
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY a SPORTU

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou: st. p. sekvestrektomii 

subligamentozního sekvestru L2/L3 s útlakem kořenů kaudy

Bakalářská práce

Vedoucí bakalářské práce: Vypracovala:

MUDr. David Pánek, Ph.D. Michaela Günterová

Praha, únor 2013



Prohlášení:

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a uvedla jsem všechny 

informační zdroje a literaturu, které jsem použila. Tato práce ani její podstatná část 

nebyla předložena k získání jiného nebo stejného akademického titulu.

V Praze, dne ……………………………

podpis



Evidenční list

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

podpisem stvrzuje, že tuto bakalářskou práci použil ke studiu a prohlašuje, že ji uvede 

mezi použitými prameny.

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

______________________________________________________________________



Poděkování

Na tomto místě bych ráda poděkovala MUDr. Davidu Pánkovi, Ph.D. za cenné 

rady, připomínky a vedení mé bakalářské práce. Dále bych chtěla poděkovat mému 

supervizorovi Mgr. Tomášovi Dušánkovi za odborný dohled po dobu mé praxe, 

vytvoření vhodných podmínek pro vedení terapeutických jednotek a za rady při psaní 

mé bakalářské práce. V neposlední řadě patří mé poděkování také panu Š. F.

za ochotu a spolupráci při terapiích a umožnění zveřejnění průběhu a výsledků terapií.



Abstrakt

Název bakalářské práce je Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta

s diagnózou: st. p. sekvestrektomii subligamentozního sekvestru L2/L3 s útlakem 

kořenů kaudy.

Cílem práce je vypracování kazuistiky o pacientovi s touto diagnózou, popsanou

ve speciální části. Speciální část obsahuje informace o zdravotním stavu pacienta,

vstupní kineziologický rozbor, prováděné terapie a výstupní kineziologický rozbor

ke zhodnocení efektu terapie.

Speciální části předchází část obecná, která zahrnuje popis anatomie, 

biomechaniky a kineziologie související s danou problematikou a dále popisuje 

patologické změny, vyšetřovací metody a možnosti léčby, která se z větší části 

soustřeďuje na fyzioterapeutické postupy.

Klíčová slova: kazuistika, sekvestrektomie, bederní páteř, syndrom kaudy equiny,

fyzioterapie



Abstract

The title of the bachelor work is Casuistry of physiotherapeutic care of patient 

with a diagnose:

st. p. sequestrektomy of subligamentous sequester L2/L3 

with a compression of cauda’s roots.

The intention of the work is to elaborate the casuistry about a patient with 

the diagnose described in the special part. The special part contains information about 

patient’s health condition, input kinesiologic analysis, exercised therapies and an output 

kinesiologic analysis for an evaluation of an effect of the therapy.

The special part is preceded by a general part, which 

includes a description of anatomy, biomechanics and kinesiology of the spine and 

furthermore describes patologic changes, investigative methods and 

possibilities of treatment, which is focused on physiotherapeutic techniques.

Key words: casuistry, sequestrektomy, lumbar spine, cauda equina syndrome,

physiotherapy
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1 ÚVOD

Cílem této práce je zpracování kazuistiky pacienta po sekvestrektomii 

subligamentózního sekvestru v oblasti bederní páteře. Kazuistika je podrobně popsaná

ve speciální části. Zahrnuje informace o zdravotním stavu pacienta, vstupní 

kineziologické vyšetření, popsané terapie prováděné každý den a výstupní 

kineziologické vyšetření. Na závěr hodnotím změněné výsledky a efekt terapie. 

Speciální části předchází obecná část, kde popisuji anatomii, 

kineziologii a biomechaniku související s diagnózou. Dále jsou zde uvedeny vyšetřovací 

metody, možnosti léčby a fyzioterapeutické postupy vztahující se k této diagnóze.

Kazuistika byla vypracována během souvislé odborné praxe v období od 21. 1. 

2013 do 15. 2. 2013 ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady na Klinice 

rehabilitačního lékařství. 
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2 ČÁST OBECNÁ

2.1 Anatomie

2.1.1 Páteř 

Páteř (columna vertebralis) tvoří osu skeletu trupu. Délka celé páteře dospělého

člověka činí asi 35 % výšky těla. Pětina až čtvrtina délky páteře připadá

na meziobratlové ploténky. Nese lebku a jsou k ní připevněny pletence končetin (Čihák, 

2001; Peterová, 2005).

2.1.2 Obratle

Páteř obsahuje celkem 7 obratlů krčních (vertebrae cervicales), 12 hrudních 

(vertebrae thoracicae), 5 bederních (vertebrae lumbales), 5 křížových, druhotně 

splývajících v kost křížovou (os sacrum) a 4 - 5 obratlů kostrčních, srůstajících v kost 

kostrční (os coccygis) (viz. Příloha č. 7: Anatomie páteře). Krční, hrudní a bederní 

obratle se označují jako presakrální a společně tvoří pohyblivou část páteře (Čihák,

2005; Peterová, 2005).

Obratel se skládá z obratlového těla, oblouku a výběžků obratlů (viz. obr. 1)

(Nekula, 2005).

Tělo obratle (corpus vertebrae) uložené vpředu je část nosná. Kraniálně

i kaudálně končí meziobratlovou plochou (facies intervertebralis), s níž je spojena 

chrupavčitá meziobratlová ploténka. Oblouk obratle (arcus vertebrae) je zezadu připojen

k obratlovému tělu a chrání míchu. Výběžky obratle (processus vertebrae) jsou 

připojeny k oblouku a slouží pohyblivosti obratle. Rozlišujeme výběžky kloubní 

(processus articulares), výběžky příčné (processus transversi), a výběžky trnové 

(processus spinosus), (Čihák, 2005).
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Obr. 1 Bederní obratel L3 – pohled zleva shora zezadu. Převzato z: Nekula, 2005

2.1.3 Meziobratlová ploténka

Meziobratlové ploténky jsou vytvořeny v presakrálním úseku páteře. Plotének je 

celkem 23. První ploténka je mezi axisem a C3, poslední mezi L5 a S1. Tloušťky disků 

přibývá kraniokaudálně. Každá meziobratlová ploténka se skládá z centrálně uloženého 

jádra (nucleus pulposus) a z okolního vazivového prstence (anulus fibrosus).

Anatomicky tyto struktury plynule přecházejí z obou stran do chrupavčitých krycích 

destiček (Čihák, 2005; Kasík, 2002).

Ploténky mají eliptický tvar a pokrývají celou plochu obratlového těla, vyjma 

krční páteře. Existují také rozdíly ve výšce a tvaru meziobratlových plotének v sagitální 

rovině. Vysoké ploténky jsou zejména v krčních a bederních pohybových segmentech  

(viz. Příloha č. 8: Velikost meziobratlové ploténky v jednotlivých úsecích páteře). Jejich 

klínovitý tvar s vyšší přední a nižší zadní hranou v sagitální rovině umožňuje utvářet 

krční a bederní lordózu (Kasík, 2002; Palastanga, 2006).

2.1.4 Zakřivení páteře

Dospělá páteř je zakřivena v sagitální rovině (lordóza, kyfóza) a mírně v rovině 

frontální (skolióza). Krční lordóza má vrchol u C4-C5, bederní lordóza u L3-L4. Vrchol 

hrudní kyfózy je u Th6-Th7, křížová kost je zakřivena, nasedá pod úhlem na L5 

(promontorium) a pokračuje dozadu konvexním obloukem (Dylevský, 2009).
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2.1.5 Spojení na páteři

Rozlišujeme na páteři několik typů spojení. Spojení mezi obratlovými těly 

zprostředkovávají meziobratlové ploténky. Spojení mezi obratlovými oblouky se děje 

pomocí kloubních výběžků. Obratle jsou vzájemně pospojovány systémem 

krátkých a dlouhých vazů. Komplex kloubů a vazů spojující bázi lební, atlas a axis

se popisuje jako kraniovertebrální spojení. Pro úplnost je třeba ještě dodat 

kostovertebrální a sakroiliakální spojení (Peterová, 2005).

2.1.6 Mícha a páteřní kanál 

Mícha pokračuje z prodloužené míchy a končí fyziologicky u L1, L2. Z míchy 

vychází párové nervy, z přední části ventrální, motorické kořeny. Do zadních rohů 

míšních vstupují senzitivní kořeny. (Nekula, 2005).

„Páteřní kanál má tvar rovnostranného trojúhelníku, na jehož obou stranách 

jsou otvory – foramina intervertebralia, kterými prochází nervově – cévní svazek.“ Mezi 

durálním vakem a skeletálním a ligamentózním ohraničením páteřního kanálu

se nachází epidurální prostor (Nekula, 2005).

2.1.7 Lumbosakrální plexus

V horní části bederního páteřního kanálu v úrovni segmentu L1 – L2 končí 

mícha medulárním kónusem. Nervové kořeny vystupující z distálních částí míchy pak 

probíhají kaudálně uvnitř durálního vaku a formují útvar zvaný cauda equina. Jednotlivé 

míšní kořeny opouštějí kanál páteře intervertebrálními a sakrálními foraminy, 

extraforaminálně pak vytvářejí plexus (Kasík, 2002).

Plexus lumbalis vzniká z rr. ventrales bederních spinálních nervů L1 – L3. 

Rozprostírá se po stranách bederní páteře. Plexus motoricky inervuje svalstvo 

přední a vnitřní strany stehna, senzitivní inervace zahrnuje přední stranu stehna,

přední a vnitřní stranu bérce. Rr. dorsales inervují paravertebrální svalstvo a kůži

(Kasík, 2002).

Plexus sacralis leží na m. piriformis a je tvořen rr. ventrales spinálních nervů L4 

– Co. Motoricky a senzitivně inervuje hýždě, zadní krajinu stehna, celý bérec a nohu, 

svalstvo pánve, pánevního dna a pánevní orgány (Kasík, 2002).
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2.2 Biomechanika páteře

Páteř je pohybovou osou těla, podílí se na udržování rovnováhy těla a působí 

jako ochrana nervových struktur (Ambler, 2006).

Páteř je orgánem, který je velmi pohyblivý, ale zároveň musí být dostatečně 

pevný (Rychlíková, 2004).

„V oblasti hrudníku a pánve je rozhodující tuhost spojení obratlů

s žebry a pánevních kostí s kostí křížovou, spolu s nitrohrudním a nitrobřišním 

tlakem a napětím svalů. Při flexi hrudní páteře se hrudník oplošťuje, mezižeberní 

prostory se zmenšují. Orgány dutiny břišní se posouvají do hrudní dutiny a tlačí bránici, 

hrudník se dostává do krajní exspirační polohy. Naopak při extenzi je děj obrácený.“ 

Bránice je hlavním respiračním svalem, v inspiriu se při jejím stahu smršťují i mm. 

intercostales externi a účastní se svým tlakem na břišním lisu. Bránice se podílí

při nádechu 15 – 20% na zatížení bederní páteře. V krčním a bederním úseku je pohyb 

určen typem a tvarem meziobratlových kloubů a tuhost je dána především pevností 

vazů a napětím svalů (Chaloupka, 2003).

Funkcí meziobratlové ploténky je zajištění axiální stability páteře, umožňuje 

pohyb v pohybových segmentech a působí jako tlumič. Ztráta tlumících vlastností vede

ke změně tvaru ploténky, s následnými změnami velikosti a charakteru zátěže 

meziobratlových kloubů (Chaloupka, 2003; Kasík, 2002).

Tlak v nukleus pulposus ploténky L5-S1 závisí na poloze. Největší zátěž je

ve vzpřímeném sedu (1,4 – 2,1 MPa), ve stoji spatném dosahuje 70% této hodnoty, 

vleže na boku 50%, vleže na zádech 10 – 20%. Při nádechu a zadržení dechu se sníží 

axiální tlak na ploténky L5-S1 až o 30%. Ve vzpřímeném stoji přenáší přední sloupec 

(těla obratlů a meziobratlové disky) 80% kompresního zatížení, zadní elementy 20% 

(Chaloupka, 2003).

Stabilitu páteře lze chápat jako schopnost páteře udržet při fyziologické zátěži 

takový stav mezi obratli, že nedochází k poškození nebo dráždění nervových struktur 

v páteřním kanálu (Náhlovský, 2006).

„Je popsáno více koncepcí nestability a více jejích definic. White, 

Southwick a Panjabi definují nestabilitu jako ztrátu schopnosti páteře udržet si 

tvar a pohyblivost bez poškození nebo iritace míchy nebo nervových kořenů, bez vzniku 
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bolestí a deformity během fyziologického zatížení.“ Důsledkem nestability je svalová 

nerovnováha. Jednostranné přetěžování může vést k asymetrické zátěži bederní páteře, 

SI skloubení s rotací pánve i k přetěžování jedné DK (Chaloupka, 2003).

Muskuloskeletální systém vyžaduje neustálé nedestruktivní zatížení k udržení 

fyziologického stavu. Imobilizace má negativní vliv na muskuloskeletální systém,

ale k oslabení a poškození vede také nadměrné přetěžování (Chaloupka, 2003).

Páteř hodnotíme během statické i dynamické zátěže, vycházíme z pohybu mezi 

jednotlivými obratli. Pohybový segment se skládá ze dvou přilehlých obratlů, 

meziobratlové ploténky, příslušných meziobratlových kloubů a dalších vazivových 

struktur. Z klinického pohledu se jeví jako významný rozsah pohybů v posledních dvou 

segmentech bederní páteře, které bývají nejčastějším zdrojem bolestivých syndromů. 

Pohyblivost mezi obratlem L4/ L5, stejně jako mezi L5/S1, činí 20-25 stupňů, takže 

celkový rozsah pohybu v sagitální rovině je kolem 40 až 50 stupňů Jiná poloha bederní 

páteře a pánve je ve stoje, kdy dochází ke zvětšení bederní lordózy se současnou 

anteverzí pánve, jiná naopak vsedě, kdy se bederní lordóza zmenší a pánev se stáčí

do retroverze (Chaloupka, 2003; Kasík, 2002; Náhlovský 2006).

2.3 Kineziologie

Axiální systém tvoří osový skelet – páteř, spoje na páteři, svaly 

pohybující a stabilizující osový skelet, kosterní základ hrudníku i jeho spoje, dýchací 

svaly, svaly pánevního dna a část nervové soustavy, která zabezpečuje funkce systému. 

Axiální systém je pouze dílčí částí tzv. posturálního systému, který zahrnuje i dolní 

končetiny, další složky nervové soustavy a některé struktury hlavy (Dylevský, 2009).

2.3.1 Skelet

Kostní tkáň tvoří opornou strukturu pohybové soustavy. „Obratle jsou 

pohyblivými segmenty osového orgánu vytvářející tři flexibilní oporné sloupce. Masivní 

sloupec tvoří obratlová těla a dva menší tvoří kloubní výběžky. Pružně spojené obratle 

páteře tvoří současně pohybovou osu těla i pevné pouzdro pro ochranu míchy. Změna 

jejich tvaru nebo vzájemné polohy zhoršuje flexibilitu páteře a může ohrozit i míchu. 

Foramina intervertebralia jsou kanálky mezi sousedními obratli, kudy procházejí míšní 

nervy a cévy. Jejich zúžení vede k tísnění těchto struktur projevující se kořenovými

(radikulárními) příznaky“ (Véle, 2006).
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2.3.2 Vzájemná souhra páteřních svalů

„Svaly různých vrstev páteře tvoří ucelený komplexní systém z různě dlouhých 

svalových snopců umožňující realizaci složitých pohybů mezi jednotlivými segmenty 

páteře, mezi hlavou a páteří, mezi hrudníkem a pánví a mezi hrudníkem a končetinami.

Na páteři tak vzniká řada vzájemně se křížících různě dlouhých řetězců od ilia 

až po krční páteř, se stabilizačním účinkem na osový orgán a tím i na držení těla“

(Véle, 2006).

2.3.3 Pohyby v trupu

„Pohyb v oblasti trupu je realizován trupovými svaly. Můžeme je rozdělit

na svaly zádové, břišní a pánevního dna, včetně svalů spojujících pánev s dolními 

končetinami. Na pohybu trupu se významně podílí respirace“ (Véle, 2006).

2.3.4 Svaly zádové

Skládají se ze tří vrstev: hluboké, střední a povrchové. 

Hluboké svaly spojují sousední segmenty páteře a zajišťují stabilizaci hybných 

segmentů. Hlavní dynamickou funkcí hlubokých svalů je vzpřimování trupu. Střední 

svaly spojují více segmentů a ovládají jednotlivé dílčí sektory páteře. Povrchové svaly 

zajišťují stabilitu sektoru. Jejich hlavní funkce nastupuje při větších výchylkách, např. 

při předklonu (Dylevský, 2009; Véle, 2006).

2.3.5 Svaly břišní

Všechny břišní svaly mají významnou posturální funkci, na které se podílejí

s bránicí a se svaly pánevního dna. Spolu s m. gluteus maximus a m. illiopsoas

se podílejí na ovládání sklonu pánve, který má vliv i na tvar páteře a funkci zádových 

svalů. Předpokládá se existence funkčního vztahu bránice a m. transversus abodminis.“

U většiny populace pozorujeme ochablost břišních svalů. Silné šikmé břišní svaly 

posilované výdechem proti odporu spolu s m. transverzus abdominis mohou přispět

i k posílení transverzospinálních svalů označovaných australskými autory též jako HSS“

(Véle, 2006).

2.3.6 Pánevní dno

Pánevní dno, diafragma pelvis, je tvořeno svaly, které spolupracují

s bránicí a břišními svaly při dýchání a má podobnou roli v posturální funkci jako 
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bránice. Nedostatečnou pevností tohoto distálního ohraničení dutiny břišní nemůžeme 

dosáhnout odpovídající opory pro páteř při stahu břišních svalů. (Véle, 2006; 

Chaloupka, 2003).

