v adduktorech lopatky. Dále také 

nacházíme trigger pointy sekundárně v horní části m. trapezius a m. biceps brachii 

(Rychlíková, 2008). 

Typický bolestivý bod se nachází hluboko v axile blízko úponu deltového svalu. 

Toto bolestivé místo tvoří m. subscapularis. V některých těžších případech může dojít 

k atrofiím na m. deltoideus, m. supraspinatus a m. infraspinatus. Mohou se také objevit 

vážné poruchy vazomotoriky, cyanóza, edém a vyhlazená kůže na prstech- tzv. 

algodystrofie (Lewit, 2003). 

Nacházíme také výrazné porušení skapulohumerálního rytmu, kdy je rozsah 

pohybu a lopatky paže stejný následkem zvýšeného napětí svalů zadní axiální řasy. 

Každý pohyb začíná aktivací horního trapézu, tzn. elevací lopatky. (Rychlíková, 2008) 

Statisticky jsou častěji postiženy ženy než muži a častěji bývá postižena 

nedominantní strana, ale přibližně u 6-17 % nemocných je postupně postiženo i druhé 

rameno. Nejčastější výskyt je u žen nad 40 let věku a postiženi bývají také pacienti, 

u kterých došlo k dlouhodobějšímu znehybnění ramene (Reznik, 2011; Trnavský, 

2012). 
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2.5.7 Stadia, ve kterých zmrznutí ramene probíhá- dle Cyriaxe 

1. stadium 

Bolestivé stadium. Obvykle se objevují bolesti projevující se jako bolesti 

při cervikobrachiálním syndromu. Objevují se bolesti v šíji s nejvyšší intenzitou 

v oblasti ramenní krajiny. Postupně vzniká a narůstá bolest v ramenním kloubu, která se 

výrazně zhoršuje, a také současně dochází k omezování pohybů v kloubu, až je 

nemožné provést téměř všechny pohyby v rameni. 

Toto stadium trvá několik týdnů až měsíců a odpovídá zánětlivému onemocnění 

(kapsulitidě) (Rychlíková, 2008; Page, 2010). 

2. stadium 

Stadium zmrznutí, ztuhnutí. Bolesti v rameni se postupně zmenšují, ale pohyby 

v ramenním kloubu stále není možno provést (Rychlíková, 2008). 

Druhé stadium odpovídá rozvinuté adhezivní kapsulitidě. Při artrografickém 

vyšetření je nález snížené náplně a vymizení záhybů kloubního pouzdra. Toto stadium 

trvá několik týdnů až tři měsíce a postupně přechází do třetího stadia (Rychlíková, 

2008; Page, 2010). 

3. stadium  

Stadium tání. Ve třetím stadiu dochází k pomalému obnovování hybnosti 

v rameni, toto stadium se také nazývá stadiem tzv. tání. Bolesti se již zmenšují 

a hybnost se pomalu obnovuje, postupně až k normálním rozsahům pohybů. Pohyby 

v rameni někdy mohou zůstat omezeny v různém rozsahu (Rychlíková, 2008; Page 

2010).                 

2.5.8 Primární a sekundární zmrzlé rameno 

Primární zmrzlé rameno- příčina onemocnění není jasná, není znám vyvolávající 

faktor nebo se jedná o minimální trauma. Zmrznutí ramene způsobuje globální 

fibroplazie kloubního pouzdra a vznik kontraktur. Zdá se, že u pacientů s primárním 

zmrzlým ramenem jsou to dva odlišné procesy, které spolu výrazněji nesouvisí 

(Uhthoff, Boileau 2006). 

Sekundární zmrzlé rameno- vzniká v souvislosti s jiným onemocněním. Přímá 

patogenní souvislost s těmito chorobami doposud nebyla přesně prokázána. Mezi 

nejčastější onemocnění spojená se syndromem zmrzlého ramene jsou onemocnění 
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systémová- diabetes mellitus, hyper- a hypothyreoidismus, hypoadrenalismus. Dále se 

může jednat o postižení lokalizované mimo ramenní kloub- onemocnění 

kardiopulmonální, krční páteře, neurologická onemocnění nebo se může jednat 

o součást jiného postižení ramene jako patologie rotátorové manžety, tendinitida 

bicepsu, artróza akromioklavikulárního kloubu a kalcifikující tendinitida. Sekundární 

zmrzlé rameno se také může objevit jako následek operace nebo úrazu v oblasti 

ramenního kloubu (Trnavský, 2002; Musil, 2009). 

2.5.9 Akutní a chronické zmrzlé rameno 

U tohoto onemocnění se objevují dvě skupiny pacientů. Jedna tvoří skupinu 

s akutním začátkem obtíží, u které se objevují výrazné reflexní změny a dochází 

k výraznému omezení hybnosti. Jde o tzv. akutní zmrzlé rameno. Tato skupina však 

velmi rychle reaguje na terapii a stav velmi rychle odezní bez větších změn a následků. 

V této skupině se nejčastěji objevují pacienti po infarktu myokardu, operacích srdce, 

cévní mozkové příhodě nebo po jakékoliv delší operaci. U těchto pacientů je málo 

pravděpodobný rozvoj pozdějších omezení hybnosti a prognóza je dobrá. Domníváme 

se, že při tomto stavu dochází k dočasné ischemii, vegetativním a reflexním změnám. 

Druhou skupinu tvoří pacienti, u kterých dochází k rozvoji bolestí a omezení 

pohybu pomaleji. Do této skupiny patří často diabetici. Jde o tzv. chronické zmrzlé 

rameno. Pacienti přicházejí až po delším čase od vzniku potíží a terapie bývá zdlouhavá. 

U takových pacientů je důležité dlouhodobé sledování a léčba. Stav může recidivovat 

nebo se začít objevovat i na druhém rameni. Prognóza pacientů s chronickým zmrzlým 

ramenem není tak dobrá a často zůstává omezení pohybu v rameni. Literatura udává asi 

7-15% pacientů s přetrvávajícím funkční omezením (Trnavský, 2002). 
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2.5.10 Terapie 

Konzervativní léčba: 

Edukace pacienta 

Edukace pacienta je velmi důležitá pro povzbuzení k dodržování léčby. Je dobré 

pacienta informovat o fázích, ve kterých onemocnění probíhá, o průběhu léčby a délce 

trvání jednotlivých obtíží. Je také potřeba upozornit na to, že ačkoliv se bude 

pohyblivost zvyšovat, nemusí dojít k úplnému návratu do původního stavu a může 

zůstat určité pohybové omezení (Wong, 2010). 

 

Fyzioterapie 

V akutním bolestivém stadiu léčby je důležité ulevit pacientovi od bolesti 

a umožnit mu spánek, proto musejí být často použita analgetika. Je také možnost 

aplikování obstřiků, ty by se však neměly opakovat dříve než za 3 týdny. Proti bolesti 

dále působíme také nepřímo, a to tím, že léčíme všechny přidružené funkční poruchy, 

např. krční páteř, žebra, C-Th přechod a svalové spasmy. Po odeznění akutní a noční 

bolesti se snažíme ovlivnit a obnovit hybnost kloubu (Trnavský, 2002; Lewit, 2003). 

Aplikuje se také fyzikální terapie- elektroléčba, pulzní ultrazvuk, laserotrapie 

a chladové procedury pro jejich analgetický účinek. Později se aplikuje magnetoterapie, 

kontinuální ultrazvuk a teplo. V akutním stadiu se tepelné procedury neaplikují. Bolest 

lze tlumit v akutním stadiu analgetickými proudy např. Träbertovy proudy nebo středně 

frekvenční proudy. Fyzikální terapie se využívá také v počátečních stadiích onemocnění 

ve spojení s nesteroidní léčbou a kortikosteroidy (DePalma, 2008). 

Strategii léčby a rehabilitace volíme dle aktuálního klinického nálezu a stadia 

onemocnění. V rámci individuální terapie se nejdříve cvičí volné kyvadlové pohyby 

a postupně se snažíme o zvětšování rozsahu. V terapii se osvědčila mobilizace a trakce, 

při které dochází k částečné úlevě ve všech stadiích onemocnění (Trnavský, 2002; 

Kolář, 2009). 

V akutním stadiu je doporučeno nosit ruku v šátkovém závěsu a cvičit pouze 

izometricky. Aktivní cvičení může začít až při ustoupení bolesti a bolest nesmí být 

znovu vyvolávána. Přílišná aktivita zhoršuje průběh onemocnění a prodlužuje léčbu.  

Jako první zvětšujeme pomalu rozsahy pohybů a až později se snažíme 

o zvyšování svalové síly. Důležité je také věnovat se ostatním částím ramenního 
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pletence, především lopatce, u které provádíme mobilizaci a oblasti šíje, u které je nutno 

předcházet vzniku spazmů (Trnavský, 2002). 

Aplikujeme měkké techniky a uvolňujeme zadní a přední axiální řasu, adduktory 

lopatky a na ventrální a mediální straně lopatky m. subscapularis. Stažená vlákna tohoto 

svalu se také dají ošetřit ischemickou kompresí z axily při šetrné trakci a mírné abdukci 

paže (Kolář, 2009). 

 

Nesteroidní, protizánětlivé léky 

U tohoto onemocnění se velmi často objevují zánětlivé procesy, a proto se 

pro zmírnění příznaků podávají léky proti zánětu. Společně s aplikací fyzioterapie je 

podávání těchto léků velmi účinným způsobem léčby zmrzlého ramene. (Wong, 2010). 

