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Příloha č. 1  Souhlas etické komise 

 



 

 

Příloha č. 2  Informovaný souhlas 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Vážený pane / Vážená paní, 

dovoluji si Vám jako studentka Fakulty tělesné výchovy a sportu předložit tento 

informovaný souhlas, jehož podepsáním do přiloženého podpisového archu souhlasíte 

s účastí ve výzkumu v rámci zpracování mé diplomové práce s názvem „Zhodnocení 

vlivu sportovního lezení na pohybový aparát se zaměřením na bederní páteř“.   

Cílem diplomové práce je zhodnotit vliv sportovního lezení na pohybový aparát 

se zaměřením na oblast bederní páteře.  

Vaše účast v tomto výzkumu bude obnášet vyplnění dotazníku zaměřeného 

na eventuální výskyt a lokalizaci bolestí Vašeho pohybového aparátu, předchozích 

úrazů a na zpřesnění intenzity Vašeho tréninku sportovního lezení případně dalších 

Vámi prováděných sportů. Dále u Vás bude provedeno neinvazivní vyšetření 

pohybového aparátu. Celé vyšetření a vyplnění dotazníku bude provedeno pouze jednou 

a bude trvat cca 1 hodinu. 

Během Vaší účasti v této studii nebude použita žádná invazivní ani bolestivá 

metoda vyšetření a zároveň s sebou tento výzkum nenese žádná rizika poškození 

Vašeho zdraví. 

Veškerá osobní data získaná o Vás budou zpracována pouze pod anonymními 

čísly, nebudou poskytnuta třetím osobám a Vaše identita nebude nikde zveřejněna. Svůj 

souhlas s účastí ve studii máte právo kdykoli zrušit, aniž by Vám z toho vznikly 

jakékoliv postihy. 

V Praze dne:    ……………….                           

Podpis probanda: …………………………….. 

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



 

 

Příloha č. 3  Seznam tabulek, grafů a obrázků 

Tabulky: 

Tabulka č. 1:  Charakteristika celého zkoumaného souboru 

Tabulka č. 2:  Charakteristika souboru lezců 

Tabulka č. 3:  Charakteristika souboru nelezců 

Tabulka č. 4:  Výkonnostní stupnice lezců – nejčastěji lezené obtížnosti (dle UIAA) 

Tabulka č. 5:  Výkonnostní stupnice lezců – nejvyšší vylezená obtížnost (dle UIAA) 

Tabulka č. 6: Výsledky testu č. 1 dle Konceptu spinální segmentální stabilizace 

Tabulka č. 7: Souhrn slovních popisů průběhu testů dle Konceptu spinální 

segementální stabilizace a jim přiřazených číselných hodnot 

Tabulka č. 8: Výsledky testu č. 2 dle Konceptu spinální segmentální stabilizace      

při elevaci PDK 

Tabulka č. 9: Výsledky testu č. 2 dle Konceptu spinální segementální stabilizace 

při elevací LDK 

Tabulka č. 10: Výsledky testu č. 3 dle Konceptu spinální segementální stabilizace 

Tabulka č. 11: Legenda ke grafům č. 9-11 

Grafy: 

Graf č. 1: Rozložení tlaků naměřených pomocí „pressure biofeedback unit“ 

u jednotlivých probandů při testu č. 1 dle Konceptu spinální segementální stabilizace  

Graf č. 2: Rozložení četností jednotlivých slovních hodnocení provedení testu č. 1 

dle Konceptu spinální segmentální stabilizace  

Graf č. 3: Rozložení četností jednotlivých slovních hodnocení provedení testu č. 2 

dle Konceptu spinální segmentální stabilizace při elevaci pravé dolní končetiny 

Graf č. 4: Rozložení četností jednotlivých slovních hodnocení provedení testu č. 2 

dle Konceptu spinální segementální stabilizace při elevaci levé dolní končetiny 



 

 

Graf č. 5: Rozložení tlaků naměřených pomocí „pressure biofeedback unit“ 

u jednotlivých probandů při testu č. 1 dle Konceptu spinální segmentální stabilizace 

při elevaci pravé dolní končetiny 

 Graf č. 6: Rozložení tlaků naměřených pomocí „pressure biofeedback unit“ 

u jednotlivých probandů při testu č. 1 dle Konceptu spinální segementální stabilizace 

při elevaci levé dolní končetiny  

Graf č. 7: Rozložení tlaků naměřených pomocí „pressure biofeedback unit“ 

u jednotlivých probandů při testu č. 3 dle Konceptu spinální segmentální stabilizace 