2.3.7 Dýchací pohyby 

„Dýchací pohyby mají vliv na posturální funkci a na držení těla. Výdech má 

inhibiční vliv na svalovou aktivitu posturálně – lokomočního systému a jeho účinek lze 

zvýšit zádrží dechu před inspirací. Využívá se při relaxaci. Nádech má excitační vliv

na svalovou aktivitu posturálně – lokomočního systému a jeho účinek lze zvýšit zádrží 

dechu před exspirací. Využívá se při facilitaci“ (Véle, 2006).

Při anteflexi hrudní páteře se oplošťuje hrudník, klesají žebra, zužují se 

mezižeberní prostory, orgány dutiny břišní se vtlačují do dutiny hrudní a vytlačují před 

sebou bránici. Hrudník se dostává do krajního exspiračního postavení. Při retroflexi 

hrudní páteře se celý děj obrací a hrudník se dostává do inspiračního postavení. 

(Dylevský, 2009).

2.4 Degenerativní změny páteře 

„Degenerativní onemocnění páteře je v současnosti nejčastější příčinou 

pracovní neschopnosti u dospělé populace. Postihuje všechny části pohybového 

páteřního segmentu – meziobratlovou ploténku, obratlová těla, zygapofyzeální páteřní 

klouby, ligamenta a způsobuje neurologické komplikace.“ Nejvíce jsou postiženy 

nejpohyblivější oddíly páteře, krční a bederní úsek (Náhlovský, 2006).

Degenerativní změny páteře vznikají fyziologicky následkem stárnutí 

páteře a dále předčasně z mnoha příčin. Mezi faktory podmiňující vznik 

vertebrogenních obtíží patří pohybové aktivity s jednostranným přetěžováním, působení 

chronických stresogenních faktorů a neoptimální pracovní podmínky, což vede

k poruchám držení těla, svalovým dysbalancím a následkem toho mohou vznikat 

bolestivé stavy (Nekula, 2005; Vacek, 2005).

„Degenerativní proces na páteři začíná ve velké většině případů postižením 

meziobratlové ploténky“ (Náhlovský, 2006).
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2.4.1 Výhřez bederní meziobratlové ploténky 

Při degeneraci dochází v ploténce k biochemickým a strukturálním změnám, 

které jsou částečně způsobeny poruchou výživy a postihují jak nukleus pulposus, tak 

anulus fibrosus. Dochází ke snížení obsahu vody, snižuje se výška ploténky, krycí 

ploténky obratlových těl se ztenčují a více hyalinizují. Mění se biomechanické 

vlastnosti ploténky a je hůře odolná proti mechanickému násilí. Při další degeneraci 

meziobratlové ploténky, například při nadměrném mechanickém násilí, se ztrácí 

anatomická hranice mezi nukleus pulposus a anulus fibrosus. Jádro ploténky

se morfologicky dezintegruje a vytvoří beztvarou tkáň, v anulu dochází k trhlinám, 

kterými mohou vyhřeznout hmoty dezintegrovaného jádra ploténky. Rozeznáváme tři 

druhy trhlin – koncentrické, radiální a transverzální (Carola, 1992; Náhlovský, 2006).

Podle směru vyklenutí se dělí hernie na mediální, paramediální 

(posterolaterální), foraminální, extraforaminální, intraspongiózní a ventrální. Klinicky 

jsou nejvýznamnější výhřezy do páteřního kanálu, kde dochází ke kompresi kořenů 

kaudy. V kanálu páteřním je výhřez uložen mediálně (M), laterálně (L), foraminálně (F) 

nebo extraforaminálně (EF), (viz. obr. 2), (Náhlovský, 2006; Nekula, 2005).

Obr. 2 Možnosti lokalizace výhřezu ploténky. Převzato z: Náhlovský, 2006

Klasifikace

„Podle vztahu vysunutí ploténky mimo intervertebrální prostor je používaná 

klasifikace DEBIT“ (Disc Extensit Blond the InTerspace): 
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A. bulging disk – obvodové, konvexní, symetrické vyklenutí mimo hranice 

krycích ploch, bez porušení anulus fibrosus.

B. protruze – asymetrické vyklenutí, ne po celém obvodu, částečné 

narušení anulus fibrosus

C. extruze (také subligamentózní hernie) – kompletní přerušení kontinuity 

anulus fibrosus, ale ligamentum longitudinale posterius je intaktní, baze je užší než 

čelní část

D. sekvestrace (také transligamentózní hernie) znamená oddělení části 

disku a jeho průnik natrženým ligamentum longitudinale posterius do páteřního kanálu, 

(viz. obr. 3, 4), (Nekula, 2005).

Obr. 3 - 1. normální nález, 2. protruze, 3. extruze, 4. sekvestrace. Převzato z: Nekula, 2005

Obr. 4 – 1. bulging, 2. protruze, 3. extruze. Převzato z: Nekula, 2005

Při kompletním oddělení extrudované části nukleus pulposus dochází

k sekvestraci. Oddělená část ploténky se chová jako cizí těleso a může být relativně 

rychle resorbována. Sekvestr, který pronikl přes ligamentum longitudinale posterius

do epidurálního prostoru, se může posunout poměrně daleko do iv štěrbiny, protože je 

relativně dobře pohyblivý. Tento transligamentózní sekvestr se relativně snadno 
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vstřebává. Naopak sekvestr, který zůstal pod ligamentum longitudinale posterius 

(subligamentózní) je fixovaný, cévy v okolí jsou komprimované, a tím dochází pomaleji

k resorpci (Nekula, 2005).

2.4.2 Lumbosakrální algické syndromy

Lokální bolestivý bederně - křížový syndrom se v akutní fázi označuje jako 

lumbago, v chronickém průběhu lumbalgie, při kořenové účasti lumboischialgie.

Při vícekořenové účasti se sfinkterovými poruchami jde o syndrom kaudy (Trnavský, 

1997).

2.4.3 Syndrom kaudy equiny

Syndrom kaudy vzniká při mediálních nebo paramediálních výhřezech. Je 

charakterizován oboustranným, často asymetrickým vícekořenovým syndromem, 

vedoucím ke ztrátě motorických funkcí pánevních orgánů, pánevního dna a dolních 

končetin. Jedná se o komplex příznaků zahrnující lumbalgie s jednostrannou nebo 

oboustrannou kořenovou bolestí, progredující difuzní svalovou slabost dolních končetin 

distálně od postižení, senzitivní poruchy i v perianogenitální oblasti, neurogenní 

poruchy mikce a defekace, popř. sexuálních funkcí. Akutně je indikována operační 

léčba (Ambler, 2006, Kasík, 2002).

2.4.4 Kořenová symptomatika LS syndromů 

Kořenové syndromy L1, L2, L3 

Jejich výskyt je vzácný. Bolesti vyzařují na přední stranu stehna distálně

od ingvinálního ligamenta. Distribuci bolesti odpovídá senzitivní deficit. Porucha 

motorické inervace se testuje přes flexi v kyčelním kloubu a extenzi v koleni. Dalším 

testem je vyšetření kremasterového reflexu (Kasík, 2002).

Kořenový syndrom L4

„Bolest vystřeluje po ventrální ploše stehna ke kolenu a může vyzařovat 

dále po anteromediální ploše bérce až po vnitřní kotník a výjimečně na mediální hranu 

palce.“ Bývá pozitivní obrácený Laségue a hypestezie na přední ploše stehna

v dermatomu L4. Patelární reflex bývá snížen a může chybět. Oslabení se může 

vyskytovat u m. quadriceps femoris, flexorů kyčlí a někdy i adduktorů. Je obtížná 

chůze po schodech, zvedání z dřepu na postižené DK (Lewit, 2003).
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Kořenový syndrom L5

„Vyznačuje se vyzařováním bolesti po zevní ploše stehna a bérce a dále po nártu

k prvnímu až třetímu prstu. V odpovídající oblasti bývá hypestezie. Žádné z běžně 

vyšetřovaných reflexů nebývá změněn. Nejčastěji oslabeným svalem je m. extensor 

hallucis longus a m. extensor digitorum brevis. Zjišťujeme nejen sníženou sílu, ale také 

hypotonii, kterou hmatáme souběžně s hranou tibie a pod zevním kotníkem.“ U těžkých 

případů bývá oslabena jak extenze chodidla, tak prstů z důvodu oslabení m. tibialis 

anterior a nemocný na postižené straně nedostatečně zvedá chodidlo. U akutních lézí

při těžkých parézách nemocný nemůže vůbec zvedat chodidlo a „stepuje“ (Lewit, 

2003).

Kořenový syndrom S1

„Bolest vyzařuje po posterolaterální ploše stehna a lýtka k zevnímu 

kotníku a dále po laterální ploše chodidla k malíku a 4. prstu. V této oblasti bývá také 

snížena citlivost.“ Ze svalů bývají postiženy mm. fibulares, m. triceps surae, gluteální 

svalstvo a bývá hypotonické. „Jemnou zkouškou zjišťujeme (podle Véleho) oslabení 

flexorů prstů: nemocný přenáší váhu na špičku chodidla, aniž zvedne paty, takže více 

zatěžuje prsty. Přitom dochází normálně k flexi prstů, zejména předposledního článku.

U kořenového syndromu tato flexní synkineze chybí. Zpravidla bývá oslaben (vyhaslý) 

reflex Achillovy šlachy. Kromě těchto příznaků motorických je u tohoto syndromu někdy 

porušena propriocepce“ (Lewit, 2003).

Znázornění dermatomů dolních končetin (viz Příloha č. 9 Znázornění 

dermatomů dolních končetin).

Polyradikulární syndromy

Zvláště protruze se mohou vyskytovat v několika segmentech a působit 

polyradikulární iritace. V úrovni disku L5-S1 může velká hernie disku komprimovat 

kořen S1 z laterální strany a kořen L5, směřující k foramen intervertebrale L5-S1, 

utlačovat současně z mediální strany. Podobně se může chovat velká laterální herniace

v prostoru L4-L5 a utlačovat zároveň kořeny L5 i L4 (Trnavský, 1997).

Dále působí polyradikulární příznaky velká mediální herniace odtlačující durální 

vak od přední stěny páteřního kanálu a napínající tak více kořenů cauda equina

(Ambler, 2006; Trnavský, 1997).
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2.5 Vyšetření

2.5.1 Anamnéza

Zaměřujeme se především na vznik, charakter a trvání bolestí a potíží, změny 

citlivosti, svalovou slabost. Ohledně bolesti se ptáme na lokalizaci, propagaci, 

provokující momenty, úlevovou polohu, souvislosti s námahou. Zjišťujeme také sociální 

situaci, zaměstnání, podmínky bydlení, druh matrace pacienta, kvalitu 

spánku a psychické naladění pacienta. Ptáme se na předchozí úrazy a operace 

(Chaloupka, 2003; Rychlíková, 2004).

2.5.2 Vyšetření fyzioterapeutem

Vyšetření zahajujeme už v čekárně, kdy si můžeme všimnout nekorigovaných 

pohybů pacienta (Gross, 2005).

Aspekcí hodnotíme stoj nemocného, dýchání, chůzi, hybnost páteře ve směru 

flexe, extenze a lateroflexe. Pro vyšetření jednotlivých svalů a celkové pohyblivosti 

pozorujeme u pacienta provedení pohybových stereotypů (Lewit, 2003).

Palpace má důležitý význam pro diagnostiku bolestivých změn ve tkáních a je 

základem manipulačních technik. Vyšetřujeme palpačně kůži, podkoží, fascie, svaly, 

jizvy a také postavení pánve (Lewit, 2003).

Změříme délky a obvody dolních končetin. Při vyšetření distancí na páteři 

měříme pohyblivost jednotlivých úseků páteře nebo celé páteře.

Rozsah pasivního a aktivního pohybu v kloubu vyšetřujeme metodou SFTR 

pomocí goniometru. Rozsah pohybu se udává ve stupních (Haladová, 2003).

Dále nás zajímá svalová síla, kterou vyšetřujeme pomocí svalového testu dle 

Jandy. Rozeznáváme 6 stupňů svalové síly: 

0- žádný stah svalu při pokusu o pohyb

1- svalový záškub, zachování přibližně 10% svalové síly

2- velmi slabý, přibližně 25% síly normálního svalu

3- slabý, asi 50% síly normálního svalu

4- dobrý, asi 75% síly normálního svalu

5- normální, odpovídá 100% normálu (Janda, 2004).
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Součástí vyšetření je i neurologické vyšetření, vyšetření hlubokého 

stabilizačního systému, stability ve stoje, zkrácených svalů, kloubní vůle.

2.6 Zobrazovací metody

2.6.1 Rentgenové vyšetření 

Rentgenové vyšetření páteře je nedílnou součástí vyšetření funkce páteře.

Podle Gutmanna se rentgenová funkční diagnostika skládá z diagnostiky 

strukturální (posuzuje se struktura a tvar obratle), diagnostiky relační (posuzují

se změny postavení obratlů) a diagnostiky funkčních studií (posuzuje se funkce 

páteře a reakce páteře v jednotlivých polohách).

Rentgenové vyšetření bederní páteře a pánve nám umožňuje kromě diagnostiky 

strukturálních změn zjistit typy pánve, asymetrie a anomálie (Rychlíková, 2004).

2.6.2 Výpočetní tomografie (CT)

Zaujímá významné postavení v diagnostice páteře a páteřního kanálu. Spirální 

CT zachytí i delší úsek páteře. Rozsah vyšetřované oblasti je maximálně 3 segmenty, 

musíme zachytit i určitou část měkkých částí paravertebrálně. Vyšetřovací rovina je 

prakticky rovnoběžná s krycími hranami intervertebrálních disků. Hlavní nevýhodou 

CT stále zůstává poměrně značné ionizační zatížení. CT má přednost před MR

při diagnostice kompakty páteřního skeletu, při vyšetření v oblasti epidurálních afekcí. 

Doménou MR jsou diskoligamentózní poranění, zánětlivá onemocnění, intramedulární 

patologie (Nekula, 2005).

2.6.3 Magnetická rezonance (MR)

Jediná metoda, která umožní velmi dobře zobrazit současně páteř, páteřní 

kanál a míchu v celém rozsahu neinvazivním způsobem. Vyšetřování ve třech 

základních rovinách, velmi dobré zobrazení měkkých tkání paravertebrálně a změny

v kostní dřeni jsou přednostmi MR (Nekula, 2005).

Dynamické vyšetření bederní páteře pomocí magnetické rezonance 

V nejasných případech, kdy u pacienta s bolestmi zad nekorelují subjektivní 

obtíže s morfologickým a neurologickým nálezem, považujeme za vhodné vyšetření 

MR během posturální aktivity. V zahraničí se provádí MR ve stoji nebo
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za dynamických podmínek, například v předklonu nebo záklonu. V ČR se pro oblast 

bederní páteře využívá vyšetření MR během flexe dolních končetin nad podložku proti 

gravitaci po dobu 10 s, protože pacient neaktivuje pouze flexory kyčelních kloubů, ale

i svaly stabilizující páteř. Dané vyšetření nám umožňuje posoudit hmotu a tvar disku, 

pohyb disku, stabilitu, instabilitu, anatomické změny a vztah disku k probíhajícím 

kořenům (Kolář, 2010).

2.7 Léčba

2.7.1 Medikamentózní léčba

Tři základní kategorie léků běžně používaných v léčbě vertebrogenních 

kořenových syndromů tvoří nesteroidní antirevmatika, analgetika a myorelaxancia. 

Často jsou doplněny o lokální anestetika a kortikoidy, popř. antikonvulziva, 

antidepresiva a medikamenty ovlivňující regeneraci periferního motoneuronu. Podávání 

léků je vhodné, s výjimkou akutního stavu, doplnit adekvátní řízenou fyzickou aktivitou

(Kasík, 2002).

2.7.2 Obstřiky

Obstřiky patří k oblíbenému a často používanému druhu reflexní léčby pro jejich 

velmi rychle nastupující efekt. Obstřik je nejúčinnější tehdy, je-li aplikován

do struktury, která skutečně vyvolává nocicepční aferenci (Rychlíková, 2004).

2.7.3 Operační léčba bederních degenerativních onemocnění

V bederní oblasti se maximum degenerativních změn odehrává na nejnižších 

lumbálních etážích. K operaci se indikují algické radikulární syndromy nereagující

na konzervativní léčbu, syndrom kaudy equiny, objevení známek myelopatie.

Při postižení motoriky je rozhodující dynamika parézy. Další podmínkou operační 

indikace je průkaz komprese nervových struktur zobrazovacími metodami (Kasík, 

2002).

Cílem chirurgické léčby je uvolnění mechanického útlaku nervových 

struktur a tím zmírnit kořenový syndrom – zbavit nemocného bolestí v případě 

iritačního syndromu nebo zlepšit funkce kořene při zánikovém syndromu senzitivním, 

motorickém či smíšeném, pokud nebyly ireverzibilní změn (Kasík, 2002).
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2.8 Fyzioterapie

Podle studie dle C. B. Erdogmus má velký význam časná fyzioterapie po operaci 

herniaci bederní meziobratlové ploténky. 

Studie byla na 120ti pacientech po operaci herniaci disku, laminektomii, která 

proběhla bez komplikací. Pacienti byli náhodně rozděleni do tří skupin:

1) Skupina, kde byla prováděna komplexní fyzioterapie

2) Skupina, kde byla prováděna masáž v oblasti krční páteře

3) Skupina, která neměla žádnou terapii (Erdogmus, 2007).

Fyzioterapie u skupiny 1) byla prováděna 2Oti zkušenými 

fyzioterapeuty a sestávala z 2Oti jednotek v průběhu 12ti týdnů. Maséři měli u skupiny 

2) tytéž podmínky (Erdogmus, 2007).

Hlavním cílem bylo sledování bolesti v oblasti dolní části zad po uplynulé době 

6ti týdnů, 12ti týdnů a 1,5 roku od zahájení terapie (Erdogmus, 2007).

Na konci léčby, po 12ti týdnech, byly výsledky výrazně lepší u pacientů

s terapií. Mezi skupinou 1 a 2 nebyly velké rozdíly ve výsledcích. Ukázalo

se tedy, že i placebo účinek a následný psychický efekt je pro pacienty přínosný 

(Erdogmus, 2007).