 

Kortikosteroidy 

Studie ukázaly, že aplikace kortikosteroidů k normálním nesteroidním lékům 

a zároveň probíhající rehabilitační léčbě může výrazně zmírnit bolesti a poskytnou 

úlevu pacientovi. Kortikoidy mohou být podávány orálně nebo injekčně, ale ne déle než 

6 týdnů (Wong, 2010). 

 

Elektrická stimulace 

V kombinaci s cviky na ramenní kloub může být léčba zefektivněna použitím 

elektroakupunktury nebo interferenciální elektroterapií. Nebyly zaznamenány žádné 

velké rozdíly mezi použitím těchto dvou různých elektrických stimulací (Wong, 2010). 

 

Kinesiotaping 

Ačkoliv pro diagnózu zmrzlého ramene nebyla doposud publikována studie 

zahrnující kinesiotaping, může být tento typ tapingu velmi účinný pro snížení 

bolestivost. Kinesiotaping také může poskytnout taktilní podněty prostřednictvím 

proprioceptivních a aferentních mechanismů. Často se také vyskytuje špatné držení těla 

a nesprávný stereotyp zapojování lopatky, a i v tomto nám může kinesiotaping pomoci 

tím, že může poskytnout částečnou náhradu postury a podporovat správnou funkci 

lopatky (Page, 2010). 
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Operační léčba 

Pokud dlouhodobě přetrvávají obtíže a nedochází ke zlepšení hybnosti, je 

indikována operační léčba (Dungl, 2005).  

Velmi účinná je artroskopie, u které se indikuje subakromiální dekomprese nebo 

release, u kterého dochází k uvolnění a rozrušení kloubního pouzdra (Sadovský, 2007). 

Manipulace 

Pokud u pacienta přetrvává ztuhnutí ramenního kloubu a nedochází k zlepšení 

pohyblivosti, je indikována manipulace v celkové narkóze. Tato manipulace může 

zlepšit pohyblivost v rameni a jeho funkce až na dobu 15 ti let (Wong, 2010). 

Hydrodilatace 

Poprvé byl tento způsob popsán v roce 1965 Andrenem a Lundbergem. Jedná se 

o intraartikulární injekci s větším množstvím fyziologického roztoku, která je 

aplikována za účelem roztažení a ruptury kapsulárních srůstů. Závěrečné zprávy se však 

v mnoha studiích lišily. V letech 2002-2004 byla provedena studie na 40 pacientech, 

kdy byla použita metoda hydrodilatace (19 pacientů) a manipulace pod narkózou. 

Většina pacientů byla úspěšně vyléčena, ale u pacientů s hydrodilatací byly výsledky 

výrazně lepší, než u pacientů, kteří podstoupili manipulaci pod narkózou. Hydrodilatace 

je doporučována pacientům, kteří jsou rezistentní ke konzervativní léčbě neboť je 

bezpečnější než manipulace pod narkózou, u které může dojít k fraktuře krčku humeru. 

Další výhodou je, že pacient nemusí podstupovat narkózu (Quarishi et al, 2007). 

Artroskopický kapsulární release 

Artroskopický release je indikován v případě, když onemocnění nelze řešit 

manipulací nebo když jsou příznaky příliš vážné, konzervativní léčba není účinná 

a bolest přetrvává několik měsíců. Toto se častěji vyskytuje u syndromu zmrzlého 

ramene spojeného s diabetem nebo u vzdorujících případů idiopatického onemocnění, 

které se nejčastěji vyskytují u sekundárního syndromu. Kapsulární release je prováděn 

pod celkovou anestezií. Provádí se u 5 % pacientů (Snyder, 2002). 
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3 ČÁST SPECIÁLNÍ 

3.1 Metodologie 

Speciální část je dokumentací fyzioterapeutické léčby o pacienta s diagnózou 

syndrom zmrzlého ramene. Terapie proběhla během odborné praxe v Centru léčby 

pohybového aparátu ve Vysočanech v období 21. 1. do 20. 2. 2013. Pacientka docházela 

ambulantně třikrát týdně vždy na dobu jedné hodiny. Pracovala jsem samostatně 

s možností konzultace se supervizorem. Pro vyšetření a terapii jsem využila 

teoretických vědomostí i praktických dovedností, které jsem získala během studia, 

a také na praxích. Z terapeutických metod a postupů jsem používala techniky měkkých 

tkání, manipulační přístupy, postizometrickou relaxaci, léčebnou tělesnou výchovu 

a proprioceptivní neuromuskulární facilitaci. 

3.2 Vstupní data 

 

Datum: 28. 1. 2013 

Vyšetřovaná osoba: S. T. žena 

Ročník: 1969 

Diagnóza: M2551 Bolest v ramenním kloubu 

 

Status praesens:  

Pacientka se cítí dobře, v klidu bez bolestí, bolesti v noci pouze vleže na 

postižené horní končetině. Bolesti při některých pohybech. Horní končetina není 

fixována. 

 

Váha: 60 kg 

Výška: 166 cm 

BMI: 21,8 (v normě) 

Pomůcky: 0 
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3.2.1 Anamnéza 

 

RA: dědičná onemocnění v rodině- osteoporóza 

Matka- od 42 let léky na srdce 

Otec- gastrointestinální polypy 

Dcera a syn zdrávi 

 

OA: Běžné dětské nemoci 

Úrazy: 2005 pád na bruslích, naražená kostrč, krční límec, bez rhb, bez dalších obtíží. 

Operace: 02/2010 operace štítné žlázy 

 

NO: omezená hybnost ramene, bolesti v noci- při delší nehybnosti 

 

GA:  menses pravidelná od 13-ti let, 3 porody bez komplikací 

 

AA: alergie prach, pyly, trávy 

 

PA: administrativní pracovnice- sedavé zaměstnání 

 

SpA: dříve rekreačně, nyní ne 

 

SA: byt 3. patro s výtahem, bydlí s manželem a dětmi, stará se o 4,5 letého syna 
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FA: Euthyrox 1-0-0 

 

Abusus: 

- káva s mlékem 3 denně 

- cigarety 0 

- alkohol příležitostně 

 

3.2.2 Předchozí RHB: 

Květen 2012, říjen 2012 pro přetrvávající obtíže v ramenním kloubu. 

 

3.2.3 Indikace k terapii 

2005 pád na bruslích, naražená kostrč, krční límec, bez rhb, bez dalších obtíží. 

 

3.2.4 Výpis ze zdravotní dokumentace 

Není k dispozici. 
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3.3 VSTUPNÍ KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR 

Kineziologický rozbor byl proveden v odpoledních hodinách dne 28. 1. 2013 na lehátku 

v ambulantní části CLPA Vysočany. 

3.3.1 Vyšetření 

Vyšetření stoje 

Vyšetření bylo provedeno aspekcí. 

Stoj je jistý, bez pomůcek. 

Pohled zezadu 

 baze úzká, zevně rotační postavení v kotnících 

 pravý kotník více zevně rotován 

 Achillovy šlachy symetrické 

 kolenní klouby, stehna symetrické 

 gluteální rýhy symetrické, ve stejné výšce 

 posun trupu vpravo, pravý thorakobrachiální trojúhelník menší 

 dolní úhel pravé lopatky a něco níže 

 pravé rameno níž 

Pohled z boku 

 mírně oploštělá hrudní část páteře 

 protrakce ramenních kloubů bilaterálně 

 předsun hlavy 

Pohled zepředu 

 zevně rotační postavení v kotnících, vetší rotace pravého kotníku 

 kontura lýtek symetrická 

 šilhající pately dovnitř 

 kontura stehen symetrická 

 levá strana pánve výše 

 prominují břišní svaly 

 posun trupu doprava 

 pravé rameno níž 
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 pravá clavicula níž 

 zevně rotační postavení v levém ramenním kloubu 

Vyšetření pánve 

 levá crista výše než levá 

 spina illiaca anterior superior- výš na levé straně 

 spina illiaca posterior superior- výš na levé straně 

 palpačně šikmá pánev 

Vyšetření dýchání 

U pacientky převládá horní hrudní dýchání se zapojením pomocných dýchacích 

svalů. 

Vyšetření pomocí olovnice 

Zezadu 

Olovnice prochází středem pat, intergluteální rýhou, posun trupu doprava, pravá 

lopatka blíže k páteři. 

Z boku 

Olovnice prochází středem zevního kotníku, středem kolenních a kyčelních 

kloubů a za ramenními klouby- protrakce ramenních kloubů, prochází za ušními boltci- 

předsun hlavy. 

Zepředu 

Olovnice směřuje mezi kotníky, zevně rotační postavení (stoj spatný) pravý 

kotník více zevně rotován. Dále olovnice prochází vlevo od pupku (posun trupu 

doprava), prochází středem hrudní kosti i středem hlavy. 

Vyšetření chůze 

Rytmus chůze je pravidelný, baze úzká, zevně rotační postavení v kotnících, 

první dotyk s podložkou je patou, váha přenášena přes zevní okraj, odraz pobíhá od 

hlaviček metakarpů, délka kroku symetrická. Dochází k souhybu s horními 

končetinami, levá ruka se hýbe méně. Ramenní klouby v protrakci, hlava v předsunu. 
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Modifikace chůze 

 Chůze se zavřenýma očima- délka kroku kratší, baze širší, chůze pomalejší, 

pacientka schopna provést. 

 Chůze vzad- pohyb se odehrává hlavně v kolenních kloubech, pomalejší, rytmus 

pravidelný, pacientka schopna provést. 

 Chůze po patách- pacientka schopna provést. 

 Chůze po špičkách- pacientka schopna provést. 

 Chůze se vzpaženými horními končetinami- pacientka nemůže vzpažit levou 

horní končetinu, se vzpaženou pravou HK schopna provést. 

Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy (2004) 

Stereotyp flexe šíje 

Pohyb je zahájen předsunutím, dále pokračuje obloukovitě. 

Stereotyp abdukce v ramenním kloubu 

PHK- pacientka provedla správně 

LHK- pohyb zahajuje m. trapezius, dochází k elevaci ramenního kloubu a k úklonu 

trupu vpravo, rozsah abdukce omezený na 25°, bolestivý. 

 

Antropometrické vyšetření dle Haladové (2008) 

obvody pravá horní končetina levá horní končetina 

paže relaxovaná 27 cm 26 cm 

paže kontrakce 28 cm 25 cm 

loketní kloub 23 cm 23,5 cm 

předloktí 20,5 cm 21 cm 

zápěstí 15 cm 15 cm 

hlavičky metakarpů 18 cm 18 cm 

Tab. č. 1 Vstupní kineziologický rozbor, antropometrické vyšetření, obvody horních končetin 
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délky pravá horní končetina levá horní končetina 

Celá horní končetina 70 cm 71 cm 

paže 31 cm 32 cm 

paže + předloktí 54 cm 55 cm 

předloktí 23 cm 23 cm 

ruka 16 cm 16 cm 

Tab. č. 2 Vstupní kineziologický rozbor, antropometrické vyšetření, délky horních končetin 

Goniometrické vyšetření dle Jandy (1993) 

Vyšetření bylo provedeno za pomoci plastového goniometru. Výsledky měření zapsány 

metodou SFTR. 

pasivní pohyby pravá horní končetina levá horní končetina 

ramenní kloub S  45-0-160 S 20-0-80 

 F  170-0-0 F 25-0-0 

 R 60-0-80 R  8-0-15 

loketní kloub S 0-0-140 S 0-0-140 

předloktí R 80-0-80 R 80-0-80 

zápěstí S 70-0-80 S 70-0-80 

 T 20-0-30 T 20-0-30 

Tab. č. 3 Vstupní kineziologický rozbor-rozsahy kloubní pohyblivosti, pasivní pohyby 

aktivní pohyby pravá horní končetina levá horní končetina 

ramenní kloub S  45-0-160 S 20-0-70 

 F  170-0-0 F 20-0-0 

 R 60-0-80 R  2-0-10 

loketní kloub S 0-0-140 S 0-0-140 

předloktí R 80-0-80 R 80-0-80 

zápěstí S 70-0-80 S 70-0-80 

 T 20-0-30 T 20-0-30 

Tab. č. 4 Vstupní kineziologický rozbor, rozsahy kloubní pohyblivosti, aktivní pohyby 
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Obr. č. 7 Omezení pohybu do abdukce (archiv autora) 

 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (2004) 

sval Pravá strana Levá strana 

m. trapezius 1 1 

m. levator scapulae 1 1 

m. sternocleidomastoideus 1 1 

m. pectoralis 0 Nelze vyšetřit 

Tab. č. 5 Vstupní kineziologický rozbor, vyšetření zkrácených svalů 

Svalový test dle Jandy (2004) 

modifikované polohy pro postiženou levou horní končetinu 

LOPATKA pravá levá 

Addukce 

(m. trapezius, mm. rhomboidei) 
5 5 

Kaudální posunutí (m. trapezius dolní vlákna) 4 4- 

Elevace 

(m. trapezius, m. levator scapulae) 
5 5 

Abdukce s rotací 

(m. stratus anterior) 
4+ 4- 

Tab. č. 6 Vstupní kineziologický rozbor, svalový test, lopatka  
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RAMENNÍ KLOUB pravá levá 

Flexe 

(m.deltoideus, m. coracobrachialis) 
5 3+ 

Extenze 

(mm. latissimus dorzi, teres major, deltoideus) 
4 3 

Abdukce 

(m. deltoideus, m. supraspinatus) 
5 3 

Extenze v abdukci 

(m. deltoideus) 
4 3 

m. pectoralis major 4+ 4- 

Zevní rotace 

(m. infraspinatus, m. teres minor) 
4+ 2+ 

Vnitřní rotace 

(m. subscapularis, m. teres major) 
4+ 2+ 

Tab. č. 7 Vstupní kineziologický rozbor, svalový test, ramenní kloub 

LOKETNÍ KLOUB pravá levá 

Flexe 

(mm. biceps brachii, brachalis, brachioradialis) 
5 3 

Extenze 

(m. triceps brachii, m. anconeus) 
5 4- 

Tab. č. 8 Vstupní kineziologický rozbor, svalový test, loketní kloub 

PŘEDLOKTÍ pravá levá 

Pronace 

(m. pronator teres et quadratus) 
5 4 

Supinace 

(m. biceps brachii, m. supinator) 
5 4 

Tab. č. 9 Vstupní kineziologický rozbor, svalový test, předloktí 

   



43 

 

ZÁPĚSTÍ pravá levá 

Flexe s addukcí – ulnární dukcí 

(m. flexor carpi ulnaris) 
5 5 

Flexe s abdukcí – radiální dukcí 

(m. flexor carpi radialis) 
5 5 

Extenze s addukcí – ulnární dukcí 

(m. extensor carpi ulnaris) 
5 5 

Extenze s abdukcí- radiální dukcí 

(m. extensor carpi radialis longus et brevis) 
5 5 

Tab. č. 10 Vstupní kineziologický rozbor, svalový test, zápěstí 

 

Vyšetření pohybu proti odporu dle Lewita (2003) 

Abdukce ramenního kloubu- m. supraspinatus- bez bolesti bilaterálně. 

Flexe ramenního kloubu- m. biceps brachii caput longum- bez bolesti bilaterálně. 

Vnitřní rotace ramenního kloubu- m. infraspinatus- bez bolesti bilaterálně. 

Zevní rotace ramenního kloubu- m. subscapularis- bez bolesti bilaterálně. 

Vyšetření úchopů dle Haladové (2008) 

Dominantní horní končetina- pravá 

 pravá horní končetina levá horní končetina 

jemný úchop   

štipec provede provede 

pinzetový úchop provede provede 

špetkový úchop provede provede 

laterální úchop (klíčový) provede provede 

silový úchop   

kulový provede provede 

háček provede provede 

válcový provede provede 

Tab. č. 11 Vstupní kineziologický rozbor, vyšetření úchopů 
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Funkční vyšetření ramenního kloubu 

Neurologické vyšetření 

Vyšetření reflexů 

 bicipitový reflex- normoreflexie bilaterálně 

 tricipitový reflex- normoreflexie bilaterálně 

 radiopronační reflex- normoreflexie bilaterálně 

 reflex flexorů prstů- normoreflexie bilaterálně 

 

Vyšetření čití 

Vyšetření bylo provedeno na pravé a levé horní končetině. 

 povrchové čití: taktilní- bez patologického nálezu 

algické- bez patologického nálezu 

diskriminační- bez patologického nálezu 

 hluboké čití: polohocit- bez patologického nálezu 

pohybocit- bez patologického nálezu 

 

Vyšetření taxe 

 zkouška prst- nos na horních končetinách- fyziologický, souměrný bilaterálně 

 zkouška prst-protilehlý ušní lalůček- fyziologický, souměrný bilaterálně 

 

Vyšetření krční páteře 

 De Kleyneho zkouška- bez patologického nálezu 

 meningeální příznak- bez patologického nálezu 

 

Vyšetření modifikací stoje 

 Rhomberg I, II, III- bez patologického nálezu 
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Vyšetření modifikací chůze 

 po patách- bez patologického nálezu 

 po špičkách- bez patologického nálezu 

 

Vyšetření reflexních změn dle Lewita (2003) 

Vyšetření provedeno oboustranně na horních končetinách, v oblasti krku, šíje, 

hrudní páteře a zad. 

Vyšetření kůže: 

Hydratace kůže v normě, teplota v normě, posunlivost bez patologické bariéry. 

 

Vyšetření podkoží: 

Kiblerova řasa- horší v oblasti hrudní páteře, jinak v normě. 

 

Vyšetření fascií: 

Snížená posunlivost v oblasti šíje. 

 

Vyšetření svalů: 

Mírný hypertonus m. trapezius horní část bilaterálně, m. levator scapulae 

bilaterálně, m. sternocleidomastoideus bilaterálně. Hypotrofie a bolestivost m. 

deltoideus vlevo. TrP v m. pectoralis major vpravo. 

 

Vyšetření periostu: 

Palpačně bolestivý úpon deltového svalu vlevo, šlacha bicepsu. 
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Vyšetření kloubní vůle dle Lewita (2003) 

 pravá levá 

ramenní kloub   

ventrálně volný volný 

dorzálně volný volný 

kraniálně volný volný 

kaudálně volný volný 

acromioclavikulární kloub   

ventro-dorzálně volný omezený 

kranio-kaudálně volný omezený 

sternoclaviculární kloub   

ventrálně volný volný 

dorzálně volný volný 

kraniálně volný volný 

kaudálně volný volný 

lopatka volný omezený 

C-Th přechod volný volný 

Tab. č. 12 Vstupní kineziologický rozbor, vyšetření kloubní vůle 
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3.3.2 Závěr vyšetření 

Z výsledku vstupního vyšetření vyplývá, že u pacientky došlo ke snížení rozsahu 

pohybu v ramenním kloubu všemi směry, nejvíce do zevní rotace. Pasivní pohyb je 

omezen ve směru flexe na 80°, extenze 20°, abdukce 25°, zevní rotace 8° a vnitřní 

rotace 15°. Došlo také ke snížení svalové síly ve flexorech, extenzorech a abduktorech 

ramenního kloubu, dále také ve flexorech a extenzorech kloubu loketního. Ze snížení 

svalové síly v ramenním kloubu vyplývá také špatné postavení lopatky. Dále se 

vyskytla hypertonie m. trapezius, m. levator scapulae a m. sternocleidomastoideus. Sval 

m. deltoideus levé strany je bolestivý a hypotrofický. Pacientka má zafixovaný horní 

hrudní typ dýchání. TrP v m. pectoralis major vpravo. Dále bylo zjištěno omezení 

kloubní vůle v acromioclavikulárním kloubu dorzoventrálně i ventrodorzálně a u levé 

lopatky. 