Graf č. 8: Rozložení četností jednotlivých slovních hodnocení provedení testu č. 3 

dle Konceptu spinální segmentální stabilizace 

Graf č. 9:  Četnosti zkrácených svalů u skupiny lezců a nelezců 

Graf č. 10: Četnosti výskytu jednotlivých stupňů zkrácení u vyšetřovaných svalů 

u lezců 

Graf č. 11: Četnosti výskytu jednotlivých stupňů zkrácení u vyšetřovaných svalů 

u nelezců 

Obrázky: 

Obrázek č. 1: „Pressure biofeedback unit“ 

Obrázek č. 2: Výchozí poloha testu č. 1 a 2 dle Konceptu spinální segmentální stabilizace 

Obrázek č. 3: Konečná pozice testu č. 2 dle Konceptu spinální segmentální stabilizace 

Obrázek č. 4: Provedení testu č. 3 dle Konceptu spinální segmentální stabilizace 

 

  



 

 

Příloha č. 4  Anamnestický formulář - lezci 

ANAMNESTICKÝ FORMULÁŘ – LEZCI 

         Číslo probanda:   

Vážení příznivci sportovního lezení, 

ráda bych vás požádala o vyplnění tohoto formuláře, který slouží k doplnění dat 
pro zpracování výzkumu v rámci diplomové práce, do kterého jste byli jako probandi 
zapojeni. Děkuji za vaši ochotu a validitu vámi uvedených informací. 

Legenda: 

Formulář je konstituován z otázek: 
- s volnou tvorbou odpovědi => odpověď vepište do vyhrazeného prostoru (např. ..50.. cm) 
- s výběrem odpovědi => vámi vybranou odpověď označte křížkem (např. □ muž) 
- s kombinací výběru odpovědi a volné tvorby odpovědi => křížkem označte vámi vybranou 

odpověď a současně vepište doplňující text (např. …..házená…. x  □ týdně)  
 

1. Jaké je vaše pohlaví?  
□   muž 
□   žena 

2. Jaký je rok vašeho narození? 

 ………….. 

3. Jaká je vaše tělesná výška? 
 …………. cm 

4. Jaká je vaše tělesná hmotnost? 
  …………. kg 

5. Jste: 

□   pravák 

□   levák 

6. Lezete: 

□   pravidelně 

□   nepravidelně 

7. Jak často průměrně chodíte lézt? 

…………  x  □ týdně  □  měsíčně 

8. Jak dlouho se sportovnímu lezení ve výše uvedené intenzitě věnujete? 

……………… 

9. Jak dlouho jste před dnešním testováním nelezl/a? 

□   …… den / dny 

□   …… týden / týdny 

□   …… měsíc / měsíce 

□   …… rok / roky 



 

 

10. Jakému druhu lezení se převážně věnujete? 

□   bouldering  

□   lezení na rychlost 

□   lezení na obtížnost 

11. Jakou obtížnost cest lezete nejčastěji? (I-XII dle UIAA) 

…………. 

12. Jakou nejvyšší obtížnost cesty jste kdy vylezl/a? (I-XII dle UIAA) 

…………. 

13. Měl/a jste někdy úraz spojený s lezením? Pokud ano, uveďte jaký. 
□   ano:   
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………............ 

□   ne 

14. Zaznamenal/a jste někdy v průběhu lezení nebo po lezení v oblasti pohybového aparátu  
(kosti, svaly, vazy) nějaké problémy? 

□   ano (vyplňte otázku 15) 

□   ne (přeskočte otázku 15) 

15. Jaké problémy v oblasti pohybového aparátu jste někdy v průběhu lezení nebo po lezení 
zaznamenal/a? Uveďte přibližně jak často (např. při každém tréninku lezení / každý druhý 
trénink/ jen jednou apod.) 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………............ 

16. Provozujete kromě lezení nějaké další sporty?  

□   ano (vyplňte otázku 17) 

□   ne (otázku 17 přeskočte) 

17. Jaké další sporty provozujete? U každého sportu uveďte jak často. 
        ……………………………………..        ….. x  □ týdně   □ měsíčně   □ ročně 
        ……………......................................        ….. x  □ týdně   □ měsíčně   □ ročně 
        ……………………………………..        ….. x  □ týdně   □ měsíčně   □ ročně 
       ……………......................................        ….. x  □ týdně   □ měsíčně   □ ročně 
        ……………......................................        ….. x  □ týdně   □ měsíčně   □ ročně 

18. Prodělal/a jste někdy nějaký úraz či poruchu pohybového aparátu (svaly, kosti, šlachy)? 

□   ano (vyplňte otázku 19) 