2.8.1 LTV při degenerativních onemocněních páteře

Léčebnou tělesnou výchovu u vertebrogenních obtíží indikujeme nejen

na podkladě kineziologického vyšetření funkce svalů, ale i na základě úvahy o průběhu 

páteře, postavení pánve, ostatních složkách hybného systému, věku a pohybových 

možnostech nemocného a dalších onemocněních omezujících výkon nemocného 

(Rychlíková, 2004).

Při LTV je cvičení zaměřené vedle posilování svalstva končetin na správné 

držení těla, podsazení pánve nebo jen zpevnění břišního a gluteálního svalstva, 

protažení zkrácených svalů, dodržování zásad školy zad (Chaloupka, 2003).

2.8.2 Mobilizační techniky a ovlivnění spoušťových bodů

Cílem je obnovení fyziologické pohyblivosti v kloubech včetně kloubní vůle

(Kolář, 2009).
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2.8.3 Trakce

Trakce bederní páteře se může provádět v různých polohách, které jsou závislé

na úlevové poloze nemocného. Správná indikace trakce páteře je úlevový trakční test

při manuální trakci (Rychlíková, 2004).

2.8.4 Brügger – koncept: diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového 

systému

Základní myšlenkou konceptu je, že působením patologicky změněných 

aferentních signalizací dochází v pohybové soustavě ke vzniku reflektorických 

ochranných mechanismů, které vyvolávají v pohybové soustavě ochranné reakce a tím

dochází ke změně fyziologických průběhů pohybů a držení, takže se stávají 

neekonomické. Cílem terapie je odstranění rušivých faktorů (Pavlů, 2002).

Jako základní pracovní poloha bývá využíván Brüggerův sed (viz. obr. 5) podle 

odpovídajícího modelu tří ozubených kol - anteverze pánve, prohnutí bederní 

páteře a napřímení páteře, ramena tažena dozadu, DKK rozkročeny na šířku ramen, 

nohy celou plochou na podložce (Kolář, 2009).

Mezi pasivní terapeutické postupy patří aplikace horké role, která se používá

k ovlivnění změn, jako jsou edémy, vytvořené opakujícími se pohyby, s cílem pozitivně 

ovlivnit lymfatický oběh. Bývá podle potřeby kombinována s hlubokou příčnou masáží

(Pavlů, 2002).

Obr. 5 Brüggerův sed. Převzato z: Kolář, 2009

2.8.5 Metoda senzomotorické stimulace

Metoda vychází z koncepce o dvou stupních motorického učení: 
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1. stupeň – snaha zvládnout nový pohyb a vytvořit základní funkční spojení za výrazné 

kortikální aktivity, což je náročný a únavný proces. (Janda, 1992).

2. stupeň – řízení na úrovni podkorových regulačních center, což je méně 

únavný a rychlejší proces. (Janda, 1992).

Cílem metody je dosáhnout reflexní, automatické aktivace žádaných svalů

bez výraznější kortikální kontroly za využití facilitace proprioreceptorů a aktivace 

spino-cerebello-vestibulárních drah. Pracuje se s facilitací kožních receptorů, dále 

receptorů plosky nohy a šíjových svalů. Lze touto metodou ovlivnit i stoj a chůzi 

(Pavlů, 2002).

Při provádění se používá mnoho pomůcek:kulové a válcové úseče, balanční sandály, 

točna, fitter, minitrampolína, balanční míče (Pavlů, 2002).

2.8.6 Školy zad

Náplň školy zad: 

1) motivace pacienta

2) teoretické základy anatomie, fyziologie, kineziologie, psychologie, patogeneze

bolestivých stavů páteře

3) vlastní cvičební postupy zahrnují:

protahovací a posilovací cvičení, automobilizační cvičení, koordinační cvičení, nácvik 

jednoduchých pohybových stereotypů, provádění základních pohybových činností (viz. 

Příloha č. 10: Provádění základních pohybových činností dle školy zad) a zaujímání 

základních poloh: sed, vstávání, ohýbání se, zvedání břemen, relaxační techniky (Pavlů, 

2002, Rašev 1992).

Indikace – prevence a terapie tzv. vertebrogenních onemocnění.

Lekce jsou většinou vedené skupinovou formou (Pavlů, 2002).

2.8.7 Cvičení s využitím míčů

Cvičení s míči má v současnosti velké uplatnění v prevenci i terapii. 

Využívají se tyto vlastnosti míče:

- elasticita, kulovitý tvar, dvě styčné plochy: labilní míč a stabilní podložka

Při cvičení se využívá:

- rolování míče na podložce, pohyb těla ve vztahu k podložce a míči, trvalých 

rovnovážných reakcí, odlehčení těla



27

Indikace – posilování, ovlivnění zkrácených svalových skupin, zlepšení či udržení 

pohyblivosti kloubní, mobilizace kloubní včetně páteře, trénink koordinace, funkční 

stabilizace páteře, aktivace smyslů (Pavlů, 2002).

2.8.8 S-E-T koncept: Sling exercise therapy (využití závěsného zařízení 

TherapiMaster)

Jedná se o přístup s využitím pomůcky TherapiMaster v rámci aktivní léčby, 

jejímž cílem je přispět ke zlepšení muskuloskeletálních onemocnění. TherapiMaster je 

závěsný systém se dvěma lany, jež se lehce nastavují a jednoduchým pohybem zápěstí 

uzamykají. Součástí systému jsou popruhy různých typů a další doplňky. Zařízení je 

upevněno na stropě nebo pojízdné konstrukci (Pavlů, 2002).

Koncept pracuje s vlastní diagnostikou a léčebným systémem, obsahujícím 

prvky relaxace, zvětšování rozsahu pohybu, trakce, nácvik zpevnění svalů, 

senzomotorické cvičení, cvičení v uzavřených a otevřených řetězcích, dynamické 

mobilizační cvičení i zdravotní cvičení (Pavlů, 2002).

2.8.9 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace

PNF je metoda usnadňující reakci nervosvalového mechanismu pomocí 

proprioreceptivních orgánů. „Pohyby jsou uspořádány do tzv. sdružených vzorců. 

Pohybu se účastní celé svalové komplexy a pohyb se děje v několika 

kloubech a rovinách současně. Facilitační pohybové vzorce mají diagonální a spirální 

charakter. Spirální složku zajišťují rotace, diagonální složku flexe nebo extenze

s abdukcí nebo addukcí. Facilitační pohybové vzorce se mohou provádět jako pasivní 

pohyb, aktivní pohyb s dopomocí, aktivní pohyb a aktivní pohyb proti odporu, mohou

se provádět v plném nebo omezeném rozsahu pohybu i v malých úsecích vzorce. Cílem 

je provedení facilitačního vzorce v plném rozsahu pohybu v rovnováze 

agonistů a antagonistů v normálním časovém sledu. Využívá se technik 

posilovacích a relaxačních (Holubářová, 2011).

2.8.10 Léčba dle McKenzieho 

„Mechanická diagnostika a terapie je metodický postup užívaný v terapii 

algických vertebrogenních poruch vypracovaný Robinem McKenziem. Základem je 

klasifikace bolestivých stavů do 4 skupin (derangement, dysfunkce, posturální syndrom, 

jiné), ze kterých vychází terapie“ (Tinková, 2008).
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Léčba dle McKenzieho klade důraz na edukaci pacienta a autoterapii. To 

znamená, že pacient sám provádí několikrát denně, cca po 2–3 hodinách, 10–15× určitý 

cvik, který mu zadal terapeut (Nováková, 2001; Tinková, 2008).

Zásadním pojmem v terapii dle McKenzieho je centralizace. „Fenomén 

centralizace je charakterizován ústupem příznaků z periferie směrem proximálním.“ 

Fyzioterapeut se snaží zjistit, které opakované pohyby vedou k centralizaci. Nejčastěji 

je to při opakovaných extenzích, méně během laterálních nebo flekčních pohybů 

(Nováková, 2001; Tinková, 2008).

Terapie je určena na základě anamnézy, vyšetření rozsahu pohybu daného úseku 

páteře a vyšetření opakovaných pohybů. Sledujeme pacientovy symptomy 

před a po testování. Pacient je zařazen do syndromů A – C, a tím je dán návod

k terapeutickému postupu. V okamžiku, kdy je nalezen pohyb, který odstraňuje, snižuje, 

neboli centralizuje symptomy a současně se zlepšuje objektivní pohybový nález, je užit

do strategie léčby (Tinková, 2008).

2.8.11 Hluboký stabilizační systém páteře

Osový orgán, pánev a hrudník vytvářejí pomocí stabilizační funkce svalů pevný 

bod pro funkci svalů s vlivem na končetiny. Zásadní je spolupráce s ventrální a dorzální 

muskulaturou. Pro bederní páteř má rozhodující roli souhra mezi extenzory 

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

bránicí, břišními svaly a pánevním dnem. Tato flekční synergie stabilizuje působením 

nitrobřišního tlaku páteř z přední strany. Vyvážená souhra mezi hlubokými extenzory 

páteře a hlubokými flexory krku se synergistickou aktivací mezi bránicí, břišními 

svaly a pánevním dnem je určena motorickým programem mozku. (Kolář, 2006)

Působení svalové aktivity na oblast deformity závisí na kvalitě hybných 

stereotypů. Vytváření správných a programovaných pohybových stereotypů závisí

na kvalitě CNS. Při vypracování hybných stereotypů je důležité vypracovat co nejvíce 

ekonomický stereotyp za účasti pouze těch svalů, které jej mechanicky realizují (Kolář, 

2006).

Ovlivnění stabilizačních funkcí

Při léčbě pacientů s vertebrogenními obtížemi je zásadní cílený výcvik 

stabilizační funkce páteře a její inkorporace do běžných funkčních činností. Jedná
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se o systém edukační. Hlavním cílem je ovlivnit sval v jeho stabilizační, koaktivační 

funkci s ostatními svaly. To je otázka nejen vlastní síly svalu, ale především zapojení

v souhře. Hlavním terapeutickým cílem je zapojit stabilizační svalovou aktivitu

v podobě, jako je tomu u fyziologicky se vyvíjejícího dítěte, kterou můžeme mimovolně 

vyvolat při reflexní lokomoci podle Vojty. Jde o základní pohybový vzor, který je 

integrován do všech pohybů a umožňuje optimální biomechanické zatížení kloubů.

Pro fyziologickou stabilizaci páteře je důležité ovlivnit postavení a dynamiku hrudního 

koše. V praxi se dále využívají při terapii postupy k ovlivnění extenze hrudní páteře, 

nácvik stabilizační funkce bránice v součinnosti s břišními svaly, nácvik dechového 

stereotypu, ovlivnění stabilizační funkce nohy, využití principů reflexní 

lokomoce a využití principů posturální ontogeneze pro nácvik stabilizační a fázické 

hybnosti (Kolář, 2007).

2.8.12 Cvičení s uvědoměním 

Vedle specifického výcviku stabilizačních funkcí se doporučuje provádět také 

jednoduchá cvičení s maximálním uvědomováním si postury a pohybu. Cvičení

se provádí pomalu, několikrát se opakují a pacient se snaží o maximální prožitek 

polohy a pohybu. Je donucen číst svou propriocepci a exterocepci. Lze využít metodu 

Mosheho Feldenkraise, tajči či jógu (Kolář, 2009).

2.8.13 Strukturální integrace – rolfing

Strukturální integrace rolfing je forma manuální manipulace a pohybové 

edukace vyvinutá Idou P. Rolf před více než 50 lety. Pracuje na tkáních jako komplexu

pojivových tkání za účelem uvolnění, zarovnání a vyvážení celého těla, čímž dojde

k eliminaci nepříjemných pocitů, snížení kompenzace a zmírnění bolestí. Cílem je 

obnovit flexibilitu, načerpat energii a docílit pocitu většího pohodlí v našem těle.

Pomocí strukturální integrace rolfing se může zlepšit držení těla a volnost pohybu. 

Metoda nemusí být bezpodmínečně bolestivá a může přinést dramatické výsledky, 

zahrnující také: zhojení poranění včetně navrácení pohyblivosti, snížení bolesti včetně 

bolesti zad, úlevu od stresu, zvýšení flexibility, zmírnění bolestí hlavy, lepší rovnováhu.

Rolfing strukturální integrace je také vynikajícím základem pro jógu, pilates a další 

wellness cvičení (www.rolf.org).

http://www.rolf.org/
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2.8.14 Lázeňská léčba

Lázeňská léčba je komplexní léčba podle léčebného plánu, která využívá 

přírodních zdrojů v kombinaci s fyzikální léčbou a různými druhy reflexní léčby, včetně 

léčby pohybové. Lázeňská léčba je vhodná u chronicky probíhajících obtíží s častými 

recidivami, dále po chirurgických zákrocích v rámci pooperační léčby (Rychlíková, 

2004).

2.8.15 Fyzikální terapie

Fyzikální léčba využívá nejrůznějších fyzikálních podnětů k ovlivnění reflexních 

změn. Výhodou fyzikální léčby je, že můžeme působit jak v malém místě, tak i na větší 

plochu nebo na povrch celého těla. Tak můžeme ovlivnit i vzdálené tkáně, působit

na celý organismus (Rychlíková, 2004).

U radikulárních syndromů se využívá především analgetický účinek FT. Je nutné 

respektovat ochranné a informační funkce bolesti (Poděbradský, 1998).

Vhodné k terapii je aplikace Träbertových proudů, TENS kontinuální nebo 

randomizovaný v tetrapolární aplikaci, TENS burst. Dále můžeme využít ruční 

reflexní a podvodní masáž (Poděbradský, 1998; Hupka, 1993).

U keloidních, bolestivých jizev můžeme využít aplikace laseru, který má 

biostimulační, antalgické, protizánětlivé, antiedematózní a vazodilatační účinky 

(Rychlíková, 2004; Capko, 1998).
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3 SPECIÁLNÍ ČÁST

3.1 Metodika práce

Speciální část obsahuje zpracování kazuistiky fyzioterapeutické péče o pacienta

s diagnózou st. p. sekvestrektomii subligamentozního sekvestru L2/L3 s útlakem kořenů 

kaudy na pracovišti Fakultní nemocnice Královské Vinohrady – klinika rehabilitačního 

lékařství pod odborným dohledem zkušeného fyzioterapeuta. Kazuistika byla 

vypracována během souvislé odborné praxe v období od 21. 1. 2013 do 15. 2. 2013. 

Použité techniky při terapii odpovídají náplni tříletého bakalářského studia: techniky 

měkkých tkání dle Lewita, PIR dle Lewita, PIR s následným protažením dle Jandy, 

mobilizace dle Holubářové, senzomotorická stimulace, cvičení na vyrovnání svalových 

dysbalancí, zapojení svalů hlubokého stabilizačního systému dle Koláře. Při terapii byly 

využity pomůcky: overball, gymball, posturomed, válcová úseč, kamínky, protahovací 

plošina, crossový trenažer Kettler a pod vedením fyzioterapeuta závěsné zařízení 

TherapiMaster.

Pacient byl na klinice rehabilitačního lékařství po dobu 16ti dní. Na terapii 

docházel dvakrát denně – dopoledne a odpoledne po dobu 45ti minut. Dopoledne jsem 

vedla terapeutickou jednotku já s občasným zásahem do terapie fyzioterapeutem, 

odpoledne a v sobotu byla jednotka vedena odborným fyzioterapeutem.

V pátek a sobotu měl pacient terapii jen jednou denně – dopoledne. po dobu pobytu 

navštívil pacient 4 skupinové lekce školy zad. Pacient měl po celý den možnost 

navštěvovat tělocvičnu a po instruktáži používat zde dostupné pomůcky ke cvičení. 

Bakalářská práce byla napsána za schválení etické komise UK FTVS a pacient 

dal souhlas ke zveřejnění práce podepsáním informovaného souhlasu.

3.2 Anamnéza

Vyšetřovaná osoba: Š. F., muž

Ročník: 1947

Pojišťovna: 111

Diagnóza: St. p. sekvestrektomii subligamentózního sekvestru L2/L3 s útlakem kořenů 

kaudy



32

Rodinná anamnéza

Otec zemřel v 68mi letech na plicní embolii.

Matka 104 let, 2 sourozenci, žádná dědičná onemocnění se již nevyskytují.

Osobní anamnéza

Dřívější onemocnění

Běžná dětská onemocnění, chřipky, angíny. 

Operace - ve 12ti letech tříselná kýla, operace bez komplikací. V 21ti letech na druhé 

straně tříselná kýla, operace bez komplikací. Úrazy, zlomeniny žádné.

Nynější onemocnění

Pacienta od roku 2003 bolí záda v oblasti bederní páteře s iradiací převážně

do LDK s motorickým i senzitivním deficitem. Téhož roku byl pacient hospitalizován –

léčeno konzervativně. Od 6. 12. 2012 po zvednutí břemene začaly pacientovi silné tupé 

bolesti, i noční. Při pohybu ostrá bolest vystřelovala do bederní páteře, nejdříve

do LDK po přední straně stehna a zevní straně lýtka, poté i do PDK. Na DKK snížená 

citlivost na přední straně stehen a zevní straně bérců. Pacient cítil slabost DKK, nemohl

se narovnat. Vyskytovaly se křeče v lýtkách. Při úlevové poloze bolesti zmizely -

poloha vleže na boku. Při příchodu do nemocnice antalgické držení těla – v podřepu, 

flexe trupu. Nástup do ÚVN 13. 12. 2012 – vyskytovaly se i sfinkterové obtíže 

moče a stolice - retence. Operace 20. 12. 2012, bez komplikací. po operaci ustoupily 

bolesti, není propagace do DKK, sfinktery funkční. Propuštěn 31. 12. 2012. Kontrola

v nemocnici 1krát po měsíci, poté 3krát u praktické lékařky. Nástup na oddělení 

rehabilitace FNKV 28. 1. 2013.