 

3.4 Krátkodobý fyzioterapeutický plán 

 uvolnění měkkých tkání v oblasti ramenního kloubu a šíje 

 odstranit trigger pointy 

 snížit napětí hypertonických svalů 

 zvýšit rozsah ramenního kloubu ve všech směrech 

 zvýšit svalovou sílu v oslabených svalech 

 stabilizace lopatky a ramenního kloubu 

 obnovení kloubní vůle 

 

3.5 Dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

 zlepšení pohybových stereotypů- abdukce v ramenním kloubu a flexe krku 

 nácvik správného stereotypu dýchání 

 nácvik správného držení hlavy 

 senzomotorické cvičení 

 zlepšení stereotypu stoje (postavení v kotnících) 
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3.6 Terapeutické jednotky 

3.6.1 1. Terapeutická jednotka 28. 1. 2013 

Vyšetření 

 viz vstupní kineziologický rozbor 

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

 odebrání anamnézy 

 vstupní kineziologický rozbor 

 uvolnění měkkých tkání v oblasti šíje 

 zvětšení rozsahu pohybu v ramenním kloubu 

 zmobilizování lopatky a acromioclaviculárního kloubu 

Návrh terapie 

 techniky měkkých tkání na šíjové svalstvo 

 pasivní pohyby v ramenním kloubu ve směru flexe, abdukce, vnitřní a zevní 

rotace 

 mobilizace lopatky a acromioclaviculárního kloubu 

 

Provedení terapie 

 TMT- míčkování na oblast šíje 

 pasivní pohyby v levém ramenním kloubu ve směru flexe, abdukce, vnitřní 

a zevní rotace (v abdukci) 

 mobilizace lopatky- krouživý pohyb, mobilizace AC kloubu- pružení směrem 

ventrodorzálním a kraniokaudálním 

 

Výsledek 

Při terapii došlo k uvolnění šíjového svalstva, k částečnému uvolnění lopatky, obnovení 

kloubní vůle v AC kloubu, zvětšení rozsahu do flexe o 5°, zvětšení rozsahu do abdukce 

5°, rotace zůstávají omezeny, jsou bolestivé. 
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3.6.2 2. Terapeutická jednotka 30. 1. 2013 

Vyšetření 

 subjektivní: pacientka se cítí dobře, bolest v ramenním kloubu při pohybu 

do krajních poloh 

 objektivní: opět blokáda v oblasti acromioclaviculárního kloubu, lopatka stále 

zatuhlá, jinak beze změn 

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

 uvolnění měkkých tkání v oblasti šíje 

 zvětšení rozsahu pohybu v ramenním kloubu 

 zmobilizování lopatky a acromioclaviculárního kloubu 

 snížení napětí m. trapezius, m. levator scapulae a m. sternocleidomastoideus 

Návrh terapie 

 TMT na šíjové svalstvo 

 pasivní pohyby v ramenním kloubu ve směru flexe, abdukce, vnitřní a zevní 

rotace 

 mobilizace lopatky a acromioclaviculárního kloubu 

 postizometrická relaxace (PIR) dle Lewita na m. trapezius, m. levator scapulae 

a m. sternocleidomastoideus 

Provedení terapie 

 TMT- míčkování na oblast šíje 

 pasivní pohyby v levém ramenním kloubu ve směru flexe, abdukce, vnitřní 

a zevní rotace (v abdukci) 

 mobilizace lopatky- krouživý pohyb, mobilizace AC kloubu- pružení směrem 

ventrodorzálním a kraniokaudálním 

 PIR dle Lewita na m. trapezius, m. levator scapulae a m. sternocleidomastoideus 
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Autoterapie 

Nácvik pohybu do flexe v kloubu ramením pomocí šplhání ruky po stěně 

vzhůru. Nácvik flexe pomocí tyče, kterou pacientka uchopí oběma rukama na konci 

a bude provádět pohyb ve směru flexe do pocitu mírné bolesti. 

Výsledek 

Při terapii došlo k uvolnění šíjového svalstva, k uvolnění lopatky, obnovení kloubní 

vůle v AC kloubu, zvětšení rozsahu do flexe o 10°, rotace zůstávají omezeny, jsou 

bolestivé. Mírné uvolnění napětí ve svalech m. trapezius, m. levator scapulae  

a m. sternocleidomastoideus. 

  



51 

 

3.6.3 3. Terapeutická jednotka 1. 2. 2013 

Vyšetření 

 subjektivní: pacientka se cítí dobře, bolest v ramenním kloubu při pohybu 

do krajních poloh je menší, bez noční bolesti 

 objektivní: lopatka stále zatuhlá, stále zvýšené napětí ve svalech m. trapezius, m. 

levator scapulae, m. sternocleidomastoideus, rozsah pohybu v ramenním kloubu 

stejný jako při vstupním vyšetření 

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

 uvolnění měkkých tkání v oblasti šíje 

 zvětšení rozsahu pohybu v ramenním kloubu 

 zmobilizování lopatky 

 snížení napětí m. trapezius, m. levator scapulae a m. sternocleidomastoideus 

 kinesiotaping 

Návrh terapie 

 TMT  na šíjové svalstvo 

 pasivní pohyby v ramenním kloubu ve směru flexe, abdukce, vnitřní a zevní 

rotace 

 mobilizace lopatky 

 postizometrická relaxace dle Lewita na m. trapezius, m. levator scapulae 

a m. sternocleidomastoideus 

 použití kinesiotapingu 

Provedení terapie 

 TMT- míčkování na oblast šíje 

 pasivní pohyby v levém ramenním kloubu ve směru flexe, abdukce, vnitřní 

a zevní rotace (v abdukci) 

 mobilizace lopatky- krouživý pohyb, mobilizace AC kloubu- pružení směrem 

ventrodorzálním a kraniokaudálním 

 PIR dle Lewita na m. trapezius, m. levator scapulae a m. sternocleidomastoideus 

 aplikace kinesiotapingu pro stabilizaci ramenního kloubu a pro facilitaci 

m. deltoideus 
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Autoterapie 

Nácvik pohybu do flexe v kloubu ramením pomocí šplhání ruky po stěně 

vzhůru. Nácvik flexe pomocí tyče, kterou pacientka uchopí oběma rukama na konci 

a bude provádět pohyb ve směru flexe do pocitu mírné bolesti, nácvik extenze pomocí 

tyče uchopené oběma končetinami za zády. 

Výsledek 

Při terapii došlo k uvolnění šíjového svalstva, k uvolnění lopatky, zvětšení rozsahu 

do flexe o 15°, rotace zůstávají omezeny, jsou bolestivé. Uvolnění napětí ve svalech 

m. trapezius, m. levator scapulae a m. sternocleidomastoideus. 
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3.6.4 4. Terapeutická jednotka 4. 2. 2013 

Vyšetření 

 subjektivní: pacientka se cítí dobře, po aplikaci kinesiotapingu cítí velké 

uvolnění v oblasti ramenního kloubu, pohyblivost téměř bez bolesti i v krajních 

polohách 

 objektivní: došlo k obnovení volnosti lopatky, mírně zvýšené napětí ve svalech 

m.trapezius, m.levator scapulae, m.sternocleidomastoideus, zlepšení aktivní 

hybnosti ve směru flexe a abdukce v ramenním kloubu. Flexe v ramenním 

kloubu nyní 90° abdukce 40° 

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

 uvolnění měkkých tkání v oblasti šíje 

 zvětšení rozsahu pohybu v ramenním kloubu 

 snížení napětí m. trapezius, m. levator scapulae a m. sternocleidomastoideus 

 posílení svalů ramenního pletence a loketního kloubu 

 kinesiotaping 

Návrh terapie 

 TMT na šíjové svalstvo 

 pasivní pohyby v ramenním kloubu ve směru flexe, abdukce, vnitřní a zevní 

rotace 

 postizometrická relaxace dle Lewita na m. trapezius, m. levator scapulae 

a m. sternocleidomastoideus 

 aktivní pohyby v ramenním kloubu do flexe, extenze 

 izometrické posilování svalů ramenního pletence a loketního kloubu 

 použití kinesiotapingu 

Provedení terapie 

 TMT- míčkování na oblast šíje 

 pasivní pohyby v levém ramenním kloubu ve směru flexe, abdukce, vnitřní 

a zevní rotace (v abdukci) 

 PIR dle Lewita na m. trapezius, m. levator scapulae a m. sternocleidomastoideus 
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 aktivní pohyby v ramenním kloubu vleže na břiše, rameno přes okraj lehátka, 

„vyvěšení“ končetiny a pohyb ve směru flexe a extenze a abdukce 

 izometrické posilování svalů ramenního pletence vsedě proti odporu terapeuta 

ve směru abdukce, addukce, flexe a extenze 

 izometrické posilování svalů loketního kloubu vsedě proti odporu do flexe 

a extenze 

 aplikace kinesiotapingu pro stabilizaci ramenního kloubu a pro facilitaci 

m. deltoideus 

Autoterapie 

Nácvik pohybu do flexe v kloubu ramením pomocí šplhání ruky po stěně 

vzhůru. Nácvik flexe pomocí tyče, kterou pacientka uchopí oběma rukama na konci 

a bude provádět pohyb ve směru flexe do pocitu mírné bolesti, nácvik extenze pomocí 

tyče uchopené oběma končetinami za zády. Aktivní pohyby vleže na břiše s vyvěšením 

končetiny, ve směru do flexe a extenze. 