□   ne (přeskočte otázku 19) 

19. Uveďte, jaký úraz či poruchu pohybového aparátu (svaly, kosti, šlachy) jste prodělal/a a 
před kolika lety /měsíci/dny:  

   …..…………………………………….    před    …….  □ dny   □ měsíci   □ roky 
  ……………………………...…………    před    …….  □ dny   □ měsíci   □ roky 
       …………………...……………………    před    …….  □ dny   □ měsíci   □ roky     
      ………………………...………………    před    …….  □ dny   □ měsíci   □ roky  



 

 

20. Prodělal/a jste doposud nějaká závažná onemocnění? Pokud ano, uveďte jaká. 

□   ano: ……………………………………………………………………………….. 

□   ne 

21. Máte nějaké zdravotní problémy dlouhodobého charakteru nebo se s něčím léčíte? 
Pokud ano, uveďte jaké. 

□   ano: 
………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………...… 
 ……………………………………………………………………………...…………
…………………………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………………...…… 

□   ne 

22. Podstoupil/a jste ve svém životě nějakou operaci? Pokud ano, uveďte jakou. 
□   ano: 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
□   ne 

23. Máte momentálně nějaký problém / bolest v oblasti pohybového aparátu? 
□ ano (vyplňte otázku 24) 
□ ne (přeskočte otázku 24) 

24. Jaký problém/bolest v oblasti pohybového aparátu momentálně máte? Uveďte 
lokalizaci. 

………………………………………………………………………………………
…………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

25. Berete nějaké léky ovlivňující svalovou činnost? Pokud ano, uveďte jaké. 

□   ano: ……………………………………………………………………………….. 

□   ne 

26. Jaké je vaše zaměstnání? Uveďte charakter činnosti, který v zaměstnání převážnou 
většinu času vykonáváte. (např. student – sedím; skladník – chodím, nosím těžká břemena) 

 ………………………………………………………………………….……………. 
  



 

 

Příloha č. 5  Anamnestický formulář - nelezci 

ANAMNESTICKÝ FORMULÁŘ – NELEZCI 

         Číslo probanda:   

Vážení příznivci sportovních aktivit, 

ráda bych vás požádala o vyplnění tohoto formuláře, který slouží k doplnění dat pro 
zpracování výzkumu v rámci diplomové práce, do kterého jste byli jako probandi 
zapojeni. Děkuji za vaši ochotu a validitu vámi uvedených informací. 

Legenda: 

Formulář je konstituován z otázek: 
- s volnou tvorbou odpovědi => odpověď vepište do vyhrazeného prostoru (např. ..50.. cm) 
- s výběrem odpovědi => vámi vybranou odpověď označte křížkem (např. □ muž) 
- s kombinací výběru odpovědi a volné tvorby odpovědi => křížkem označte vámi vybranou 

odpověď a současně vepište doplňující text (např. …..házená…. x  □ týdně)  
 

1. Jaké je vaše pohlaví?  
□   muž 
□   žena 

2. Jaký je rok vašeho narození? 

 ………….. 

3. Jaká je vaše tělesná výška? 
 …………. cm 

4. Jaká je vaše tělesná hmotnost? 
  …………. kg 

5. Jste: 

□   pravák 

□   levák 

6. Jaké sporty provozujete? Uveďte, jak často. 

     ………………………………………     ….. x  □ týdně   □ měsíčně   □ ročně 

     ………………………………………     ….. x  □ týdně   □ měsíčně   □ ročně 

     ………………………………………     ….. x  □ týdně   □ měsíčně   □ ročně  

     ………………………………………     ….. x  □ týdně   □ měsíčně   □ ročně 

     ………………………………………     ….. x  □ týdně   □ měsíčně   □ ročně 

     ………………………………………     ….. x  □ týdně   □ měsíčně   □ ročně 

7. Máte nějaké problémy v oblasti pohybového aparátu (kosti, klouby, svaly, vazy) 
související s těmito sporty? 

□   ano (vyplňte otázku 8) 

     □   ne (přeskočte otázku 8) 



 

 

8. Specifikujte tyto obtíže v oblasti pohybového aparátu a u každé uveďte sport, který je 

zapříčinil: 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

9. Vyzkoušel/a jste někdy sportovní lezení? 

□   ano (odpovězte na otázky 10-13) 

□   ne (přeskočte otázky 10-13) 

10. Uveďte jak dlouho a jak často jste lezl/a (např. pouze dvakrát; 3 roky 1x týdně). 

       ……………………….. 