Výpis ze zdravotní dokumentace

Propouštěcí zpráva – 31. 12. 2012 - ÚVN neurologie

Souhrn hospitalizace

„Pacient přijat překladem z NCH kliniky ÚVN, kde dne 20. 12. 2012 proběhla 

sekvestrotomie L2/3 l. sin. (dr. Sauer), operační výkon a poop. období bez komplikací. 

Přijat k zavedení rehabilitace, celkově pobyt na oddělení neurologie klidný, zavedenou 

rehabilitaci toleroval dobře, vyndání stehů bez komplikací, jizva klidná. Obj. přetrvává 
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oslabení quadricepsů bilat., více vlevo, akrálně bez parézy, mírné bolesti v bedrech,

bez projekce do DK, taktilní hypestezie po L5 vlevo.

Doporučení: dodržovat režim vertebropata, vyvarovat se torzních pohybů, 

přetěžování, prochladnutí, dodržovat prvky školy zad. Pokračovat v rhb dle instrukcí 

fyzioterapeutek.

MRI LSp (18. 12. 2012)

Závěr: med. až pravostranně paramed. výhřez L3/4 se subligament. sekvestrem

v úrovni L2/3, který působí významný útlak kořenů kaudy (vidí Dr. Belšan)

Závěr

st. p. sekvestrektomii L2/L3 l. sin. dne 20. 12. 2012 na NCH ÚVN

pro paramediální hernii disku L3/L4 se sekvestrem na úrovni L2/L3, klinicky 

senzimotorický zánikový syndrom L4 bilat., více vlevo.“

Pracovní anamnéza

Pacient vystudoval SŠ lesnické učiliště, od 15ti do 21ti let pracoval jako 

dřevorubec manuálně, poté do roku 1989 jako projektant, nyní je duchovní, práce 

převážně vsedě, často klek.

Sociální anamnéza

Pacient bydlí v 5. patře v bytě s výtahem, žije se ženou. V domácnosti sprchový 

kout. Matrace doma nekvalitní, měkká.

Sportovní anamnéza

V mládí rekreačně atletika - běh střední tratě, parašutismus, od roku 2003 sport 

neprovozuje

Farmakologická anamnéza

Prestarium neocombi 5/1,- ½ - 0 - 0

Alergická anamnéza

Pyly, trávy, Ajatin

Abusus 

Alkohol příležitostně, kávu tureckou 1krát denně, nekouří.
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Předchozí rehabilitace

Žádné

Indikace k RHB

- LTV 2krát denně

- KR, 2 váhy, olovnice, vyšetření zkrácených svalů, Moire

- myofasciální techniky na zádové a hrudní fascie, fascie DKK, MT na jizvu

- mobilizace periferních kloubů DKK, SIK l. dx.

- analytická LTV na DKK, posílení břišních, gluteálních svalů, m. QF, PIR + 

protažení přetížených a zkrácených svalů

- respirační fyzioterapie

- LTV Brügger – horká role k uvolnění svalů hrudníku, uvolnění a aktivace plosek 

bilaterálně

- LTV na neurofyziologickém podkladě – senzomotorická stimulace / posturomed, 

kamínky, úseče, fyzioball / aktivace m. transversus abdominis, Vojta, Kolář

- stabilizace ramenních pletenců / Kabat, Čápová

- Skupinové LTV – nedělat rotace, předklony, zvedání břemen

- Cvičení na přístrojích pod dohledem terapeuta – posilovací křeslo, rotoped, trenažer

3.3 Vstupní kineziologické vyšetření

Status praesens

Subjektivní: Pacient dnes cítí tlak v hýždích. Při podřepech bolest P kolene. 

Pacientovi dělá problémy nazouvání bot a oblékání ponožek, „musí se u toho plazit“.

Při chůzi ze schodů je nejistý, při vstávání z podřepu nutná podpora horních končetin. 

Cítí napětí v oblasti bederní páteře oboustranně. Někdy se pacientovi objevuje tlaková 

bolest v oblasti P hýždě po delší chůzi. Při zatížení tendence ke křečím, nejčastěji

v oblasti lýtkových svalů. Nejsou poruchy mikce. 

Objektivní: Pacient nosí brýle na čtení, chůze bez pomůcek. Orientovaný, 

spolupracuje. Dnes je 40. den po operaci.

Výška: 178 cm
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Foto č. 1 vstupní 

kineziologické vyšetření, 

pohled zezadu

Foto č. 2 vstupní 

kineziologické vyšetření, 

pohled zboku

Váha: 85 kg

BMI: 26.83 - nadváha

Tepová frekvence: 72/min

Tlak: 160/100

Vyšetření stoje aspekcí

Pohled zezadu

- paty oválné, symetrické

- Achillovy šlachy symetrické

- lýtka symetrická, P podkolenní rýha níž, P stehno objemnější

- subgluteální rýhy bilaterálně nevýrazné, ve stejné výši

- kontury hýžďových svalů symetrické

- jizva v oblasti střední bederní páteře červená, vtažená,

bez sekrece, cca 4 cm

- tajle – konvexní bilaterálně

- paravertebrální svaly prominují v oblasti bederní 

páteře a dolní hrudní páteře bilaterálně

- P lopatka níž, lateralizace lopatek, P rameno níž

- torakobrachiální trojúhelníky – P více vykrojený. 

- P HK níž, kontury HKK symetrické

- hlava mírný úklon vpravo

Pohled zboku – pravá strana, levá strana

- optimální postavení v kolenních kloubech

- pánev ve středním postavení

- břicho vyklenuté – prominuje

- zvýšená kyfoza hrudní páteře
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Foto č. 3 vstupní 

kineziologické vyšetření, 

pohled zepředu

- zvýšená krční lordóza

- protrakce ramen

- předsunuté držení hlavy

Pohled zepředu

- propadlá podélná i příčná klenba nohy bilaterálně

- úzká baze

- kontury lýtek symetrické, patelly taženy dolů zevně, L 

patella níž

- P stehno objemnější

- jizvy bilaterálně v oblasti třísel bledé, zhojené, cca 7 cm 

dlouhé

- pupík ve středu

- tajle konvexní bilaterálně

- L prsní bradavka výš o cca 1 cm

- P rameno níž, P klavikula níž

- thorakobrachiální trojúhelníky – P více vykrojený, 

výraznější

- P HK níž, kontury HKK symetrické

- L m. trapezius horní část tažen více nahoru

- hlava mírný úklon vpravo

Typ dýchání

Horní hrudní 

Vyšetření stoje – pomocí olovnice

Zezadu - hrudní páteř 1 cm vpravo od osy, prochází intergluteální rýhou, spadá 

mezi paty

Zboku – pravá i levá strana: ramenní klouby 1 cm za osou, kyčelní klouby 1 cm

za osou, spadá 4 cm před zevní kotník
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Zepředu - prochází pupkem, spadá mezi paty

Vyšetření stoje - dynamické

Extenze páteře – v omezeném rozsahu, nerozvíjí se hrudní páteř, zlom v Th/L 

přechodu, bederní páteř se rozvíjí omezeně, bez bolesti

Lateroflexe páteře vpravo – omezený rozsah, krční a hrudní páteř se odvíjí 

plynule, neodvíjí se bederní páteř, při úklonu souhyb L ramene mírně dopředu,

bez bolesti

Lateroflexe páteře vlevo – omezený rozsah, krční a hrudní páteř se odvíjí 

plynule, neodvíjí se bederní páteř, bez bolesti

Flexe páteře – v omezeném rozsahu, více prominuje pravý paravertebrální val

v oblasti střední hrudní páteře, páteř se nerozvíjí v bederní oblasti, bez bolesti

Stoj na 2 vahách

Hmotnost celkem: 85 kg

P DK - 43 kg, L DK – 42 kg

Trendelenburgova - Duchennova zkouška

L DK – lehce pozitivní

P DK – lehce pozitivní

Foto č. 4 (vlevo) – vstupní kineziologické vyšetření, Trendelenburgova - Duchennova zkouška na LDK 

Foto č. 5 (vpravo) - vstupní kineziologické vyšetření, Trendelenburgova - Duchennova zkouška na PDK
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Vyšetření pánve palpačně

Mírné zešikmení pánve vpravo dolů

Vyšetření chůze

Šířka baze úzká, symetrická střední délka kroku, rychlost chůze optimální, 

kladení chodidel na zevní stranu bilaterálně, neodvíjí se chodidlo od palce.

Oblast bederní páteře nepohyblivá, v hrudní páteři odvíjení je. Souhyb HKK

v omezeném rozsahu. 

Modifikace chůze – zvládne chůzi na špičkách, na patách pouze stoj – nestabilní,

v podřepu chůzi nezvládne.

Test dle Véleho

C – špatná stabilita

Distance na páteři dle Haladové

Zkouška Norma (v cm) Naměřeno (v cm)

Schoberova vzdálenost + 4 ≤ + 4

Stiborova vzdálenost + 7 – 10 + 6

Ottova vzdálenost inklinační + 3,5 ≤ + 2

Ottova vzdálenost reklinační - 2,5 ≤ - 1

Ottův index 6 ≤ 3

Čepojevův příznak + 3 ≤ + 1

Thomayerova vzdálenost Prsty na podlaze Daktylion od země 20

Úklon dexter Cca 20 15

Úklon sinister Cca 20 14

Zkouška předklonu hlavy 0 1

Forestierova fleche 0 0

Tabulka č. 1: Distance na páteři dle Haladové – vstupní vyšetření
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Antropometrie dle Haladové

Délky dolních končetin (měřeno v cm)

Délka DKK P L

Anatomická délka 83 83

Funkční délka 90 90

U šikmé pánve 99 99

Stehna 42 42

Bérce 44 43

Nohy (k palci) 26 26

Tabulka č. 2: Délky dolních končetin – vstupní vyšetření 

Obvody dolních končetin (měřeno v cm)

Obvod DKK P L

Stehno (15 cm nad patellou) 46 44

Kolena 42 40

Přes tuberositas tibiae 36 34

lýtka 39 39

Přes nárt a patu 34 34

Přes kotníky 26 26

přes hlavičky metatarsů 26 26

Tabulka č. 3: Obvody dolních končetin – vstupní vyšetření
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Vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubní dle Jandy

Vyšetřováno SFTR kapesním goniometrem – aktivně, měřeno ve stupních

Pravá končetina Levá končetina

Kolenní kloub: S: 0 – 0 – 120 S: 0 – 0 – 120

Kyčelní kloub: S: 5 – 0 – 130 S: 3 – 0 – 125

F: 35 – 0 – 20 F: 25 – 0 – 20

R: 30 – 0 – 30 R: 25 – 0 – 20

Hlezenní kloub: S: 25 - 0 – 20 S: 20 – 0 – 20

R: 20 – 0 – 30 R: 20 – 0 – 20

Tabulka č. 4: Rozsahy pohyblivosti kloubní aktivně – vstupní vyšetření

Pozn.: Flexe v kyčelním kloubu vyšetřována s flexí v kolenním kloubu aktivně i pasivně.

Vyšetřováno SFTR kapesním goniometrem – pasivně, měřeno ve stupních

Pravá končetina Levá končetina

Kolenní kloub: S: 0 – 0 – 130 S: 0 – 0 – 130

Kyčelní kloub: S: 10 – 0 – 130 S: 10 – 0 – 130

F: 45 – 0 – 30 F: 45 – 0 – 30

R: 40 – 0 – 30 R: 35 – 0 – 30

Hlezenní kloub: S: 30 - 0 – 25 S: 30 – 0 – 25

R: 20 – 0 – 30 R: 20 – 0 – 30

Tabulka č. 5: Rozsahy pohyblivosti kloubní pasivně – vstupní vyšetření

Pozn.: Flexe v kyčelním kloubu vyšetřována s flexí v kolenním kloubu aktivně i pasivně.

Rozsahy pohybů HKK měřeny orientačně - aktivně

Pohyby v loketním kloubu, předloktí, zápěstí ve fyziologickém rozsahu 

bilaterálně ve všech směrech. V ramenním kloubu omezení rotací v krajních polohách 

bilaterálně, cca 10 stupňů.
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Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy

Sval / svalová skupina P L

M. triceps surae 2 2

M. illiopsoas 2 2

M. rectus femoris 2 1

M. tensor fasciae latae 0 0

Flexory kolenního kloubu 2 2

Adduktory kyčelního kloubu (brevis i longi) 0 0

M. piriformis 0 0

M. quadratus lumborum 2 2

Mm. errectores trunci 2

M. pectoralis major dolní část 1 1

M. pectoralis major střední část 1 1

M. pectoralis major horní část a m pectoralis minor 0 0

M. trapezius 2 2

M. levator scapulae 2 2

M. sternocleidomastoideus 0 0

Tabulka č. 6: Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy – vstupní vyšetření

Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy

Extenze v kyčelním kloubu

P i L strana - pohyb zahajují paravertebrální svaly bederní páteře na ipsilaterální straně, 

aktivace m. gluteus maximus je opožděná. S extenzí se zvětší bederní lordoza.

Abdukce v kyčelním kloubu

Abdukce prováděna elevací pánve se zevní rotací a flexí v kyčelním kloubu bilaterálně, 

výrazněji vlevo. S abddukcí prohloubení bederní lordozy, zvýšená anteverze pánve 

bilaterálně.
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Abdukce v ramenním kloubu

Dochází k elevaci ramene bilaterálně.

Flexe trupu- s HKK podél těla

Provede v omezeném rozsahu, zvedají se paty od podložky – zvýšená aktivita m. 

illiopsoas. Při flexi trupu se objevuje diastáza břišní stěny.

Flexe šíje

Bez patologie, provede plynulý pohyb 

Klik o stěnu

Fyziologické provedení.

Vyšetření svalové síly dle Jandy

Krk

Flexe m. sternocleidomastoideus 4

Extenze m. erector spinae, m.trapezius 4

Trup

flexe m. rectus abdominis 3

Flexe s rotací
m. obliquus internus. abdominis, m. obliquus externus 

abdominis

P:3

L:3

Extenze m. ererector spinae, m. quadratus lumborum 4

Pánev

Elevace m. quadratus luborum
P: 4 

L: 4

Lopatka

Addukce m. trapezius, mm. rhomboideii
P: 3+

L: 3+

Elevace m.levator scapulae, m. trapezius
P: 5

L: 5
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Abdukce s rotací m. serratus anterior
P: 5

L: 5

Kyčelní kloub

flexe m. iliopsoas
P: 4+

L: 4+

Extenze
m. gluteus maximus, m. biceps femoris, m. 

semitendinosus, m. semimembranosus

P: 4 

L: 4

Addukce
m. adduktor magnus, m. adduktor longus, m. adduktor 

brevis, m. gracilis, m. pectineus

P: 5

L: 5

Abdukce
m. gluteus medius, m. tensor fasciae latae, m. gluteus 

minimus

P: 5

L: 5

Zevní rotace
m. quadratus femoris, m. piriformis, m. gluteus 

maximus, m. gemellus, m. obturatorius

P: 3+

L: 3+

Vnitřní rotace m. gluteus minimus, m. tensor fasciae latae
P: 3+ 

L: 3+

Kolenní kloub

flexe
m. biceps femoris, m. semitendinosus, m. 

semimebranosus

P: 5-

L: 4

Extenze m. quadriceps femoris
P: 5-

L: 4

Hlezenní kloub

plantární flexe m. triceps surae
P: 4

L: 4

Supinace s dorzální flexí m. tibialis anterior
P: 3+

L: 3+

Supinace v plantární flexi m. tibialis posterior
P: 4-

L: 3+
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Plantární pronace m. peroneus brevis a longus 
P: 4

L: 4

Palec

Flexe m. flexor hallucis longus a brevis
P: 4

L: 4

Extenze m. extensor hallucis longus
P: 4

L:4

Tabulka č. 7: Svalový test dle Jandy – vstupní vyšetření

Vyšetření hlubokého stabilizačního systému dle Koláře

Extenční test

Při extenzi se výrazně aktivuje homolaterální paravertebrální svalstvo s maximem

v Th/L oblasti. Zvýšená anteverze pánve.

Test flexe trupu

Flexe trupu v nádechovém postavení hrudníku. Dochází ke konvexnímu vyklenutí 

laterální skupiny břišních svalů. Objevuje se diastáza břišní stěny

Brániční test

Pacient nedokáže udržet hrudník v kaudálním postavení a aktivovat svaly proti mému 

odporu.

Test extenze v kyčlích

Anteverze pánve, prohloubení bederní lordozy. Nejdříve se aktivují paravertebrální 

svaly v oblasti horní bederní a dolní hrudní páteře, opožděně gluteální svaly. Konvexní 

vyklenutí břišních svalů.

Test flexe v kyčli – vleže na zádech

Nedojde ke zvýšení tlaku proti palpaci, anteverze pánve.