Výsledek 

Při terapii došlo k uvolnění šíjového svalstva, zvětšení rozsahu pasivně do flexe 

na 95°, abdukce na 45°, vnitřní rotace nyní pasivně 20° a zevní rotace 10°. Uvolnění 

napětí ve svalech m. trapezius, m. levator scapulae a m. sternocleidomastoideus. 
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3.6.5 5. Terapeutická jednotka 6. 2. 2013 

Vyšetření 

 subjektivní: pacientka se cítí dobře, cítí lepší pohyblivost v ramenním kloubu 

 objektivní: stále mírné napětí ve svalech m. trapezius, m. levator scapulae, 

m. sternocleidomastoideus v normě. Flexe v ramenním kloubu 90°, abdukce 40°, 

zevní rotace 10°, vnitřní rotace 20° aktivně. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

 zvětšení rozsahu pohybu v ramenním kloubu 

 posílení svalů ramenního pletence, svalů loketního kloubu 

 stabilizace ramenního kloubu 

 kinesiotaping 

Návrh terapie 

 aktivní pohyby v ramenním kloubu do flexe, extenze, abdukce a do rotací 

 izometrické posilování svalů ramenního pletence 

 stabilizace ramenního kloubu s využitím flexibaru 

 izometrické posilování svalů ramenního a loketního kloubu 

 posilovací techniky PNF 

 posílení adduktorů a dolních fixátorů lopatky, m. serratus anterior 

 použití kinesiotapingu 

Provedení terapie 

 aktivní pohyby v ramenním kloubu vleže na břiše, rameno přes okraj lehátka, 

„vyvěšení“ končetiny a pohyb ve směru flexe a extenze, aktivní pohyb do 

abdukce, zevní a vnitřní rotace vsedě 

 izometrické posilování svalů ramenního pletence vsedě proti odporu terapeuta 

ve směru abdukce, addukce, flexe a extenze 

 izometrické posilování svalů loketního kloubu vsedě proti odporu do flexe 

a extenze 

 nácvik stabilizace ramenního kloubu s využitím flexibaru v sedě na míči 

 posilování mezilopatkových svalů- mm. rhomboidei s využitím metody PNF, 

I. diagonála extenční vzorec, technika pomalý zvrat-výdrž; m. trapezius střední 
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část, posílení dolních fixátorů lopatky- m. trapezius dolní část s využitím metody 

PNF II. diagonála flekční vzorec, technika pomalý zvrat-výdrž. 

 posílení m. serratus anterior s využitím metody PNF anteriorní elevace lopatky, 

technika pomalý zvrat-výdrž 

 aplikace kinesiotapingu pro stabilizaci ramenního kloubu a pro facilitaci 

m. deltoideus 

Autoterapie 

Nácvik flexe pomocí tyče, kterou pacientka uchopí oběma rukama na konci 

a bude provádět pohyb ve směru flexe do pocitu mírné bolesti, nácvik extenze pomocí 

tyče uchopené oběma končetinami za zády. Aktivní pohyby vleže na břiše „osmičky“ 

(zapojení rotací paže) a ve směru flexe a extenze. Izometrické posilování pomocí 

overballu. 

Výsledek 

Dochází ke zlepšování svalové síly v oblasti pletence ramenního, flexe 

v ramenním kloubu 4, extenze 4, abdukce 4, zevní rotace 3, vnitřní rotace 3. Svalová 

síla v loketním kloubu do flexe 3 a extenze 4. Lopatka je uvolněná. 
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3.6.6 6. Terapeutická jednotka 11. 2. 2013 

Vyšetření 

 subjektivní: pacientka se necítí moc dobře, bolestivost v ramenním kloubu 

o víkendu, noční bolest 

 objektivní: flexe v ramenním kloubu 90°, abdukce 40°, zevní rotace 10°, vnitřní 

rotace 20° aktivně. 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

 zvětšení rozsahu pohybu v ramenním kloubu 

 posílení svalů ramenního pletence a loketního kloubu 

 stabilizace ramenního kloubu 

 zlepšení stereotypu abdukce v ramenním kloubu 

 kinesiotaping 

Návrh terapie 

 aktivní pohyby v ramenním kloubu do flexe, extenze, abdukce a do rotací 

 posilování svalů ramenního pletence a loketního kloubu pomocí overballu, 

flexibaru, therrabandu, použití PNF 

 stabilizace ramenního kloubu s využitím flexibaru 

 posílení adduktorů a dolních fixátorů lopatky, m. serratus anterior 

 použití kinesiotapingu 

Provedení terapie 

 aktivní pohyby v ramenním kloubu vleže na břiše, rameno přes okraj lehátka 

 posilování svalů ramenního pletence s využitím posilovací techniky PNF 

pro posílení m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres minor a m. deltoideus- 

II. diagonála flekční vzorec, technika pomalý zvrat-výdrž 

 posilování svalů loketního kloubu pomocí posilovací techniky PNF pro svaly 

m. biceps brachii, m. brachialis, m. triceps brachii- I. diagonála flekční vzorec, 

technika pomalý zvrat-výdrž 

 stabilizace ramenního kloubu s využitím flexibaru v sedě na míči 
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 posilování mezilopatkových svalů- mm. rhomboidei s využitím metody PNF, 

I. diagonála extenční vzorec, technika pomalý zvrat-výdrž; m. trapezius střední 

část, posílení dolních fixátorů lopatky- m. trapezius dolní část s využitím metody 

PNF II. diagonála flekční vzorec, technika pomalý zvrat-výdrž. 

 posílení m. serratus anterior s využitím metody PNF anteriorní elevace lopatky, 

technika pomalý zvrat-výdrž 

 aplikace kinesiotapingu pro stabilizaci ramenního kloubu a pro facilitaci 

m. deltoideus 

Autoterapie 

Aktivní pohyby vleže na břiše „osmičky“ (zapojení rotací paže) a ve směru flexe 

a extenze, stejné pohyby s využitím menší zátěže např. s naplněnou  lahví o objemu 

0,5 l. Izometrické posilování pomocí overballu. 

Výsledek 

Pacientka se po terapii cítí lépe. 
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3.6.7 7. Terapeutická jednotka 13. 2. 2013 

Vyšetření 

 subjektivní: pacientka se cítí dobře, pociťuje zlepšení pohyblivosti při běžných 

činnostech 

 objektivní: stále zůstává stejné omezení pohybu- konzultace s ošetřujícím 

lékařem- provedeno MRI vyšetření a zjištěny výrůstky, pacientka indikována 

k operaci 

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

 zvětšení rozsahu pohybu v ramenním kloubu 

 posílení svalů ramenního pletence a loketního kloubu 

 stabilizace ramenního kloubu 

 zlepšení stereotypu abdukce v ramenním kloubu 

 zlepšení stereotypu dýchání 

Návrh terapie 

 aktivní pohyby v ramenním kloubu do flexe, extenze, abdukce a do rotací 

 posilování svalů ramenního pletence a loketního kloubu pomocí overballu, 

flexibaru, therrabandu, použití PNF 

 stabilizace ramenního kloubu s využitím flexibaru 

 posílení adduktorů a dolních fixátorů lopatky, m. serratus anterior 

 nácvik správného dýchání 

Provedení terapie 

 aktivní pohyby v ramenním kloubu vleže na břiše, rameno přes okraj lehátka 

 posilování svalů ramenního pletence vleže na břiše, rameno přes okraj lehátka, 

pohyb do flexe a extenze se zátěží (činka 0,5 kg) a „osmičky“ s činkou 

 posilování vleže s opřením o lokty 

 posilování svalů loketního kloubu pomocí posilovací techniky PNF pro svaly 

m. biceps brachii, m. brachialis, m. triceps brachii- I. diagonála flekční vzorec, 

technika pomalý zvrat-výdrž 

 stabilizace ramenního kloubu s využitím flexibaru v sedě na míči, ve stoje 
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 posilování mezilopatkových svalů- mm. rhomboidei a m. trapezius střední část, 

posílení dolních fixátorů lopatky- m. trapezius dolní část s využitím therabandu- 

vsedě na míči, lokty u těla, dlaně směřují vzhůru 

 posílení m. serratus anterior s využitím metody PNF anteriorní elevace lopatky, 

technika pomalý zvrat-výdrž 

 nácvik dýchání vleže na zádech s pokrčenými dolními končetinami, nácvik 

izolovaného dýchání do břišní stěny se zapojením m. transversus 

Autoterapie 

Aktivní pohyby vleže na břiše „osmičky“ (zapojení rotací paže) a ve směru flexe 

a extenze, stejné pohyby s využitím menší zátěže např. s naplněnou  lahví o objemu 

0,5 l. Izometrické posilování pomocí overballu. Nácvik dýchání se zapojováním 

m. transversus. 

Výsledek 

Posílení svalů- svalový test. 