Test nitrobřišního tlaku

Slabý tlak proti mému odporu, nedojde k vyklenutí podbřišku

Neurologické vyšetření

Pacient je pravák, orientovaný místem, časem, prostorem, spolupracuje. 
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Rombergův stoj

- Stoj I, II, III – negativní

Hlavové nervy: 

1.Nervus olfactorius: pacient vnímá vůně i zápachy

2. Nervus opticus: vyšetření zorného pole v normě

3., 4., 6., n. oculomotorius, n. trochlearis, n. abducens: bulby ve středním postavení, 

zornice izokorické, bulby se pohybují všemi směry i do krajních poloh

5. Nervus trigeminus.: čití v normě, masseterový reflex v normě

7. Nervus facialis: obličej je symetrický

8. Nervus vestibulocochlearis: pacient slyší dobře na obě uši

9., 10., 11., Nervus glossopharyngeus, nervus vagus, nervus accesorius: výslovnost bez 

potíží, při zvedání ramen symetrie

12. Nervus hypoglossus: plazení jazyka ve středním postavení 

Vyšetření reflexů šlachově okosticové:

- PHK i LHK: bicipitový (C5, C6) – normoreflexie, tricipitový (C7) – normoreflexie, 

flexory prstů (C8) – normoreflexie

- PDK: patellární (L2 – L4) - areflexie, Achillovy šlachy (L5 – S2) – areflexie, 

medioplantární (L5 – S2) – areflexie

- LDK: patellární (L2 – L4) - areflexie, Achillovy šlachy (L5 – S2) – areflexie, 

medioplantární (L5 – S2) – areflexie

Pyramidové jevy:

Iritační

- HKK: Hoffman, Trömmer, Juster, Marie – Foix: bilaterálně bez patologie

- DKK: Extenční: Babinský, Chaddock, Oppenheim, Vítkův sumační - bilaterálně

bez patologie

Flekční: Rossolimo, Žukovskij - Kornilov - bilaterálně bez patologie

Zánikové

- HKK: Migazziny, Daffour, Barré, fenomén retardace: bez patologie

- DKK: Migazziny, Barré, šikmé bérce: bez patologie
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Vyšetření čití

Povrchové:

Taktilní 

- HKK - symetrické

- DKK - asymetrické - hypestezie na LDK – přední, laterální a zadní strana stehna, 

zadní strana lýtka a zevní kotník, malíková hrana chodidla 

Algické vyš. – v normě

Termické vyš. – v normě

Stereognozie – v normě

Hluboké:

Polohocit – HKK i DKK v normě bilaterálně

Pohybocit – HKK i DKK v normě bilaterálně

Napínací manévry

Lassegue, obrácený Lassegue – negativní bilaterálně

Reflexy břicha

Epigastrický (Th7-8), mezogastrický (Th9-10), hypogastrický (Th11-12) –

normoreflexie bilaterálně

Vyšetření reflexních změn dle Lewita

Kůže 

Záda:

- Skin drag - větší napětí v bederní oblasti páteře, zvláště v okolí jizvy, a střední 

hrudní oblasti páteře bilaterálně

- Protažení - méně protažitelná v okolí jizvy, zvláště na L straně 

- Dermografická křivka – na L straně v oblasti bederní páteře a hrudní páteře 

výraznější reflexní změna – zčervenání

DKK – bez patologického nálezu
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Podkoží 

Záda:

- Diagnostický hmat - zvýšený odpor v oblasti bederní a střední hrudní páteře 

bilaterálně 

- Kiblerova řasa - řasa šla hůře nabrat v oblasti bederní a střední hrudní páteře 

bilaterálně

DKK

- Diagnostický hmat – zvýšený odpor v oblasti kyčelních kloubů bilaterálně. 

PDK – zvýšený odpor na zadní straně stehna po celé délce, na zevní straně 

stehna v dolní 1/3

LDK – zvýšený odpor na laterální straně stehna v horní ½ , po celé délce zadní 

strany stehna

Fascie 

- lumbosakrální fascie ve směru kaudálním – méně posunlivé bilaterálně

- posun fascií na zádech směrem kraniálním – méně posunlivé v oblasti 

dolní a střední hrudní páteře, horní hrudní páteře – posunlivé bilaterálně

- fascie po stranách trupu – fyziologická bariéra bilaterálně

- fascie okolo hrudníku – méně protažitelné v oblasti prsních svalů bilaterálně

- fascie prsní – méně protažitelné bilaterálně

- fascie krční – fyziologická bariéra bilaterálně

- přechod C/Th - fyziologická bariéra bilaterálně

- fascie končetin – HKK – fyziologická bariéra bilaterálně po celé délce končetin,

na LDK horší posunlivost na zadní a laterální straně stehna

Svaly

- m. psoas – normotonus bilaterálně, pacient cítí při palpaci „šimrání“

- m. quadratus lumborum – normotonus bilaterálně, pacient není na palpaci citlivý

- paravertebrální svaly- zvýšené napětí bederní páteře bilaterálně, oblast dolní Th 

páteře vpravo, 
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- mm. adductores, m. gluteus maximus, m. quadriceps femoris bilaterálně, více vlevo 

– snížené napětí 

- abduktory stehna – zvýšené napětí bilaterálně, více vlevo

- m. pectoralis major – zvýšené napětí v oblasti axily bilaterálně

- m. trapezius horní část – zvýšené napětí bilaterálně, TrP bilaterálně

- mm. scaleni – normotonus bilaterálně

- m. sternocleidomastoideus – normotonus bilaterálně

- m. levator scapulae – zvýšené napětí při úponu na horní úhel lopatky bilaterálně

Jizva

- 4 cm v oblasti L2/L3, klidná, červená, bez sekrece, posunlivá, v okolí jizvy zvýšené 

napětí a hůře protažitelná kůže a podkoží, horší na L straně. Palpačně citlivá v dolní 

části.

Vyšetření kloubní vůle dle Holubářové

AO skloubení

- ve směru flexe, extenze, lateroflexe bilat., rotace bilat. bez omezení

Krční páteř

- V jednotlivých úsecích ve směru lateroflexe bilat. a rotace bilat. bez omezení

C/TH přechod

- ve směru lateroflexe bilat. a rotace bilat. bez omezení 

Hrudní páteř

- ve směru flexe, extenze, lateroflexe bilat. bez omezení

Bederní páteř

- ve směru flexe, extenze, lateroflexe bilat. bez omezení

Páteř

- pružení na transversálních výběžcích po celé délce páteře vidličkou – pruží po celé 

délce páteře, nebolestivé
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SI skloubení

- na P straně omezení kloubní vůle

Dolní končetiny 

- tibio – fibulární kloub - omezení kloubní vůle ventrodorsálně bilaterálně

- omezení kloubní vůle aker dolních končetin bilaterálně ve všech směrech

Kostrč

- palpačně nebolestivá

Závěr vyšetření

Při vyšetření jsem si u pacienta všimla nesprávného provádění hybných 

stereotypů – sed, vstávání z lehu, předklony. 

U pacienta je plochá podélná i příčná klenba bilaterálně. Mírné sešikmení pánve 

vpravo dolů. Bilaterálně konvexní tajle, vyklenuté prominující břicho. Hyperkyfoza 

hrudní páteře. Paravertebrální svaly prominují v oblasti bederní páteře a dolní hrudní 

páteře bilaterálně. Ve stoji vtažená červená jizva v oblasti L2/L3 cca 4 cm, při palpaci 

citlivá v dolní části, měkké tkáně v okolí jizvy méně posunlivé, ve zvýšeném napětí. 

Výrazně P rameno, klavikula a lopatka níž, protrakce ramen, předsunuté držení hlavy. 

Fyziologické rozložení váhy při stoji na 2 vahách. Při stoji na 1 DK vychýlení trupu

bilaterálně. U pacienta převládá hrudní dýchání.

Při extenzi páteře omezené rozvíjení hrudní páteře, zlom v Th/L přechodu.

Při lateroflexi a flexi se nerozvíjí bederní páteř bilaterálně. Distance na páteři se mírně 

odchylují od normy.

Při chůzi u pacienta úzká baze, kladení chodidel na zevní stranu bilaterálně, není 

odraz od palce. Nepohyblivá oblast bederní páteře, minimální souhyb HKK.

Při chůzi po patách neudrží rovnováhu, v podřepu chůzi nezvládne, po špičkách svede. 

Při měření stejná délka DKK, obvod L stehna menší. 

Omezené rozsahy aktivních pohybů DKK v extenzi, rotacích, abdukci a addukci 

kyčelního kloubu bilaterálně, větší omezení na LDK. Svalová síla výrazněji snížena

v rotacích kyčelního kloubu bilaterálně. Snížena svalová síla při flexi a flexi s rotací 

trupu, addukci lopatek, vnitřní a vnější rotace kyčelních kloubů, supinace s dorsální 

flexí hlezenních kloubů bilaterálně.
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Při vyšetření hybných stereotypů dle Jandy bylo nalezeno mnoho odchylek

od fyziologického provedení. U extenčního testu zvýšena aktivita paravertebrálních 

svalů, opožděná aktivita m. gluteus maximus bilaterálně. U abdukce v kyčelním kloubu 

abdukce současně s elevací pánve, flexí a rotací kyčelního kloubu, což poukazuje

na zvýšenou aktivitu m quadratus lumborum, m. tensor fasciae latae a flexorů kyčelního 

kloubu. M. gluteus medius oslaben. Při flexi trupu omezený rozsah pohybu s odlepením 

pat od podložky – zvýšená aktivita m. illiopsoas, oslabení břišní stěny, objevuje

se diastáza břišní stěny. Při abdukci v ramenním kloubu elevace ramene – zvýšená 

aktivita m. trapezius horní část. Klik o stěnu proveden fyziologicky.

Zkrácené svaly - m. triceps surae, m. illiopsoas, m. rectus femoris, flexory 

kolenního kloubu, m. quadratus lumborum, mm. errectores trunci, m. pectoralis major 

dolní a střední část, m. trapezius, m. levator scapulae bilaterálně.

Při vyšetření hlubokého stabilizačního systému pacient vykazoval u jednotlivých 

testů známky insuficience. Nedokázal aktivovat brániční dýchání.

Na DKK nevybavitelné reflexy šlachookosticové bilaterálně - patellární, 

Achillovy šlachy, medioplantární. Při vyšetření povrchového taktilního čití asymetrie –

na LDK hypestezie na přední, laterální a zadní straně stehna, zadní straně lýtka, zevním 

kotníku a malíkové hraně chodidla.

U pacienta nalezeno velké množství reflexních změn, zejména v oblasti bederní 

páteře, jizvy, dolních končetin, horní části trupu. Méně posunlivé zádové fascie a prsní 

fascie.

Omezená kloubní vůle P SIK, tibio-fibulárního kloubu a aker DKK bilaterálně.

3.4 Krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán

3.4.1 Krátkodobý

- zapojení pacienta do aktivní spolupráce při terapiích i mimo ně

- naučit pacienta uvědomovat si své tělo, pohyby, svalovou souhru 

- docílit koordinace při zapojení svalů během cvičení, aplikovat ji i ve všedních 

denních činnostech

- dodržování zásad školy zad

- docílit správného provádění pohybových stereotypů
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- aktivace hlubokého stabilizačního systému, zapojení stabilizační svalové aktivity

- nácvik správného stereotypu dýchání, aktivace bráničního dýchání

- korekce stoje, chůze

- vyrovnat svalové dysbalance - protažení zkrácených svalů, posílení oslabených 

svalů

- odstranění reflexních změn 

- péče o jizvu a její okolí

- udržení a zvýšení kondice

3.4.2 Dlouhodobý

- snaha pacienta vnímat své tělo, svalovou koordinaci, zapojovat správně svaly

při cvičení, ale i při provádění běžných denních činností

- dodržovat zásady školy zad, správné provádění hybných stereotypů

- pokračovat v cílech krátkodobého plánu

3.5 Průběh terapie

TERAPIE - 1. den, 29. 1. 2013

Status présens

Viz. kapitola 3.3.

Cíl dnešní terapeutické jednotky

Seznámení s pacientem, odebrání anamnézy, vstupní kineziologický rozbor

Provedení

Viz. kapitola 3.3

Hodnocení

Pacient spolupracoval, při vyšetření se nevyskytly žádné problémy

TERAPIE – 2. den, 30. 1. 2013

Pacient navštívil první ze čtyř lekcí školy zad

Status praesens: 

Subjektivní: Pacient dnes cítí tlak na zadní straně hýždí a v dolní části bederní páteře.

V noci spal dobře, nebudil se bolestmi. 
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Objektivní: Pacient orientovaný, spolupracuje. Pacientovi dělá problémy předklon

při sundávání ponožek a obouvání.

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- docílit u pacienta aktivní spolupráce při terapiích a snaha o dodržování zásad i mimo 

terapie

- péče o jizvu a okolí jizvy

- ošetření měkkých tkání trupu a zad

- nácvik správného stereotypu dýchání

- posílení hlubokého stabilizačního systému

- korekce stoje, chůze

- posílení oslabených svalů

Návrh terapie:

- měkké techniky 

- nácvik správného stereotypu dýchání dle Koláře

- aktivace hlubokého stabilizačního systému dle Koláře 

- SMS

- instruktáž cviků

Provedení:

- měkké techniky - protažení lumbodorsálních fascií směrem kaudálním, fascií

na zádech směrem kraniálním, hrudních a prsních fascií dle Lewita, Kiblerova řasa

na oblast kolem páteře

- jizva - měkké techniky - tlak bodově, protažení do „S“ a do podkovy, protažení 

kůže a podkoží v okolí jizvy

- nácvik posturálního dechového stereotypu a stabilizační funkce bránice: poloha 

vleže na zádech s nohama mírně od sebe, kolena pokrčená, chodidla na podložce –

nácvik dýchání při zvýšeném nitrobřišním tlaku, palpuji nad hlavicemi kyčelních 

kloubů v oblasti třísel (aktivaci m. transversus abdominis) – pacient aktivuje dolní 

část břišní stěny (tlak proti prstům) a dýchá při stálé aktivaci

- aktivace HSS – nácvik posturální stabilizace páteře - poloha vleže na zádech

s nohama mírně od sebe, kolena pokrčená, chodidla na podložce – stimuluji mírným 

tlakem mezižeberní prostory mezi 6. a 7. žebrem – objevuje se brániční dýchání, 

nastavení hrudníku do kaudálního postavení, aktivace břišních svalů a zvýšení 

nitrobřišního tlaku.
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SMS:

- pacient chodil v kamínkách, prstama DKK sbíral kamínky – facilitace plosek DKK, 

terapie ploché podélné i příčné klenby

- 2 minuty stoj na nakloněné plošině – protažení m. triceps surae

- nácvik malé nohy vsedě nejdříve s dopomocí, poté samostatně

- nestabilní plocha posturomed – korigovaný stoj na obou DKK, korigovaný stoj

s postrky, korigovaný stoj na 1 DK, pochodování, přední půlkrok

Cvičební jednotka:

1) Aktivace břišních svalů

VP - Leh na zádech, pokrčené DKK, chodidla na podložce, chodidla i kolena

od sebe na šířku pánve, HKK podél těla

V – zatlačení oblasti bederní páteře do podložky, podsazení pánve zapojením 

břišního svalstva a hýžďových svalů

N – navrácení do VP

Počet opakování – 7krát

Pozn.: udržet odlehčené DKK, horní část trupu volně, pohyb provádět zapojením 

dolní částí břišní stěny

Fyzioterapeutem byl pacient zavěšen po dobu 10ti minut na závěsný systém 

TherapiMaster – trakce bederní páteře v kyfotickém držení, pás pod pánví, DKK 

zavěšené v 90 st. flexi v kolenních a kyčelních kloubech.

Autoterapie

Snaha o aktivaci HSS a nácvik správného stereotypu dýchání – kontrola palpací 

rukama pacienta. 5krát denně cvičit cvik 1), počet opakování zůstává stejný. SMS – dle 

dnešní jednotky, ale na posturomedu pouze korigovaný stoj a přední půlkrok, kde byl 

pacient stabilní.

Výsledek:

Při aktivaci hlubokého stabilizačního systému se pacientovi nedařilo aktivovat 

m. transversus abdominis, neuvědomoval si, co má přesně udělat. Pacientovi se nedařil 

nácvik bráničního dýchání.

Na posturomedu pacient nestabilní při stoji na 1DK – oboustranně.

Cviky

1) pacient zpočátku neprováděl cvik správně, nedokázal dostatečně odlehčit DKK,

ke konci série došlo ke zlepšení, ale byla nutná vysoká koncentrace pacienta

na prováděný pohyb 
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2) pacient začínal pohyb aktivací horní části m. trapezius

Po cvičení cítil napětí mezilopatkového svalstva

TERAPIE – 3. den 31. 1. 2013

Terapie probíhala v tělocvičně

Status praesens: 

Subjektivní: Pacient byl včera večer unavený, brzo usnul. Dnes se cítí dobře. Bolesti 

neudává.

Objektivní: Pacient spolupracuje. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky:

- zopakovat a zkontrolovat správné provádění cviků

- nácvik správného stereotypu dýchání 

- posílení hlubokého stabilizačního systému

- protažení zkrácených svalů

- posílení oslabených svalů

Návrh terapie:

- nácvik správného stereotypu dýchání

- aktivace hlubokého stabilizačního systému

- instruktáž cviků

Provedení:

Nácvik správného stereotypu dýchání a aktivace HSS

- nácvik posturálního dechového stereotypu a stabilizační funkce bránice – stejný 

postup jako předchozí den 

- HSS – nácvik posturální stabilizace páteře - stejný postup jako předchozí den

Cvičební jednotka

AGR podle Zbojana na relaxaci svalů

M. trapezius horní část a m. levator scapulae

VP – sed, opření o nízké opěradlo, obě paže visí dozadu přes opěradlo.

Zvednutí ramen, pohled do stropu, výdrž 10 s, hluboký nádech, pohled 

dolů a s hlubokým výdechem spuštění ramen a relaxace

Protahování zkrácených svalů 

1) M. pectoralis major
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VP – pacient stojí bokem u futer dveří, 90 st. flexe v lokti a abdukce v rameni, 

předloktí opřené o futra, ruka směřuje nahoru. Stejnostrannou dolní končetinou 

nakročí dopředu a přenese na ni váhu, trup mírně otočí na opačnou stranu

Výdrž, volně dýchat

2) M. quadratus lumborum

Stoj rozkročný, hlava vytažená temenem do výšky

Úklon na stranu, výdrž, klidně dýchat. 

Nerotovat v bedrech, nezvětšovat naklonění pánve. Pro zabránění rotace trupu 

možné stát podél zdi.

3) „Hamstringy“

Stoj před žebřinami, PDK extendovaná v kolenním kloubu s chodidlem

na podložce, LDK skrčit, chodidlo na žebřiny, špičky směřují vpřed, ruce se opírají

o žebřiny

Zpevněný trup stahem břišních a hýžďových svalů, náklon trupu vpřed

Neprohýbat v bedrech, nekrčit koleno dolní končetiny s chodidlem na podložce, 

neflektovat trup

4) M. triceps surae

Stoj u stěny, ruce opřené o zeď ve výši ramen, podsazená pánev, uvolněná ramena, 

hlava vytažená temenem vzhůru. PDK vpředu, LDK vzadu, špičky směřují 

dopředu, paty na podložce. Přenos váhy na PDK, LDK v extenzi v kolenním 

kloubu, pata na podložce.

Výdrž, volně dýchat

Nerotovat pánev, neprohýbat v bedrech

Cvičení na gymballu 

1) vzpřímený sed, chodidla na podložce mírné pohupování kaudokraniálně

2) vzpřímený sed, chodidla na podložce, klopit pánev po míči do retroverze a zpět –

zapojovat břišní svaly, horní část trupu zůstane na místě, DKK zůstanou

na podložce – 7krát

Cvičení na podložce 

1) Posílení přímých břišních svalů, zapojení bránice do posturální funkce

VP - vzpor klečmo, trup rovně, paže a stehna kolmo k trupu, prsty HKK směřují 

dopředu dovnitř, hlava v prodloužení trupu. Snažit se vytahovat hlavu do dálky

za temenem a pánev na opačnou stranu. Lopatky přiložené na hrudníku stahovat 

kaudálně. 
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N – lokalizovaně do břicha a do beder

V – pomocí břišních svalů stahovat žebra směrem ke stydké kosti, oplošťovat 

břicho.

Výdrž 6 s, klidné dýchání – trup udržet na místě, nepovolovat břišní stěnu, 

nadzvednout 1 HK nad podložku. Opakování 6krát, střídat HKK.

Pozn.: Neprohýbat v bedrech, nekyfotizovat trup, nevtahovat při výdechu břicho, 

hlavu držet v prodloužení osy trupu.

2) Posílení dolních fixátorů lopatek

VP – leh na břiše, hlava čelem na podložce, HKK – 90 st. abdukce v ramenním 

kloubu, 90 st. flexe lokte, pánev zatlačit do podložky, zpevnit břišní a hýžďové 

svalstvo

Nadzvednout HKK nad podložku zapojením mezilopatkových svalů, výdrž 6 s, 

návrat do VP

Počet opakování – 7krát

Pozn.: pohyb začínat zpevněním břišního a hýžďového svalstva, pohyb provádět 

stažením lopatek, nezapojovat horní část m. trapezius, neprovádět elevaci ramen

3) Posílení abduktorů kyčelního kloubu

VP - leh na boku, spodní HK pod hlavou, spodní DK ve flexi kolene a kyčle, 

horní HK se opírá před tělem, horní DK natažená. 

V – abdukce v kyčelním kloubu, špička směřuje vpřed

N – navrácení do VP

Opakování 6krát obě strany

Pozn.: při souhybu pánve nutná fixace

4) Posílení přímých břišních svalů

VP – leh na zádech, flexe v kolenních a kyčelních kloubech 90 st., bérce

na gymballu, ruce v týl

V – nadzvednout horní část trupu

N – navrácení do VP

Opakovat 7krát

Pozn.: pohyb plynule tahem, jen do úrovně, kdy se zapojují břišní svaly, DKK 

odlehčené, nezadržovat dech

5) Posílení šikmých břišních svalů

VP – leh na zádech, flexe v kolenních a kyčelních kloubech 9O st., bérce

na gymballu, ruce v týl
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V – přiblížit loket k protilehlému kolenu nadzvednutím DK a horní části trupu

N – vrátit se do VP

Opakovat 7krát na každou stranu

Autoterapie

Cviky dle instruktáže. SMS viz. předchozí den

Výsledek:

Pacientovi se podařilo při aktivaci HSS aktivovat m. transversus abdominis, 

musel se na provádění soustředit. Pacientovi se dařilo aktivovat brániční 

dýchání a zapojit svaly břišní stěny, ale nedokázal udržet žebra po celou dobu

v kaudálním postavení.

Cviky po instruktáži a korekci pacient prováděl ostatní cviky správně, ale cvik

na posílení abduktorů kyčelního kloubu se souhybem pánve, flexí a rotací v kyčelním 

kloubu – pro další terapii zvolím jinou variantu posílení abduktorů kyčelního kloubu

TERAPIE – 4. den, 1. 2. 2013

Pacient dnes navštíví 2. lekci školy zad

Status praesens: 

Subjektivní: Pacient se cítí dobře, udává, že se lépe pohybuje. 

Objektivní: pacient spolupracuje

Cíl dnešní terapeutické jednotky

- zlepšení kloubní vůle kloubů aker dolních končetin, hlavičky fibuly bilaterálně, SI 

skloubení pravého

- protažení zkrácených svalů

- zvýšení posunlivosti fascií – zádových, na přední straně hrudníku, po stranách trupu, 

DKK

- snížení hypertonu v bederní části paravertebrálních svalů 

- péče o jizvu a okolí jizvy

- nácvik správného stereotypu dýchání

- posílení hlubokého stabilizačního systému

- posílení oslabených svalů 

Návrh terapie

- nespecifické mobilizace aker DKK, mobilizace hlavičky fibuly

- PIR s následným protažením dle Jandy

- horká role dle Brüggera na paravertebrální svaly v oblasti bederní páteře
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- měkké techniky – jizva, protažení fascií

- nácvik správného stereotypu dýchání dle Koláře

- aktivace hlubokého stabilizačního systému dle Koláře 

Provedení

- nespecifické mobilizace obou DKK - IP klouby, MTP klouby, Lisfrankův kloub, 

Schopartův kloub, calcaneus, dorsální a plantární vějíř 

- mobilizace hlavičky fibuly bilaterálně ve směru ventrodorsálním

- mobilizace SI skloubení – Stoddardův hmat

- měkké techniky - péče o jizvu - tlak bodově, protažení do „S“ a do podkovy, 

protažení kůže a podkoží v okolí jizvy

- horká role dle Brüggera – oblast paravertebrálních svalů v oblasti bederní páteře

- PIR s následným protažením dle Jandy – m. triceps surae, m. rectus femoris, m. 

illiopsoas, m. tensor fasciae latae bilaterálně, mm. pectorales major střední a dolní 

vlákna bilaterálně

- nácvik správného stereotypu dýchání a aktivace HSS: poloha vleže na zádech

s nohama mírně od sebe, kolena pokrčená, chodidla na podložce, s výdechem 

nastavení hrudníku do kaudálního postavení, aktivace břišních svalů a zvýšení 

nitrobřišního tlaku, palpuji nad hlavicemi kyčelních kloubů v oblasti třísel, pacient 

dýchá při stálé aktivaci, poté přidáme odlehčení jedné DK za stálé aktivace 

HSS a bráničního dýchání.

Fyzioterapeutem provedena metoda rolfing na trupu

Fyzioterapeutem byl pacient zavěšen po dobu 10ti minut na závěsný systém 

TherapiMaster – trakce bederní páteře v kyfotickém držení, pás pod pánví, DKK 

zavěšené v 90 st. flexi v kolenních a kyčelních kloubech.

Výsledek

Po metodě rolfing se protažitelnost fascií výrazně zlepšila na všech prováděných 

oblastech. Nácvik správného stereotypu dýchání a aktivace m. transversus abdominis

se již pacientovi dařilo, ale nedokázal zapojení břišních svalů udržet při odlepení DK. 

Pacient si prováděné pohyby a zapojení příslušných svalů uvědomoval.

Autoterapie

Pacient chodí do tělocvičny cvičit cviky dle instruktáže včetně senzomotorické 

stimulace v polohách, kde je stabilní.
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TERAPIE – 5. den, 4. 2. 2013

Status praesens: 

Subjektivní: pacient se cítí jistější při chůzi ze schodů. Předevčírem provedl při jízdě

v autě rotaci v krční páteři, pocítil bolest a dnes cítí „ztuhlý“ krk.

Objektivní: pacient byl o víkendu doma. Říkal, že se i doma soustředil na správný 

sed a správné provádění stereotypů. „Cítí se ve správném sedu lépe.“

Cíl dnešní terapeutické jednotky

- uvolnění oblasti krční páteře, ulevit od bolesti

- péče o jizvu, protažení fascií

- protažení zkrácených svalů

- posílení oslabených svalů

- korekce stoje, chůze 

- mobilizace SI skloubení

- nácvik správného stereotypu dýchání

- posílení hlubokého stabilizačního systému

- kontrola pacienta při provádění pohybových stereotypů a cviků + instruktáž nových 

cviků

- zvýšení kondice

Návrh terapie

- měkké techniky na oblast krční páteře

- měkké techniky na péči o jizvu, protažení fascií

- PIR s následným protažením dle Jandy na protažení zkrácených svalů

- postizometrická trakce bederní páteře využívající nádech a výdech dle Lewita

- manuální terapie – mobilizace SIK, hlavičky fibuly

- posílení hlubokého stabilizačního systému dle Koláře

- SMS

- cvičební jednotka

- kontrola a instruktáž správného provádění pohybových stereotypů

Provedení

- fyzioterapeutem provedena mobilizace Th páteře do extenze, mobilizace C/Th 

přechodu do extenze, měkké techniky na uvolnění krční páteře.

- jizva - měkké techniky - tlak bodově, protažení do „S“ a do podkovy, protažení 

kůže a podkoží v okolí jizvy
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- měkké techniky - protažení lumbodorsálních fascií směrem kaudálním, fascií

na zádech směrem kraniálním, hrudních fascií, fascií DKK dle Lewita, Kiblerova 

řasa na oblast kolem páteře

- PIR s následným protažením dle Jandy – m. triceps surae, m. illiopsoas, m. rectus 

femoris‚ „hamstringy“ bilat.

- nácvik stabilizační funkce bránice a aktivace HSS – provedení vsedě

- manuální terapie - postizometrická trakce bederní páteře

- mobilizace – křížový hmat dle Stoddarda - mobilizace SI skloubení vpravo, 

mobilizace hlavičky fibuly bilaterálně ventrodorsálně

Fyzioterapeutem proveden rolfing na dolních končetinách

SMS 

- nácvik malé nohy, chůze v kamínkách

- posturomed – korigovaný stoj, korigovaný stoj s postrky, stoj na 1 DK, půlkrok, 

nácvik chůze na místě

- výpady

- trampolína – pérování, chůze na místě s odvíjením chodidel

Cvičební jednotka

Nové cviky:

1) Posílení abduktorů kyčelního kloubu

VP - leh na zádech, DKK natažené, fixace pánve

Před provedením pohybu zpevnit hýžďové a břišní svalstvo

V – abdukce v kyčelním kloubu sunutím po podložce, DK natažená, špička 

směřuje ke stropu

N – navrácení do VP

Opakování 7krát

2) Posílení extenzorů kyčelního kloubu

VP - Leh na břiše, ruce pod čelem

Před provedením pohybu zpevnit hýžďové svaly, břišní svaly, pánev zatlačit

do podložky

V – extenze v kyčelním kloubu

N – návrat do VP

Nezvedat pánev od podložky, neprohýbat v bedrech, pohyb provádět v malém 

rozsahu

3) Posílení extenzorů páteře
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VP - Leh na břiše, ruce pod čelem

Před provedením pohybu zpevnit hýžďové svaly, břišní svaly, pánev zatlačit

do podložky

V – extenze v kyčelním kloubu

N – návrat do VP

4) Posílení flexorů kyčelního kloubu, flexorů kolenního kloubu, hýžďových svalů

VP – vzpřímený stoj, chodidla na úrovni ramen, špičky směřují dopředu,

pro případnou oporu stoj u žebřin, madla

Před provedením cviku zpevnit břišní svaly, neprohýbat v bedrech

V – podřep

N – návrat do VP

10 min cvičení na crossovém trenažeru.

Kontrola pacienta a korekce při provádění: sed, shýbání a zvednutí, vstávání z lehu

na zádech, klek a postavení z kleku, rotace krční páteře při správném držení trupu

Výsledek

Pacientovi se zmírnily bolesti v oblasti krční páteře po technice měkkých 

tkání a mobilizaci.

Fascie na DKK, na přední straně trupu, po stranách trupu a lumbodorsální jsou již 

protažitelné. Mm. pectorales střední a dolní vlákna, mm. triceps surae již nejsou 

zkrácené bilaterálně. SI skloubení pruží bilaterálně. Pacient dnes dobře zapojoval HSS

při provádění nácviku dýchání při zvýšeném nitrobřišním tlaku. Cviky pacient prováděl 

správně. Na posturomedu byl pacient nestabilní při stoji na LDK, jinak stabilní.

Po cvičební jednotce byl pacient mírně unavený

Autoterapie

Cvičební jednotka dle instruktáže, cvičení na crossovém trenažeru – 2krát denně 10 

minut

TERAPIE – 6. den, 5. 2. 2013

Status praesens: 

Subjektivní: Dnes se cítí pacient dobře, udává napětí v horní části m. trapezius 

oboustranně, více vlevo. Oblast krční páteře dnes pacienta nebolí. Pacient se cítí stabilní

při chůzi ze schodů.

Objektivní: Pacient spolupracuje.
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Cíl dnešní terapeutické jednotky

- zlepšení kloubní vůle aker DKK a hlavičky fibuly bilaterálně

- korekce stoje, chůze a pohybových stereotypů

- posílení oslabených svalů

- protažení zkrácených svalů

- péče o jizvu a okolí jizvy

- snížení hypertonu paravertebrálních svalů v oblasti bederní páteře.

- nácvik správného stereotypu dýchání

- posílení hlubokého stabilizačního systému

- uvědomění si zapojování svalů těla při cvičební jednotce a snaha aktivovat a vnímat 

postavení těla a svalovou koordinaci i při běžných denních činnostech, např. sed, 

vstávání, ohýbání trupu.

Návrh terapie

- nespecifické mobilizace plosek DKK, mobilizace hlavičky fibuly bilaterálně 

ventrodorsálně

- horká role dle Brüggera

- měkké techniky – péče o jizvu, protažení zádových fascií

- PIR dle Lewita na relaxaci horní části m. trapezius 

- PIR s následným protažením dle Jandy

- nácvik posturálního dechového stereotypu a stabilizační funkce bránice 

- aktivace HSS 

- SMS

- cvičební jednotka

- zvýšení kondice

Provedení

- nespecifické mobilizace aker DKK - IP klouby, MTP klouby, Lisfrankův kloub, 

Schopartův kloub, calcaneus, dorsální a plantární vějíř, mobilizace 

- PIR dle Lewita na snížení napětí v oblasti m. trapezius horní část bilaterálně

- PIR s následným protažením dle Jandy – m. illiopsoas, m. rectus femoris‚ 

„hamstringy“ bilat.

- horká role dle Brüggera – oblast paravertebrálních svalů v oblasti bederní páteře

- měkké techniky - péče o jizvu - tlak bodově, protažení do „S“ a do podkovy, 

protažení kůže a podkoží v okolí jizvy. Podkoží – Kiblerova řasa po celé délce 

páteře. M. trapezius horní část.
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- nácvik správného stereotypu dýchání a posílení HSS vsedě

SMS

Stejný postup jako předešlý den

Cvičební jednotka

Provádění cviků z předešlých dnů 

10 min cvičení na crossovém trenažeru.

Výsledek

Pacient zvládl zapojení HSS vsedě i při odlehčení jedné DK. Na posturomedu byl 

pacient již stabilnější i při stoji na 1DK. Při cvičení je pacient schopen vědomě 

zapojovat svalové skupiny, soustředit se na cviky, zvláště zapojení břišního svalstva.

Při běžných pohybech na to pacient zapomíná. Cviky prováděny dobře.

Autoterapie

Odpoledne zopakovat dnešní cvičební jednotku

TERAPIE – 7. den, 6. 2. 2013

Status praesens: 

Subjektivní: Pacient se včera večer cítil unavený, když se dnes ráno probudil, tak ho 

bolely klouby – kolenní, kyčelní a ramenní oboustranně. Nyní před terapií se cítí dobře.

Objektivní: Pacient spolupracuje.

Cíl dnešní terapeutické jednotky

- mobilizace aker DKK

- korekce stoje, chůze a pohybových stereotypů

- uvolnění fascií na DKK

- posílení oslabených svalů

- péče o jizvu a okolí jizvy

- nácvik správného stereotypu dýchání

- posílení hlubokého stabilizačního systému

Návrh terapie

- zlepšení kloubní vůle aker DKK, hlavičky fibuly bilaterálně

- měkké techniky – péče o jizvu

- nácvik posturálního dechového stereotypu a stabilizační funkce bránice – provedení 

vsedě

- aktivace HSS – prováděno vsedě

- SMS
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- cvičební jednotka

Provedení

- nespecifické mobilizace obou DKK - IP klouby, MTP klouby, Lisfrankův kloub, 

Schopartův kloub, calcaneus, dorsální a plantární vějíř. Mobilizace hlavičky fibuly 

bilaterálně ventrodorsálně

- měkké techniky - péče o jizvu - tlak bodově, protažení do „S“ a do podkovy, 

protažení kůže a podkoží v okolí jizvy 

- nácvik správného stereotypu dýchání a posílení HSS – stejné provedení jako 

předešlý den

SMS

Stejný postup jako předešlé dny + stoj na válcové úseči (předozadní vychýlení),

u žebřin pro případnou oporu

Cvičební jednotka

Nové cviky: 

1) VP – leh na zádech, DKK pokrčené, chodidla na podložce, pod pánví overball

V – nadzvednout 1 DK nad podložku

N – navrácení do VP

Obměna:

VP – stejná

V – propnout DK v kolenním kloubu, přitáhnout špičku

N – návrat do VP

Opakovat 7krát oboustranně 

2) Posílení flexorů kyčelního kloubu, flexorů kolenního kloubu, hýžďových svalů

VP – vzpřímený stoj, chodidla na úrovni ramen, špičky směřují dopředu, předpažit, 

mezi bedry a stěnou – gymball. Před provedením cviku zpevnit břišní svaly, udržet 

rovná záda.

V – podřep

N – návrat do VP

Opakovat 7krát oboustranně 

Výsledek

Pacient zvládl zapojení svalů HSS vsedě, pacient dokáže aktivovat brániční dýchání

i při nadzvednutí jedné DK. Na posturomedu byl pacient již stabilní. Na balanční 

plošině nestabilní – nutná častá opora o HKK.
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Při cvičení je pacient schopen vědomě zapojovat svalové skupiny, soustředit

se na cviky, zvláště zapojení břišního svalstva. Při běžných pohybech na to pacient 

zapomíná. 