Svalové síla v oblasti pletence ramenního, flexe v ramenním kloubu 4, extenze 4, 

abdukce 4, zevní rotace 3+, vnitřní rotace 3+. Svalová síla v loketním kloubu do flexe 

3+ a extenze 4. 
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3.6.8 8. Terapeutická jednotka 15. 2. 2013 

Vyšetření 

 subjektivní: pacientka se cítí dobře, bez bolestí 

 objektivní: Flexe v ramenním kloubu 90°, abdukce 40°, zevní rotace 10°, vnitřní 

rotace 20°aktivně. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

 zvětšení rozsahu pohybu v ramenním kloubu 

 posílení svalů ramenního pletence a loketního kloubu 

 stabilizace ramenního kloubu 

 zlepšení stereotypu abdukce v ramenním kloubu 

 zlepšení stereotypu dýchání 

Návrh terapie 

 aktivní pohyby v ramenním kloubu do flexe, extenze, abdukce a do rotací 

 posilování svalů ramenního pletence a loketního kloubu pomocí overballu, 

flexibaru, therrabandu, použití PNF 

 stabilizace ramenního kloubu s využitím flexibaru 

 posílení adduktorů a dolních fixátorů lopatky, m. serratus anterior 

 nácvik správného dýchání 

Provedení terapie 

 aktivní pohyby v ramenním kloubu vleže na břiše, rameno přes okraj lehátka 

 posilování svalů ramenního pletence vleže na břiše, rameno přes okraj lehátka, 

pohyb do flexe a extenze se zátěží (činka 0,5 kg) a „osmičky“ s činkou 

 posilování vleže s opřením o lokty 

 posilování svalů loketního kloubu pomocí posilovací techniky PNF pro svaly 

m. biceps brachii, m. brachialis, m. triceps brachii- I. diagonála flekční vzorec, 

technika pomalý zvrat-výdrž 

 stabilizace ramenního kloubu s využitím flexibaru v sedě na míči, ve stoje 

 posilování mezilopatkových svalů- mm. rhomboidei a m. trapezius střední část, 

posílení dolních fixátorů lopatky- m. trapezius dolní část s využitím therabandu- 

vsedě na míči, lokty u těla, dlaně směřují vzhůru 
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 posílení m. serratus anterior s využitím metody PNF anteriorní elevace lopatky, 

technika pomalý zvrat-výdrž 

 nácvik dýchání vleže na zádech s pokrčenými dolními končetinami, nácvik 

izolovaného dýchání do břišní stěny se zapojením m. transversus 

Autoterapie 

 Aktivní pohyby vleže na břiše „osmičky“ (zapojení rotací paže) a ve směru flexe 

a extenze, stejné pohyby s využitím menší zátěže např. s naplněnou  lahví 

o objemu 0,5 l. Izometrické posilování pomocí overballu. Nácvik dýchání se 

zapojováním m. transversus. 

Výsledek 

Došlo k aktivaci m. serratus anterior pomocí techniky PNF. Správný stereotyp 

dýchání. 
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3.7 VÝSTUPNÍ KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR 

Kineziologický rozbor byl proveden v odpoledních hodinách dne 18. 2. 2013 na lehátku 

v ambulantní části CLPA Vysočany. 

3.7.1 Vyšetření 

Vyšetření stoje 

Vyšetření bylo provedeno aspekcí. 

Stoj je jistý, bez pomůcek. 

Pohled zezadu 

 baze úzká, zevně rotační postavení v kotnících 

 pravý kotník více zevně rotován 

 Achillovy šlachy symetrické 

 kolenní klouby, stehna symetrické 

 gluteální rýhy symetrické, ve stejné výšce 

 Posun trupu vpravo, pravý thorakobrachiální trojúhelník menší 

 dolní úhel pravé lopatky a něco níže 

 pravé rameno níž 

Pohled z boku 

 mírně oploštělá hrudní část páteře 

 protrakce ramenních kloubů bilaterálně 

 předsun hlavy 

Pohled zepředu 

 zevně rotační postavení v kotnících, vetší rotace pravého kotníku 

 kontura lýtek symetrická 

 šilhající pately dovnitř 

 kontura stehen symetrická 

 levá strana pánve výše 

 prominují břišní svaly 

 posun trupu doprava 

 pravé rameno níž 
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 pravá clavicula níž 

 zevně rotační postavení v levém ramenním kloubu 

Vyšetření pánve 

 levá crista výše než levá 

 spina illiaca anterior superior- výš na levé straně 

 spina illiaca posteriori superior- výš na levé straně 

 palpačně šikmá pánev 

Vyšetření dýchání 

U pacientky převládá horní hrudní dýchání se zapojením pomocných dýchacích 

svalů. 

Vyšetření pomocí olovnice 

Zezadu 

Olovnice prochází středem pat, intergluteální rýhou, posun trupu doprava, pravá 

lopatka blíže k páteři. 

Z boku 

Olovnice prochází středem zevního kotníku, středem kolenních a kyčelních 

kloubů a za ramenními klouby- protrakce ramenních kloubů, prochází za ušními boltci- 

předsun hlavy. 

Zepředu 

Olovnice směřuje mezi kotníky, zevně rotační postavení (stoj spatný) pravý 

kotník více zevně rotován. Dále olovnice prochází vlevo od pupku (posun trupu 

doprava), prochází středem hrudní kosti i středem hlavy. 

Vyšetření chůze 

Rytmus chůze je pravidelný, baze úzká, zevně rotační postavení v kotnících, 

první dotyk s podložkou je patou, váha přenášena přes zevní okraj, odraz pobíhá 

od hlaviček metakarpů, délka kroku symetrická. Dochází k souhybu s horními 

končetinami, levá ruka se hýbe méně. Ramenní klouby v protrakci, hlava v předsunu. 
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Modifikace chůze 

 Chůze se zavřenýma očima- délka kroku kratší, baze širší, chůze pomalejší, 

pacientka schopna provést. 

 Chůze vzad- pohyb se odehrává hlavně v kolenních kloubech, pomalejší, rytmus 

pravidelný, pacientka schopna provést. 

 Chůze po patách- pacientka schopna provést. 

 Chůze po špičkách- pacientka schopna provést. 

 Chůze se vzpaženými horními končetinami- pacientka nemůže vzpažit levou 

horní končetinu, se vzpaženou pravou HK schopna provést. 

 

Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy (2004) 

Stereotyp flexe šíje 

Pohyb je zahájen předsunutím, dále pokračuje obloukovitě. 

Stereotyp abdukce v ramenním kloubu 

PHK- pacientka provedla správně 

LHK- na začátku pohybu správný pohybový stereotyp bez elevace ramenního 

kloubu, od cca 40° dochází k elevaci ramenního kloubu a k úklonu trupu vpravo, 

rozsah abdukce omezený na 60°. 

 

Antropometrické vyšetření dle Haladové (2008) 

obvody pravá horní končetina levá horní končetina 

paže relaxovaná 27 cm 27 cm 

paže kontrakce 28 cm 27 cm 

loketní kloub 23 cm 23,5 cm 

předloktí 20,5 cm 21 cm 

zápěstí 15 cm 15 cm 

hlavičky metakarpů 18 cm 18 cm 

Tab. č. 13 Výstupní kineziologický rozbor, antropometrické vyšetření, obvody horních končetin 
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délky pravá horní končetina levá horní končetina 

Celá horní končetina 70 cm 71 cm 

paže 31 cm 32 cm 

paže + předloktí 54 cm 55 cm 

předloktí 23 cm 23 cm 

ruka 16 cm 16 cm 

Tab. č. 14 Výstupní kineziologický rozbor, antropometrické vyšetření, délky horních končetin 

Goniometrické vyšetření dle Jandy (1993) 

Vyšetření bylo provedeno za pomoci plastového goniometru. Výsledky měření 

zapsány metodou SFTR. 

pasivní pohyby pravá horní končetina levá horní končetina 

ramenní kloub S  45-0-160 S 35-0-95 

 F  170-0-0 F 60-0-0 

 R 60-0-80 R  15-0-20 

loketní kloub S 0-0-140 S 0-0-140 

předloktí R 80-0-80 R 80-0-80 

zápěstí S 70-0-80 S 70-0-80 

 T 20-0-30 T 20-0-30 

Tab. č. 15 Výstupní kineziologický rozbor,  goniometrické vyšetření, pasivní pohyby 

 

aktivní pohyby pravá horní končetina levá horní končetina 

ramenní kloub S  45-0-160 S 35-0-90 

 F  170-0-0 F 50-0-0 

 R 60-0-80 R  10-0-15 

loketní kloub S 0-0-140 S 0-0-140 

předloktí R 80-0-80 R 80-0-80 

zápěstí S 70-0-80 S 70-0-80 

 T 20-0-30 T 20-0-30 

Tab. č. 16 Výstupní kineziologický rozbor,  goniometrické vyšetření, aktivní pohyby 
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Obr. č. 9 Rozsah pohybu do abdukce zepředu 

(archiv autora)    

Obr. č. 8 Rozsah pohybu do abdukce zezadu 

(archiv autora) 

Obr. č. 11 Rozsah pohybu do flexe v ramenních 

kloubech z boku (archiv autora) 

 

Obr. č. 10 Rozsah pohybu do abdukce v ramenních kloubech 

zezadu (archiv autora) 
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Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (1993) 

sval pravá strana levá strana 

m. trapezius 0 0 

m. levator scapulae 0 0 

m. sternocleidomastoideus 1 1 

m. pectoralis 0 nelze vyšetřit 

Tab. č. 17 Výstupní kineziologický rozbor,  vyšetření zkrácených svalů 

 

Svalový test dle Jandy (2004) 

modifikované polohy pro postiženou levou horní končetinu 

LOPATKA pravá levá 

Addukce 

(m.trapezius, mm. rhomboidei) 
5 5 

Kaudální posunutí (m.trapezius dolní vlákna) 4 4 

Elevace 

(m. trapezius, m. levator scapulae) 
5 5 

Abdukce s rotací 

(m. stratus anterior) 
4+ 4 

Tab. č. 18 Výstupní kineziologický rozbor,  svalový test, lopatka 
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RAMENNÍ KLOUB pravá levá 