Autoterapie

Odpoledne zopakovat dnešní cvičební jednotku

TERAPIE – 8. den, 7. 2. 2013

Pacient dnes navštíví 3. lekci školy zad

Status praesens: 

Subjektivní: pacient se cítí dobře. Pacient cítí mírné pálení v okolí jizvy. Pacientovi 

ještě dělá problém klek a vstávání z kleku, tento pohyb musí často provádět vzhledem

ke svému povolání.

Objektivní: Pacient spolupracuje. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky

- péče o jizvu a okolí jizvy

- korekce stoje, chůze a pohybových stereotypů

- posílení oslabených svalů

- nácvik správného stereotypu dýchání

- posílení hlubokého stabilizačního systému

- zvýšení kondice

Návrh terapie

- měkké techniky

- nácvik posturálního dechového stereotypu a stabilizační funkce bránice 

- aktivace HSS 

- SMS

- cvičební jednotka

Provedení

- měkké techniky - péče o jizvu - tlak bodově, protažení do „S“ a do podkovy, 

protažení kůže a podkoží v okolí jizvy 

- nácvik správného stereotypu dýchání a posílení HSS – provedení jako předešlý den

- SMS – viz předchozí dny

Cvičební jednotka

Nové:

1) Nácvik kleku
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Nakročení jedné DK, klek na druhou DK na koleno, přinožení nákročné DK. Držet 

páteř v jedné rovině, nepředklánět se.

2) Protažení zádového svalstva

VP - leh na břiše, DKK natažené, HKK vzpažené, hlava čelem na podložce.

- stáhnout břišní a hýžďové svaly, zvednout PDK a LHK současně nad podložku, 

protáhnout do dálky, vrátit do VP

Opakovat 4krát na každou stranu

Pozn.: neprovádět záklon v krční páteři, prohnutí bederní páteře

10 min cvičení na crossovém trenažeru.

Výsledek

Pacientovi se při nácviku aktivace HSS dařilo zapojovat m. transversus abdominis

Cviky pacient prováděl dobře

Autoterapie

Provádět cviky dle instrukcí.

TERAPIE – 9. den, 8. 2. 2013

Status praesens: 

Subjektivní: Pacient se dnes cítí dobře

Objektivní: Pacient spolupracuje

Cíl dnešní terapeutické jednotky

- péče o jizvu a okolí jizvy

- korekce stoje, chůze a pohybových stereotypů

- posílení oslabených svalů

- nácvik správného stereotypu dýchání

- posílení hlubokého stabilizačního systému

- instruktáž na protažení zkrácených svalů

Návrh terapie

- měkké techniky

- nácvik posturálního dechového stereotypu a stabilizační funkce bránice – provedení 

vsedě

- posílení HSS 

- SMS

- cvičební jednotka
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Provedení

- měkké techniky - péče o jizvu - tlak bodově, protažení do „S“ a do podkovy, 

protažení kůže a podkoží v okolí jizvy 

- nácvik správného stereotypu dýchání a posílení HSS – provedení jako předešlý den

SMS – viz předchozí dny

Cvičební jednotka

Instruktáž o protahování zkrácených svalů 

1) Paravertebrální svaly

VP – sed, ruce na temeni hlavy propletené, lokty před obličejem, brada lehce 

zasunutá dozadu – postupný plynulý předklon.

V pocitu napětí hlava zatlačí do rukou tak, aby ruce zůstaly na místě, pouze dojde

k napětí svalstva

Výdrž 10 s, pak N – pohled očí nahoru, s výdechem pohled očí dolů a uvolnit, 

zvětší se flexe, výdrž 

2) M. illiopsoas

Klek na PDK, ruce na L koleni. Podsadit pánev zapojením břišních a hýžďových 

svalů. 

Naklánět trup dopředu, zvětšuje se extenze v P kyčelním kloubu, LDK se více 

flektuje.

Neprohýbat v bedrech, nerotovat pánev

3) M. rectus femoris

Leh na boku, trup protažený, dolní DK natažená, horní DK pokrčená, pata na hýždi, 

pacient se chytne za kotník

Podsadit pánev, výdrž 

Cviky viz předchozí dny

Výsledek

Pacient cviky prováděl správně, daří se zapojovat svaly HSS. Při stoji na posturomedu

na 1DK je již pacient stabilní.

Autoterapie

Odpoledne zopakovat cvičební jednotku



68

Foto č. 6 výstupní 

kineziologické vyšetření, 

pohled zezadu

3.6 Výstupní kineziologické vyšetření

11. 2. 2013

Status praesens

Subjektivní: Pacient se na konci terapie cítí lépe než při příchodu. Cítí lepší plynulou 

pohyblivost. Dokáže se bez problému obouvat, navlékat ponožky, předklánět se - před 

terapií mu to dělalo problémy. V oblasti beder necítí zvýšené napětí. Naučil

se správných pohybových stereotypů, snaží se zásadami řídit v běžném životě, ale ne 

vždy se mu to daří. Říkal, že se i ve správném sedu cítí lépe, než při špatném. Při chůzi 

ze schodů stabilní, zvedne se i z hlubokého dřepu bez opory horních končetin, 

klek a vstávání z kleku se zlepšilo. Pacient se naučil uvědomovat si zapojování svalů 

těla a ovládat svalovou koordinaci, zvláště zpevnění dolní části břišních svalů

pro stabilizaci bederní páteře. Při cvičení na to myslí, ale v běžných činnostech na to 

ještě zapomíná.

Objektivní: U pacienta je vidět zlepšení plynulosti pohybu, sedí ve správném sedu. 

Vyšetření stoje aspekcí

Pohled zezadu

- paty oválné, symetrické

- Achillovy šlachy symetrické

- lýtka symetrická, P podkolenní rýha níž, stehna symetrická

- subgluteální rýhy bilaterálně málo výrazné, ve stejné výši

- kontury hýžďových svalů symetrické

- Jizva v oblasti střední bederní páteře červená, není vtažená,

bez sekrece, cca 4 cm

- Tajle – mírně konvexní bilaterálně, více vlevo

- Paravertebrální svaly neprominují

- P lopatka níž, P rameno níž. Lopatky blíže k páteři

- Torakobrachiální trojúhelníky – L více vykrojený

- P HK níž, kontury HKK symetrické
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Foto č. 7 výstupní 

kineziologické 

vyšetření, pohled 

zboku

Foto č. 8 výstupní 

kineziologické vyšetření, 

pohled zepředu

- Hlava ve středním postavení

Pohled zboku – pravá strana, levá strana

- optimální postavení v kolenních kloubech

- pánev ve středním postavení

- břicho vyklenuté – prominuje

- zvýšená kyfoza hrudní páteře

- zvýšená krční lordoza

- mírná protrakce ramen

- předsunuté držení hlavy

Pohled zepředu

- Propadlá podélná i příčná klenba nohy bilaterálně

- úzká baze 20 cm

- kontury lýtek symetrické

- patelly taženy dolů zevně, L patella níž

- stehna symetrická

- jizvy bilaterálně v oblasti třísel bledé, zhojené, cca 7 cm 

dlouhé

- Pupík ve středu, tajle mírně konvexní bilaterálně, více vlevo

- L prsní bradavka výš o cca 1 cm

- P rameno nepatrně níž

- P klavikula níž

- thorakobrachiální trojúhelníky – P výraznější

- P HK níž, kontury HKK symetrické

- L m. trapezius horní část tažen více nahoru
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- Hlava ve středním postavení

Typ dýchání

Horní hrudní – ve stoje

Vyšetření stoje – pomocí olovnice

Zezadu - hrudní páteř 1 cm vpravo od osy, prochází intergluteální rýhou, spadá 

mezi paty

Zboku – pravá i levá strana: ramenní klouby 1 cm za osou, kyčelní klouby 1 cm

za osou, spadá 4 cm před zevní kotník

Zepředu - prochází pupkem, spadá mezi paty

Vyšetření stoje - dynamické

Extenze páteře – zvýšil se rozsah extenze oproti vstupnímu vyšetření. Rozvíjí

se hrudní páteř, větší rozvíjení bederní páteře

Lateroflexe páteře vpravo – krční a hrudní páteř se odvíjí plynule, pohyb 

prováděn ve frontální rovině, rozvíjí se i bederní páteř

Lateroflexe páteře vlevo – omezený rozsah, krční a hrudní páteř se odvíjí 

plynule, odvíjí se i bederní páteř

Flexe páteře – páteř se rozvíjí ve všech oblastech, v bederní páteři omezeně

Pozn.: Pacientovi se pohyby prováděly lépe než na začátku vyšetření, pohyby 

byly plynulejší a prováděly se snadněji. 

Stoj na 2 vahách

Hmotnost celkem: 85 kg

P DK - 42 kg, L DK – 43 kg

Trendelenburgova - Duchennova zkouška

L DK – negativní

P DK – negativní
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Foto č. 9 (vlevo) – výstupní kineziologické vyšetření, Trendelenburgova - Duchennova zkouška na LDK 

Foto č. 10 (vpravo) - výstupní kineziologické vyšetření, Trendelenburgova - Duchennova zkouška

na PDK

Vyšetření pánve palpačně

Mírné sešikmení doprava dolů

Vyšetření chůze

Šířka baze úzká, střední délka kroku, symetrická, rychlost chůze optimální, 

kladení chodidel na zevní stranu bilaterálně, neodvíjí se chodidlo od palce. Zlepšila

se dynamika páteře, souhyb i v bederní páteři. Zvýšil se rozsah souhybu HKK 

bilaterálně. 

Modifikace chůze – zvládne chůzi na špičkách, na patách, v podřepu.

Test dle Véleho

C – špatná stabilita

Distance na páteři dle Haladové

Zkouška Norma (v cm) Naměřeno (v cm)

Schoberova vzdálenost + 4 ≤ + 5

Stiborova vzdálenost + 7 – 10 + 9

Ottova vzdálenost inklinační + 3,5 ≤ + 3
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Ottova vzdálenost reklinační - 2,5 ≤ - 2

Ottův index 6 ≤ 5

Čepojevův příznak + 3 ≤ + 3

Thomayerova vzdálenost Prsty na podlaze Daktylion od země 15

Úklon dexter Cca 20 cm 15

Úklon sinister Cca 20 cm 15

Zkouška předklonu hlavy 0 0

Forestierova fleche 0 0

Tabulka č. 8: Distance na páteři dle Haladové – výstupní vyšetření

Antropometrie dle Haladové

Délky dolních končetin (měřeno v cm)

Délka DKK P L

Anatomická délka 83 83

Funkční délka 90 90

U šikmé pánve 99 99

Stehno 42 42

Bérec 44 43

Noha k palci 26 26

Tabulka č. 9: Délky dolních končetin – výstupní vyšetření 

Obvody dolních končetin (měřeno v cm)

Obvod DKK P L

Stehno (15 cm nad patellou) 47 47

koleno 43 42

tuberositas tibiae 36 34

lýtko 39 41



73

nárt a pata 34 34

Přes kotníky 26 26

přes hlavičky metatarsů 26 26

Tabulka č. 10: Obvody dolních končetin – výstupní vyšetření

Vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubní dle Jandy

vyšetřováno SFTR kapesním goniometrem – aktivně, měřeno ve stupních

Pravá končetina Levá končetina

Kolenní kloub: S: 0 – 0 – 120 S: 0 – 0 – 120

Kyčelní kloub: S: 7 – 0 – 130 S: 7– 0 – 125

F: 40 – 0 – 25 F: 40 – 0 – 25

R: 35 – 0 – 35 R: 40 – 0 – 25

Hlezenní kloub: S: 25 - 0 – 30 S: 20 – 0 – 25

R: 20 – 0 – 30 R: 20 – 0 – 20

Tabulka č. 11: Rozsahy pohyblivosti kloubní aktivně – výstupní vyšetření

Pozn.: Flexe v kyčelním kloubu vyšetřována s flexí v kolenním kloubu aktivně i pasivně.

vyšetřováno SFTR kapesním goniometrem – pasivně, měřeno ve stupních

Pravá končetina Levá končetina

Kolenní kloub: S: 0 – 0 – 140 S: 0 – 0 – 140

Kyčelní kloub: S: 15 – 0 – 130 S: 15– 0 – 130

F: 45 – 0 – 30 F: 45 – 0 – 30

R: 40 – 0 – 40 R: 40 – 0 – 35

Hlezenní kloub: S: 30 - 0 – 30 S: 30– 0 – 30

R: 20 – 0 – 30 R: 20 – 0 – 30

Tabulka č. 12: Rozsahy pohyblivosti kloubní pasivně – výstupní vyšetření

Pozn.: Flexe v kyčelním kloubu vyšetřována s flexí v kolenním kloubu aktivně i pasivně.
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Rozsahy pohybů HKK měřeny orientačně - aktivně

Rozsahy pohybů HKK měřeny orientačně - aktivně

Pohyby v loketním kloubu, předloktí, zápěstí ve fyziologickém rozsahu 

bilaterálně ve všech směrech V ramenním kloubu imezení rotací v krajních polohách 

bilaterálně, cca 10 stupňů.

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy

Sval / svalová skupina P L

M. triceps surae 0 0

M. illiopsoas 1 1

M. rectus femoris 1 0

M. tensor fasciae latae 0 0

Flexory kolenního kloubu 2 2

Adduktory kyčelního kloubu 0 0

M. piriformis 0 0

M. quadratus lumborum 2 2

Mm. errectores trunci 2

M. pectoralis major dolní část 0 0

M. pectoralis major střední část 0 0

M. pectoralis major horní část a m pectoralis minor 0 0

M. trapezius 1 1

M. levator scapulae 1 1

M. sternocleidomastoideus 0 0

Tabulka č. 13: Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy – výstupní vyšetření
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Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy

Extenze v kyčelním kloubu

P i L strana – fyziologické provedení – pacient nejdříve zpevnil břišní svalstvo a pohyb 

začíná aktivitou m. gluteus maximus, pokračuje aktivita ischiokrurálních svalů, poté 

extensory páteře a svaly pletence pažního. Neprohlubuje se bederní lordoza. 

Abdukce v kyčelním kloubu

P i L strana – mírný souhyb pánve do elevace před začátkem pohybu – quadrátový 

mechanismus. Pokračování pohybu fyziologicky.

Abdukce v ramenním kloubu

Fyziologické provedení P strany, L – předčasná aktivace m. trapezius – elevace ramene

Flexe trupu - s HKK podél těla

Provedení plynule, v omezeném rozsahu, nezvedají se paty od podložky. 

Flexe šíje

Bez patologie, provede plynulý pohyb 

Klik o stěnu

Fyziologické provedení

Vyšetření svalové síly dle Jandy

Krk

Flexe m. sternocleidomastoideus 4

Extenze m. erector spinae, m.trapezius: 4

Trup

flexe m. rectus abdominis: 4

Flexe

s rotací
m. obliquus internu. abdominis, m. obliquus externus abdominis

P: 4

L: 4

Extenze m. ererector spinae, m. quadratus lumborum 4+
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Pánev

Elevace m. quadratus luborum
P: 4 

L: 4

Lopatka

Addukce m. trapezius, mm. rhomboideii
P: 4

L: 4

Elevace m.levator scapulae, m. trapezius
P: 5

L: 5

Abdukce

s rotací
m. serratus anterior

P: 5

L: 5

Kyčelní kloub

flexe m. iliopsoas
P: 5

L: 5

Extenze
m. gluteus maximus, m. biceps femoris, m. semitendinosus, m. 

semimembranosus

P: 5-

L: 5-

Addukce
m. adduktor magnus, m. adduktor longus, m. adduktor brevis, m. 

gracilis, m. pectineus

P: 5

L: 5

Abdukce m. gluteus medius, m. tensor fasciae latae, m. gluteus minimus
P: 5

L: 5

Zevní 

rotace

m. quadratus femoris, m. piriformis, m. gluteus maximus, m. 

gemellus, m. obturatorius

P: 5-

L: 4

Vnitřní 

rotace
m. gluteus minimus, m. tensor fasciae latae

P: 5-

L: 4

Kolenní kloub

flexe m. biceps femoris, m. semitendinosus, m. semimebranosus
P: 5 

L: 5

Extenze m. quadriceps femoris P: 5
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L: 5

Hlezenní kloub

plantární 

flexe
m. triceps surae

P: 4 

L: 4

Supinace

s dorzální 

flexí

m. tibialis anterior
P: 4 

L: 3+

Supinace

v plantární 

flexi

m. tibialis posterior
P: 4

L: 3

Plantární 

pronace
m. peroneus brevis a longus 

P: 4

L: 4

Palec

Flexe m. flexor hallucis longus a brevis
P: 4

L: 4

Extenze m. extensor hallucis longus
P: 4

L:4

Tabulka č. 14: Svalový test dle Jandy – výstupní vyšetření

Vyšetření hlubokého stabilizačního systému dle Koláře

Extenční test

Fyziologické provedení

Test flexe trupu

Flexe trupu v kaudálním postavení hrudníku. Dochází ke konvexnímu vyklenutí 

laterální skupiny břišních svalů.

Brániční test

Pacient nedokáže udržet hrudník v kaudálním postavení, svaly proti mému odporu 

aktivuje.

Test extenze v kyčlích

Fyziologické provedení
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Test flexe v kyčli – vleže na zádech

Dojde ke zvýšení tlaku proti palpaci, není anteverze pánve.

Test nitrobřišního tlaku

Tlak proti mému odporu, dojde k vyklenutí podbřišku.

Neurologické vyšetření

Pacient je pravák, orientovaný místem, časem, prostorem, spolupracuje. 