Flexe 

(m.deltoideus, coracobrachialis) 
5 4+ 

Extenze 

(mm. latissimus dorzi, teres major, deltoideus) 
4 4 

Abdukce 

(m. deltoideus, m. supraspinatus) 
5 4 

Extenze v abdukci 

(m. deltoideus) 
4 4 

m. pectoralis major 4+ 4 

Zevní rotace 

(m. infraspinatus, m. teres minor) 
4+ 3+ 

Vnitřní rotace 

(m. subscapularis, m. teres major) 
4+ 3 

Tab. č. 19 Výstupní kineziologický rozbor,  svalový test, ramenní kloub 

 

LOKETNÍ KLOUB pravá Levá 

Flexe 

(mm. biceps brachii, brachalis, brachioradialis) 
5 4+ 

Extenze 

(m. triceps brachii, m. anconeus) 
5 4 

Tab. č. 20 Výstupní kineziologický rozbor,  svalový test, loketní kloub 

 

PŘEDLOKTÍ pravá levá 

Pronace 

(m. pronator teres et quadratus) 
5 4+ 

Supinace 

(m. biceps brachii, m. supinator) 
5 4+ 

Tab. č. 21 Výstupní kineziologický rozbor,  svalový test, předloktí 
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ZÁPĚSTÍ pravá levá 

Flexe s addukcí – ulnární dukcí 

(m. flexor carpi ulnaris) 
5 5 

Flexe s abdukcí – radiální dukcí 

(m. flexor carpi radialis) 
5 5 

Extenze s addukcí – ulnární dukcí 

(m. extensor carpi ulnaris) 
5 5 

Extenze s abdukcí- radiální dukcí 

(m. extensor carpi radialis longus et brevis) 
5 5 

Tab. č. 22 Výstupní kineziologický rozbor,  svalový tes, zápěstí 

 

Vyšetření pohybu proti odporu dle Lewita (2003) 

Abdukce ramenního kloubu- m. supraspinatus- bez bolesti bilaterálně. 

Flexe ramenního kloubu- m. biceps brachii caput longum- bez bolesti bilaterálně. 

Vnitřní rotace ramenního kloubu- m. infraspinatus- bez bolesti bilaterálně. 

Zevní rotace ramenního kloubu- m. subscapularis- bez bolesti bilaterálně. 

Vyšetření úchopů dle Haladové (2008) 

Dominantní horní končetina- pravá. 

 pravá horní končetina levá horní končetina 

jemný úchop   

štipec provede provede 

pinzetový úchop provede provede 

špetkový úchop provede provede 

laterální úchop (klíčový) provede provede 

silový úchop   

kulový provede provede 

háček provede provede 

válcový provede provede 

Tab. č. 23 Výstupní kineziologický rozbor,  vyšetření úchopů 
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Funkční vyšetření ramenního kloubu 

Neurologické vyšetření 

Vyšetření reflexů 

 bicipitový reflex- normoreflexie bilaterálně 

 tricipitový reflex- normoreflexie bilaterálně 

 radiopronační reflex- normoreflexie bilaterálně 

 reflex flexorů prstů- normoreflexie bilaterálně 

 

Vyšetření čití 

Vyšetření bylo provedeno na pravé a levé horní končetině 

 povrchové čití: taktilní- bez patologického nálezu 

algické- bez patologického nálezu 

diskriminační- bez patologického nálezu 

 hluboké čití: polohocit- bez patologického nálezu 

pohybocit- bez patologického nálezu 

 

Vyšetření taxe 

 zkouška prst- nos na horních končetinách- fyziologický, souměrný bilaterálně 

 zkouška prst-protilehlý ušní lalůček- fyziologický, souměrný bilaterálně 

 

Vyšetření krční páteře 

 De Kleyneho zkouška- bez patologického nálezu 

 meningeální příznak- bez patologického nálezu 

 

Vyšetření modifikací stoje 

 Rhomberg I, II, III- bez patologického nálezu 
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Vyšetření modifikací chůze 

 po patách- bez patologického nálezu 

 po špičkách- bez patologického nálezu 

 

Vyšetření reflexních změn dle Lewita (2003) 

Vyšetření provedeno oboustranně na horních končetinách, v oblasti krku, šíje, hrudní 

páteře a zad. 

Vyšetření kůže: 

Hydratace kůže v normě, teplota v normě, posunlivost bez patologické bariéry 

 

Vyšetření podkoží: 

Kiblerova řasa- horší v oblasti hrudní páteře, jinak v normě. 

 

Vyšetření fascií: 

Fyziologický nález. 

 

Vyšetření svalů: 

Mírný hypertonus m. sternocleidomastoideus bilaterálně. 

 

Vyšetření periostu: 

Palpačně bolestivá šlacha bicepsu. 
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Vyšetření kloubní vůle dle Lewita (2003) 

 pravá levá 

ramenní kloub   

ventrálně volný volný 

dorzálně volný volný 

kraniálně volný volný 

kaudálně volný volný 

acromioclavikulární kloub   

ventro-dorzálně volný volný 

kranio-kaudálně volný volný 

sternoclaviculární kloub   

ventrálně volný volný 

dorzálně volný volný 

kraniálně volný volný 

kaudálně volný volný 

lopatka volný volný 

C-Th přechod volný volný 

Tab. č. 24 Výstupní kineziologický rozbor,  vyšetření kloubní vůle 

 

3.7.2 Závěr vyšetření 

Z výstupního závěrečného vyšetření pacientky vyplývá, že došlo ke zvýšení 

pasivního i aktivního rozsahu pohybu v levém ramenním kloubu všemi směry, nejvíce 

však ve směru do abdukce. Zde došlo ke zlepšení rozsahu pohybu z 25° na 60° 

u aktivního pohybu. Došlo také ke zvýšení svalové síly, která však ještě není na obou 

končetinách symetrická. Svalová síla flexorů ramenního kloubu se zvýšila na stupeň 4+, 

abduktorů a extenzorů na stupeň 4. Vnitřní rotace ramenního kloubu dosáhla stupně 

3 a zevní rotace stupně 3+. Svalová síla m. pectoralis major se zvýšila na stupeň 4+. 

Abdukce s rotací a kaudální sunutí lopatky dosáhly stupně 4. Při stereotypu abdukce 

v ramenním kloubu již pacientka nezahajuje pohyb elevací ramene, ale k elevaci 

dochází cca od 40° rozsahu pohybu. Došlo také k odstranění napětí ve svalech 

m. trapezius a m. levator scapulae. Podrobné výsledky terapie jsou uvedeny v kapitole 

Zhodnocení efektu terapie. 
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3.8 Zhodnocení efektu terapie 

Po srovnání vstupního a výstupního kineziologického rozboru můžeme 

pozorovat následující změny. Došlo ke zvýšení pasivního i aktivního rozsahu 

v ramenním kloubu, a to všemi směry. Největší změnu můžeme pozorovat u rozsahu 

pohybu ve směru do abdukce, zde bylo na začátku omezení rozsahu pasivního pohybu 

na 25°, na konci terapie je rozsah pasivního pohybu 60°. Rozsah pasivního pohybu 

do flexe se zlepšil z 80° na 95°, extenze z 20° na 35° , vnitřní rotace z 15° na 20° 

a zevní rotace z 8° na 15°.  

Svalová síla flexorů, extenzorů, abduktorů i rotátorů ramenního kloubu se 

zlepšila průměrně o půl až jeden stupeň. Zlepšila se také svalová síla flexorů 

a extenzorů loketního kloubu, flexe na stupeň 4+ a extenze na stupeň 4. Zvýšení svalové 

síly bylo dosaženo používáním posilovací techniky pomalý zvrat- výdrž 

z proprioceptivní neuromuskulární facilitace, dále pomocí izometrického posilování 

a posilování s pomůckami- therabandem a overballem. Došlo také ke zlepšení 

stereotypu abdukce v ramenním kloubu, pacientka již pohyb do abdukce nezahajuje 

elevací ramene, tedy zapojením m. trapezius. Také zde není přítomen úklon trupu jako 

pomocný pohyb. Došlo k obnovení kloubní vůle u lopatky a acromioclavikulárního 

kloubu. Povedlo se také snížit napětí ve svalech m. trapezius a m. levator scapulae 

pomocí techniky postizometrické relaxace a míčkováním. 

Vzhledem k výsledkům terapie hodnotím práci s pacientkou pozitivně, stejně tak 

hodnotí terapii i pacientka. Mohlo dojít k lepším výsledkům ve smyslu zvětšení rozsahů 

pohybu do flexe a abdukce, ale pacientka je indikována k operaci z důvodu nového 

nálezu výrůstků na MRI v oblasti ramenního kloubu, které brání většímu rozsahu 

pohybu ve směru flexe a abdukce. Celková zlepšení, ke kterým došlo v průběhu terapie, 

jsou však znatelná, a proto terapii hodnotím příznivě. 
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Změny v oblasti ramenního kloubu, ke kterým došlo během terapeutické péče: 

Tab. č. 25 Zhodnocení efektu terapie (porovnání před a po terapeutické péči) 

  

 před zahájením terapie po skončení terapie 

obvody  

paže relaxovaná 26 cm 27 cm 

paže kontrakce 25 cm 26 cm 

rozsah kloubní pohyblivosti pasivní 

ramenní kloub S 20-0-80 S 35-0-95 

 F 25-0-0 F 60-0-0 

 R  8-0-15 15-0-20 

rozsah kloubní pohyblivosti aktivní 

ramenní kloub S 20-0-70 S 35-0-90 

 F 20-0-0 F 50-0-0 

 R  2-0-10 10-0-15 

svalová síla 

Flexe 3+ 4+ 

Extenze 3 4 

Abdukce 3 4 

Extenze v abdukci 3 4 

m. pectoralis major 4- 4 

Zevní rotace 2+ 3+ 

Vnitřní rotace 2+ 3 

kloubní vůle 

acromioclavikulární kl.   

ventro-dorzálně omezený volný 

kranio-kaudálně omezený volný 

lopatka omezený volný 
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4 Závěr 

V obecné části bakalářské práce je teoreticky zpracováno téma syndrom 

zmrzlého ramene, kde jsou popsány příčiny vzniku, rozdělení a léčba onemocnění. 