Rombergův stoj

- Stoj I, II, III – negativní

Hlavové nervy: 

1.Nervus olfactorius: pacient vnímá vůně i zápachy

2. Nervus opticus: vyšetření zorného pole v normě

3., 4., 6., n. oculomotorius, n. trochlearis, n. abducens: bulby ve středním postavení, 

zornice izokorické, bulby se pohybují všemi směry i do krajních poloh

5. Nervus trigeminus.: čití v normě, masseterový reflex v normě

7. Nervus facialis: obličej je symetrický

8. Nervus vestibulocochlearis: pacient slyší dobře na obě uši

9., 10., 11., Nervus glossopharyngeus, nervus vagus, nervus accesorius: výslovnost bez 

potíží, při zvedání ramen symetrie

12. Nervus hypoglossus: plazení jazyka ve středním postavení 

Vyšetření reflexů šlachově okosticové:

- PHK i LHK: bicipitový (C5, C6) – normoreflexie, tricipitový (C7) – normoreflexie, 

flexory prstů (C8) – normoreflexie

- PDK: patelární (L2 – L4) - hyporeflexie, Achillovy šlachy (L5 – S2) – hyporeflexie, 

medioplantární (L5 – S2) – hyporeflexie

- LDK: patelární (L2 – L4) - areflexie, Achillovy šlachy (L5 – S2) – hyporeflexie, 

medioplantární (L5 – S2) – hyporeflexie
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Pyramidové jevy:

Iritační

- HKK: Hoffman, Trömmer, Juster, Marie – Foix: bilaterálně bez patologie

- DKK: Extenční: Babinský, Chaddock, Oppenheim, Vítkův sumační - bilaterálně

bez patologie

Flekční: Rossolimo, Žukovskij - Kornilov - bilaterálně bez patologie

Zánikové

- HKK: Migazziny, Daffour, Barré, fenomén retardace: bez patologie

- DKK: Migazziny, Barré, šikmé bérce: bez patologie

Vyšetření čití

Povrchové:

Taktilní 

- HKK - symetrické

- DKK - nesymetrické - hypestezie na LDK – přední strana stehna, zevní lýtka a zevní 

kotník, malíková hrana chodidla 

Algické vyš. – v normě

Termické vyš. – v normě

Stereognozie – v normě

Hluboké:

Polohocit – HKK i DKK v normě bilaterálně

Pohybocit – HKK i DKK v normě bilaterálně

Napínací manévry

Lassegue, obrácený Lassegue – negativní bilaterálně

Reflexy břicha

Epigastrický (Th7-8), mezogastrický (Th9-10), hypogastrický (Th11-12) –

normoreflexie bilaterálně
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Vyšetření reflexních změn dle Lewita

Kůže 

Záda:

- Skin drag- zvýšený odpor v oblasti hrudní páteře vpravo

- Protažení- protažitelná po celé délce páteře 

- Dermografická křivka – symetrická

DKK – bez patologického nálezu

Podkoží 

Záda

- Diagnostický hmat – posunlivost po celé délce páteře bilaterálně

- Kiblerova řasa – šla nabrat po celé délce páteře bilaterálně

DKK

Diagnostický hmat – snížená posunlivost na horní ½ zevní strany stehna

Fascie 

- lumbosakrální fascie ve směru kaudálním – posunlivé bilaterálně

- posun fascií na zádech směrem kraniálním – posunlivé bilaterálně 

- fascie po stranách trupu – posunlivé bilaterálně

- fascie okolo hrudníku – posunlivé bilaterálně

- fascie prsní – posunlivé bilaterálně

- fascie krční – fyziologická bariéra bilaterálně

- přechod C/Th - fyziologická bariéra bilaterálně

- fascie končetin – HKK – posunlivé bilaterálně po celé délce končetin

Svaly

- M. psoas – normotonus bilaterálně, pacient při palpaci není citlivý

- M. quadratus lumborum – normotonus bilaterálně, pacient není na palpaci citlivý
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- Paravertebrální svaly - hypertonus - oblast střední hrudní páteře vpravo, dolní 

hrudní páteř vlevo

- Mm. adductores – hypotonus bilaterálně

- m. gluteus maximus – hypotonus bilaterálně 

- m. quadriceps femoris - normotonus bilaterálně

- abduktory stehna – zvýšené napětí vlevo, střední část

- m, pectoralis major – normotonus bilaterálně

- m. trapezius horní část – mírně zvýšené napětí bilaterálně

- mm. scaleni – normotonus bilaterálně

- m. sternocleidomastoideus – normotonus bilaterálně

- m. levator scapulae – normotonus bilaterálně

Jizva

- 4 cm v oblasti L2/L3, klidná, červená, bez sekrece, posunlivá, kůže v okolí jizvy 

protažitelná. Palpačně není citlivá.

Vyšetření kloubní vůle dle Holubářové

AO skloubení

· ve směru flexe, extenze, lateroflexe bilat., rotace bilat. bez omezení

Krční páteř

V jednotlivých úsecích ve směru lateroflexe bilat. a rotace bilat. bez omezení

C/TH přechod

·ve směru lateroflexe bilat. a rotace bilat. bez omezení 

Hrudní páteř

· ve směru flexe, extenze, lateroflexe bilat. bez omezení

Bederní páteř

· ve směru flexe, extenze, lateroflexe bilat. bez omezení
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Páteř

- pružení na transversálních výběžcích po celé délce páteře vidličkou – pruží po celé 

délce páteře, nebolestivé

SI skloubení

- na P straně méně pruží

Dolní končetiny 

· tibio – fibulární kloub - bez omezení kloubní vůle ventrodorsálně bilaterálně

- zvětšení kloubní vůle aker dolních končetin bilaterálně ve všech směrech

Kostrč

- palpačně nebolestivá

Závěr vyšetření

Při vyšetření stoje se viditelně zlepšil vzhled jizvy v oblasti střední bederní 

páteře – již není vtažená. Tajle – méně konvexní bilaterálně. Paravertebrální svaly 

neprominují. Zmenšila se asymetrie ve výšce ramen. Hlava ve středním postavení. 

Břicho stále vyklenuté - prominuje, stále je hyperkyfoza hrudní páteře, lehká protrakce 

ramen, předsunuté držení hlavy. Propadlá podélná i příčná klenba nohy bilaterálně. L 

patella níž, stehna symetrická. L prsní bradavka výš o cca 1 cm. 

Hrudní dýchání. Fyziologické rozložení váhy. Trendelenburgova - Duchennova 

zkouška negativní bilaterálně.

Při chůzi se zlepšila dynamika páteře, odvíjení se objevuje i v bederní páteři,

s větším souhybem horních končetin. Zvládne chůzi na špičkách, na patách i v podřepu.

Při extenzi páteře se rozvíjí i hrudní páteř, bederní páteř se rozvíjí ve větším 

rozsahu. Bederní páteř se rozvíjí i při lateroflexi bilaterálně, při flexi se rozvíjí omezeně.

Fyziologická anteverze pánve, mírné sešikmení doprava dolů.

Zvětšily se rozsahy distancí na páteři, zvětšil se obvod přes stehna bilaterálně. 

Zvětšení aktivních rozsahů dolních končetin bilaterálně. Došlo k protažení zkrácených 

svalů, posílení oslabených svalů: viz tabulky ve zhodnocení efektu terapie.

Pacient fyziologicky prováděl pohybové stereotypy, výrazně se zlepšila 

abdukce a extenze v kyčelním kloubu. 
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Pacient dokázal aktivovat svaly HSS a brániční dýchání. 

Stále nesymetrické povrchové taktilní čití DKK - hypestezie na LDK – přední 

strana stehna, zevní strana lýtka a zevní kotník, malíková hrana chodidla. Oproti 

vstupnímu vyšetření je nyní symetrické povrchové taktilní čití na přední a zadní straně 

stehna. Šlachookosticové reflexy: Na PDK – patellární, medioplantární, Achillovy 

šlachy – hyporeflexie. Na LDK hyporeflexie reflexu Achillovy šlachy a medioplantární,

u patelárního stále nevýbavný.

Kůže – záda - skin drag - zvýšený odpor v oblasti hrudní páteře vpravo. 

Podkoží - Kiblerova řasa – šla nabrat po celé délce páteře bilaterálně. Diagnostický 

hmat DKK – snížená posunlivost na horní ½ zevní strany stehna. Zádové fascie, prsní 

fascie, okolo hrudníku a fascie dolních končetin posunlivé ve všech směrech bilaterálně.

Svaly: Paravertebrální svaly - hypertonus - oblast střední hrudní páteře vpravo. 

Dolní hrudní páteř vlevo. Mm. Adductores, m. gluteus maximus - hypotonus 

bilaterálně. Abduktory stehna – zvýšené napětí vlevo, střední část. M. trapezius horní 

část – mírně zvýšené napětí bilaterálně. Jizva - klidná, posunlivá, kůže a podkoží v okolí 

jizvy protažitelné. Palpačně není bolestivá.

Pružení SIK bilaterálně symetrické bez omezení, hlavičky fibuly pruží 

bilaterálně ve směru ventrodorsálním, kloubní vůle aker DKK se zvětšila.

3.7 Zhodnocení efektu terapie

Subjektivně se pacient cítí výrazně lépe, při provádění pohybů zaznamenává 

lepší plynulost a větší rozsahy. Dokáže si uvědomovat zapojení svalů, zvláště spodní 

části břišních svalů. Zvýšil se pocit jistoty na dolních končetinách při chůzi ze schodů, 

podřepech a provádění kleku.

U pacienta došlo ke zlepšení při provádění denních činností – sed, stoj, zvedání 

z lehu, klek, podřepy, zvedání věcí ze země. Pacient si dává pozor na správné 

provádění. 

Při stoji se zmenšila konvexivita tajlí bilaterálně, zmenšila se asymetrie ve výšce 

ramen, avšak asymetrie stále zůstává. Protrakce ramen menší oproti vstupnímu 

vyšetření. 

Trendelenburgova – Duchennova zkouška se změnila bilaterálně na negativní. 

Dýchání stále hrudní.
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Při chůzi se zlepšilo rozvíjení páteře a rozsahy v souhybu horních končetin. 

Zlepšila se dynamika páteře, došlo k rozvíjení i bederní páteře, výrazné zlepšení

u lateroflexe bilaterálně. 

Zlepšilo se povrchové taktilní čití na přední a zadní straně stehna, objevila

se hyporeflexie reflexů na PDK a na LDK u reflexu 

medioplantárního a reflexu achillovy šlachy.

Pacient se výrazně zlepšil v provádění pohybových stereotypů, na konci terapie 

je prováděl fyziologicky. Dokázal aktivovat svaly hlubokého stabilizačního 

systému a brániční dýchání. 

Reflexní změny odstraněny ve velkém rozsahu, zvláště posunlivost 

fascií po celém těle. Zlepšil se vzhled jizvy, již není při stoji vtažená, palpačně není 

bolestivá, kůže a podkoží v okolí jizvy je posunlivé. 

Po terapii již nebyla omezená kloubní vůle P SIK a tibio-fibulárního kloubu 

bilat.

Další výrazné změny znázorněny v tabulkách v porovnání s hodnotami

při vstupním vyšetření (vlevo uvedena hodnota vstupního vyšetření, vpravo 

výstupního):

Distance na páteři (měřeno v cm) 

Zkouška Vstupní vyš. Výstupní vyš.

Schoberova vzdálenost + 4 + 5

Stiborova vzdálenost + 6 + 9

Ottův index 3 5

Čepojevův příznak + 1 + 3

Thomayerova vzdálenost Daktylion od země 20 Daktylion od země 15

Tabulka č. 15: distance na páteři – porovnání



85

Antropometrie

Obvody dolních končetin (měřeno v cm)

Obvod DKK P L P L

Stehno (15 cm nad patellou) 46 44 47 47

Tabulka č. 16: Obvody dolních končetin - porovnání

Goniometrické vyšetření

vyšetřováno SFTR kapesním goniometrem – aktivně, měřeno ve stupních

Tabulka č. 17: Rozsahy v kyčelním kloubu - porovnání

Pozn.: Flexe v kyčelním kloubu vyšetřována s flexí v kolenním kloubu aktivně i pasivně.

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy

Sval / svalová skupina P L P L

M. triceps surae 2 2 0 0

M. illiopsoas 2 2 1 1

M. rectus femoris 2 1 1 0

M. pectoralis major dolní část 1 1 0 0

M. pectoralis major střední část 1 1 0 0

M. levator scapulae 2 2 1 1

Tabulka č. 18: zkrácené svaly – porovnání

Pravá končetina Levá končetina Pravá končetina Levá končetina

Kyčelní kloub S: 5 – 0 – 130 S: 3 – 0 – 125 S: 7 – 0 – 130 S: 7– 0 – 125

F: 35 – 0 – 20 F: 25 – 0 – 20 F: 40 – 0 – 25 F: 40 – 0 – 25

R: 30 – 0 – 30 R: 25 – 0 – 20 R: 35 – 0 – 35 R: 40 – 0 – 25
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Vyšetření svalové síly dle Jandy

Trup

flexe m. rectus abdominis: 3 4

Flexe s rotací
m. obliquus internu. abdominis, m. obliquus 

externus abdominis

P: 3

L: 3

P: 4

L: 4

Extenze m. ererector spinae, m. quadratus lumborum 4 4+

Lopatka

Addukce m. trapezius, mm. rhomboideii
P: 3

L: 3

P: 4

L: 4

Kyčelní kloub

flexe m. iliopsoas
P: 4+

L: 4+

P: 5

L: 5

Extenze
m. gluteus maximus, m. biceps femoris, m. 

semitendinosus, m. semimembranosus

P: 4 

L: 4

P: 5-

L: 5-

Zevní rotace
m. quadratus femoris, m. piriformis, m. gluteus 

maximus, m. gemellus, m. obturatorius

P: 3+

L: 3+

P: 5-

L: 4

Vnitřní rotace m. gluteus minimus, m. tensor fasciae latae
P: 3+ 

L: 3+

P: 5-

L: 4

Hlezenní kloub

Supinace s dorzální flexí m. tibialis anterior
P: 3 

L: 3

P: 4 

L: 3+

Tabulka č. 19: Svalový test - porovnání
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4 ZÁVĚR

Bolestmi zad trpí vysoké procento populace. Příčin degenerativních změn je

mnoho. Mezi ně patří fyziologický proces stárnutí a dalšími příčinami může být 

jednostranné přetěžování, sedavý způsob života, nadměrná zátěž či naopak snížení 

pohyblivosti, způsob provádění pohybových stereotypů a běžných denních činností.

V praxi se budu setkávat často s pacienty, kteří mají bolesti zad, a budu moci využít 

poznatky, které jsem získala během souvislé odborné praxe a při psaní bakalářské práce. 

Při souvislé odborné praxi jsem měla možnost aplikovat při vyšetření a terapiích 

metody naučené za dobu mého studia a získat praktické zkušenosti. Při psaní bakalářské 

práce jsem získala mnoho teoretických poznatků, týkajících se dané problematiky.

Na klinice rehabilitačního lékařství FNKV jsem se setkala s aplikací horké role 

dle Brüggera, kterou jsem uplatnila při terapii u pacienta. Měla jsem možnost vidět 

terapii probíhající v závěsném zařízení TherapiMaster, ve 3D zařízení

SpaceCurl a terapii metodou rolfing.

Během terapií je důležitá aktivní účast pacienta a dodržování zásad. V tomto 

případě se jedná o zásady školy zad, správné provádění hybných stereotypů, 

uvědomování si prováděných pohybů a zapojování konkrétních svalových skupin. Poté 

dochází k lepším výsledkům. Pacient při terapiích spolupracoval, aktivně se do terapií 

zapojoval a chodil cvičit pravidelně do tělocvičny dle instrukcí. Je důležité, aby pacient 

pokračoval i nadále v autoterapii dle instrukcí, které během pobytu získal. Podařilo

se zlepšit celkový fyzický stav pacienta a splnit cíle krátkodobého plánu. U pacienta

se podařilo posílit hluboký stabilizační systém, vyrovnat svalové dysbalance, zlepšit 

stoj, chůzi, stabilitu, docílit plynulejšího pohybu páteře a zvýšení rozsahu pohybu,

ovlivnit reflexní změny, což je vidět v hodnocení efektu terapie. Zlepšení můžeme 

pozorovat i při srovnání fotografií vstupního a výstupního vyšetření.
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Příloha č. 1 Vyjádření etické komise



Příloha č. 2 Informovaný souhlas

INFORMOVANÝ SOUHLAS

V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (§23 odst. 2 zákona č.20/1966 

Sb.) a Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, Vás žádám o souhlas

k vyšetření a následné terapii. Budou použity neinvazivní techniky, terapie bude 

probíhat každý den po dobu Vašeho pobytu zde na klinice. Dále Vás žádám o souhlas

k nahlížení do Vaší dokumentace osobou získávající způsobilost k výkonu 

zdravotnického povolání v rámci praktické výuky a s uveřejněním výsledků terapie, 

současně i s pořízenými fotografiemi, v rámci bakalářské práce na FTVS UK. 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 v rámci studie.

Datum:………………………………………

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

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

Vlastnoruční podpis pacienta:…………………………………….............
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AGR – antigravitační relaxace

AO – atlantookcipitální

Bilat. - bilaterálně

BMI – body mass index

C – cervikální

C/Th – cervikothorakální

Co – coccygis

CoP – průmět těžiště

Cp – krční páteř

DK - dolní končetina

HK – horní končetina

HSS – hluboký stabilizační systém

IP – interphalangeální

Iv - intervertebrální

L – levá

L – lumbální

L/LS – lumbosakrální

LTV - léčebná tělesná výchova

m. – musculus, sval

mm. – musculi, svaly

MTP – metatarsophalangeální

N – nádech

Obj. – objektivně

P - pravá

PIR – postizometrická relaxace

R – ramus

Rhb – rehabilitace

Rr - rami

S - sakrální

SI – sakroiliakální

SIK – sakroiliakální kloub

SMS – senzomotorická stimulace



St. – stupeň

St. p. - status post

Subj. – subjektivně

Th – thorakální

Th/L – thorakolumbální

V – výdech

VP – výchozí poloha
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Správné vstávání ze sedu do stoje

Správný pracovní sed



Vhodně uspořádané pracoviště u počítače

Zametání

převzato z: Rašev, 1992
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