Ve speciální části je vypracována kazuistika pacientky s diagnózou syndrom zmrzlého 

ramene. Cíle stanovené již v úvodu bakalářské práce byly splněny.  

Práce mě velmi obohatila jak po stránce teoretické, kde jsem si rozšířila znalosti 

týkající se dané problematiky, tak hlavně po stránce praktické. Během odborné praxe 

jsem měla možnost doposud získané vědomosti aplikovat v praxi a souvisle pracovat 

s pacientem. To mi pomohlo k získání větší jistoty při činnostech, které jsou pro práci 

fyzioterapeuta důležité. Výsledky mé práce jsou shrnuty v kapitole Zhodnocení efektu 

terapie. 

Na výsledku terapie se velkou částí podílela také pacientka, která ochotně 

spolupracovala a poctivě prováděla indikovanou autoterapii. Díky tomu také mohla 

pozorovat zlepšení, ke kterým během terapie došlo.  

 Podle mého názoru patří spolupráce a zájem pacienta o zlepšení jeho 

zdravotního stavu k jedné z nejdůležitějších částí terapie. Je tedy dobré poskytnout 

pacientovi vhodnou motivaci, mít pozitivní přístup a hodnotit každé zlepšení, na kterém 

se sám pacient podílel. 

 

  



77 

 

5 Seznam použité literatury 

 

1) BRUE, S. I Idiopatic adhesive casulitis of the shoulder: a review. Knee Suerger 

Sports Traumatol Arthros, 2007, č. 15, str. 1047-1054.  

2)  COPELAND, S. Shoulder Surgery. London, W.B. Saunders Company Ltd, 1997. 

361 str. ISBN 0-7020-2063-X 

3) ČIHÁK, R. Anatomie 1. Druhé vydání. Praha: Grada publishing, 2001. 516 str.     

ISBN 80-7169-970-5 

4) DEPALMA, A. F. Loss of scapulohumeral motion. Clinical Orthopaedics and 

Related Research, 2008, vol. 466, č. 3, str. 552-560.  

5) DOSKOČIL, M. Anatomie II. Pohybový aparát končetin. První vydání. Praha: 

Karolinum, 1995. 179 str. ISBN 80-7184-108-0 

6)  DUNGL, P. Ortopedie. První vydání. Praha: Grada publishing, 2005. 1273 str. 

ISBN 80-247-0550-8 

7) DYLEVSKÝ I. et al. Kineziologie, kinezioterapie a fyzioterapie. První vydání. 

Praha: Manus, 2001. 110 str. ISBN 80-902318-8-8 

8) DYLEVSKÝ, I. Kineziologie, Základy strukturální kineziologie. Praha: Triton, 

2009. 235 str. ISBN 978-80-7387-324-0 

9) HALADOVÁ, E. Vyšetřovací metody hybného systému. Druhé vydání. Brno: 

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2008. 135 

str. ISBN 80-7013-393-7 

10) JANDA, V. Svalové funkční testy. První vydání. Praha: Grada publishing, 2004. 

328 str. ISBN 80-247-0722-5 

11) JEFFREY, M. et al. Vyšetření pohybového aparátu. Překlad druhého anglického 

vydání. Praha: Triton, 2005. 599 str. ISBN 80-7254-720-8 

12) KAPANDJI, A.I. The physiology of the joints. Second edition. New York: 

Churchill livingstone, 1982. 283 str. ISBN 0-443-02504-5 



78 

 

13) KESSEL, L., BAYLEY, I. Shoulder Surgery. New York: Springer-Verlag Berlin 

Heidelberg, 1982. 221 str. ISBN 3-540-11040-2 

14) KOLÁŘ, P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. První vydání. Praha: Galén, 2009. 

713 str. ISBN 978-80-7262-657-1 

15) KROBOT, A. Ramenní pletenec z pohledu klasické biomechaniky. Rehabilitace a 

fyzikální lékařství, 2004, č. 1, str.33-39. 

16) LEWIT, K. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. Páté přepracované 

vydání. Praha: Sdělovací technika, s.r.o., 2003. 411 str. ISBN 80-86645-04-5 

17) MAGEE, D.,J. Orthopedic physical assessment. Fifth edition. Missouri: Sauders, 

2008. 1136 str. ISBN 978-0-7216-0571-0  

18) McFARLAND, E.G., et al. Examination of the Shoulder: The Complete Guide. 

New York: Thieme, 2005. 283 str. ISBN 1-588890-371-0  

19) MUSIL, D. et. al. Artroskopický kapsulární release u syndromu zmrzlého ramene. 

Acta chirurgiae orthopedicae et traumatologiae czechoslovaca, 2009, roč. 76, č. 2, 

str. 98 – 103. ISSN 0001-5415. 

20) NAŇKA, O., ELIŠKOVÁ, M. Přehled anatomie. Druhé vydání. Praha: Galén, 

2009. 416 str. ISBN 978-80-7262-612-0 

21) PAGE, P. Adhesive capsulitis: Use the evidence to integrate your interventions. 

North american journal of sports physical therapy, 2010, roč. 5, č. 4, str. 266-273. 

22) JANDA, V., PAVLŮ, D. Goniometrie. První vydání. Brno: Institut pro další 

vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1993. 108 str. ISBN 80-7013-160-8 

23) PEARSALL, A.,W., SPEER, K.,P. Fozen shoulder syndrome: diagnostic and 

treatment strategies in the primary care petting. Medicine and Scence in Sports 

Exercise, 1998, vol. 30, č. 4, str. S33-S39. 

24) QURAISHI et al. Thawing the frozen shoulder. The journal of bone and joint 

surgery, 2007, roč. 89b, č. 9, str. 1197-1200.  

25) REZNIK, A.M. Frozen shoulder- Adhesive capsulitis. The orthopaedic group. 

2011 



79 

 

26) RYCHLÍKOVÁ, E. Funkční poruchy kloubů končetin. První vydání. Praha: Grada 

Publishing, 2002. 256 str. ISBN 80-247-0237-1 

27) RYCHLÍKOVÁ, E. Manuální medicína: Průvodce diagnostikou a léčbou 

vertebrogenních poruch. 4. přepracované vydání. Praha: Maxdorf, 2008. 499 str.   

ISBN 978-80-7345-169-1 

28) SADOVSKÝ, P.,  et.al. Artroskopie ramene. První vydání. Praha: Galén, 2007. 68 

str. ISBN 978-80-7262-508-6 

29) SNYDER, J. S. Shoulder arthroscopy. Second edition. Philadelphia: Lippincott 

Williams and Wilkins, 2002. 315 pages. ISBN 0-7817-3501-7 

30)  TRNAVSKÝ, K., SEDLÁČKOVÁ, M. Syndrom bolestivého ramene. První 

vydání. Praha: Galén, 2002. 149 str. ISBN 80-7262-170-X 

31) UHTHOFF, H. K; BOILEAU, P. Primary frozen shoulder. Clinical orthopedic and 

related research, 2006, č. 456, str. 79-84.  

32) VÉLE, F. Kineziologie. Druhé rozšířené a přepracované vydání. Praha: Triton, 

2006. 375 str. ISBN 80-7254-837-9 

33) WONG, TAN. A review on frozen shoulder. Singapore medici journal, 2010, roč. 

51, č. 9, str. 694-697. ISSN 0037-5675 

34) URBANOVÁ, K. Anatomie svalů IV. Pletenec ramenní. [online]. [cit. 2010-06-

03]. Dostupné z: http://www.volejbal-metodika.cz/www/detail/285/ 

http://www.volejbal-metodika.cz/www/detail/285/


 

 

6 Přílohy 

 

 

  



 

 

Příloha č. 1- Vyjádření Etické Komise FTVS UK 

  



 

 

Příloha č. 2- Návrh informovaného souhlasu 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Vážená paní, vážený pane, 

v souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (§ 23 odst. 2 zákona č.20/1966 Sb.) a Úmluvou 

o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, Vás žádám o souhlas k vyšetření a následné 

terapii. Dále Vás žádám o souhlas k nahlížení do Vaší dokumentace osobou získávající 

způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v rámci praktické výuky, s uveřejněním 

výsledků terapie v rámci bakalářské práce. Osobní data v této studii nebudou uvedena. 

Dnešního dne jsem byl odborným pracovníkem poučen o plánovaném vyšetření 

a následné terapii. Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, 

že odborný pracovník, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem 

tohoto písemného informovaného souhlasu, a měl jsem možnost klást mu otázky, na které 

mi řádně odpověděl. 

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl a výslovně souhlasím 

s provedením vyšetření a následnou terapií. 

Souhlasím s nahlížením níže jmenované osoby do mé dokumentace a s uveřejněním 

výsledků terapie. 

 

Datum:……………………………………… 

 

Osoba, která provedla poučení:……………………………………… 

 

Podpis osoby, která provedla poučení:…………………………………… 

 

Vlastnoruční podpis pacienta:……………………………………. 
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MRI    magnetická resonance 

PIR    postizometrická relaxace 

PNF    proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

TMT    techniky měkkých tkání 

TrP    trigger point 
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