11. Jakému druhu lezení jste se převážně věnoval/a? 

   □   bouldering 

      □   lezení na rychlost 

      □   lezení na obtížnost 

12. Jakou nejvyšší obtížnost cesty jste kdy vylezl/a? (I-XII dle UIAA) 

         ……….. 

13. Jak dlouho jste před dnešním testováním nelezl/a? 

      □  …… den/dny 

      □  …… týden/týdny 

    □  …… měsíc/e 

  □  …… rok/y 

14. Prodělal/a jste někdy nějaký úraz či poruchu pohybového aparátu (svaly, kosti, klouby, 
šlachy)? 

□   ano (vyplňte otázku 15) 

□   ne (přeskočte otázku 15) 

15. Uveďte, jaký úraz či poruchu pohybového aparátu (svaly, kosti, šlachy) jste prodělal/a. 
Specifikujte před kolika lety /měsíci/dny:  

……………………………………….     před    …….  □ dny   □ měsíci   □ roky 
……………………………………….     před    …….  □ dny   □ měsíci   □ roky 
……………………………………….     před    …….  □ dny   □ měsíci   □ roky     
……………………………………….     před    …….  □ dny   □ měsíci   □ roky  
……………………………………….     před    …….  □ dny   □ měsíci   □ roky 

16. Prodělal/a jste doposud nějaká závažná onemocnění? Pokud ano, uveďte jaká. 

□   ano:…………………………….………………………………………………… 
□   ne 

17. Máte nějaké zdravotní problémy dlouhodobého charakteru nebo se s něčím léčíte? 
Pokud ano, uveďte jaké. 

□   ano: …...………………………………………………………………………….. 
     □   ne 



 

 

18. Podstoupil/a jste ve svém životě nějakou operaci? Pokud ano, uveďte jakou. 

□   ano: 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

□   ne 

19. Máte momentálně nějaký problém / bolest v oblasti pohybového aparátu (kosti, svaly, 
klouby, vazy)? 

□   ano (vyplňte otázku 20) 

□   ne (přeskočte otázku 20) 

20. Jaký problém/bolest v oblasti pohybového aparátu momentálně máte? Uveďte jak 
dlouho. 

………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………
……………….....…………………………………………………………………… 

21. Berete nějaké léky ovlivňující svalovou činnost? Pokud ano, uveďte jaké. 

□ ano: ………………………………………………………………………………. 

□ ne 

22. Jaké je vaše zaměstnání? Uveďte charakter činnosti, který v zaměstnání převážnou 
většinu času vykonáváte. (např. student – sedím; skladník – chodím, nosím těžká břemena) 

       ……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

  



 

 

Příloha č. 6  Vyšetřovací formulář 

VYŠETŘOVACÍ FORMULÁŘ    Číslo probanda 

 

Pokyny: Výsledek vyšetření označit formou křížku přes příslušný výsledek nebo vepsat 

číselnou hodnotu / slovní hodnocení průběhu testu do příslušných označených polí v 

tabulkách. Do poznámek vepsat případné další poznámky důležité pro následné 

vyhodnocení. 

 

Vyšetření zkrácených svalů (dle Jandy) 
Flexory kyčelního 
kloubu: 
m. illiopsoas 

m. rectus femoris 

m. tensor fasciae latae 

 

 
 
0 PDK / 0 LDK 
0 PDK / 0 LDK 
0 PDK / 0 LDK 

 
 
1PDK / 1 LDK 
1PDK / 1LDK 
1PDK / 1LDK 

 
 
2 PDK / 2 LDK 
2 PDK / 2 LDK 
2 PDK / 2 LDK 

pozn. 

Flexory kolenního 
kloubu: 

0 PDK / 0 LDK 1PDK / 1 LDK 
 

2 PDK / 2 LDK 
 

pozn. 

Adduktory kyčelního 
kloubu: 
jednokloubové 

dvoukloubové 

 
 
0 PDK / 0 LDK 
0 PDK / 0 LDK 

 
 
1PDK / 1 LDK 
1PDK / 1 LDK 

 
 
2 PDK / 2 LDK 
2 PDK / 2 LDK 

pozn. 

M. quadratus 
lumborum 

0 P / 0 L 1P / 1 L 2 P / 2 L 
 

pozn. 

Paravertebrální zádové 
svaly 

0 1 
 

2 
 

pozn. 

 

Vyšetření pohybových stereotypů 

Extenze v pravém kyčelním kloubu 
0 1 2 pozn. 

Extenze v levém kyčelním kloubu 
0 1 2 pozn. 

Abdukce v levém kyčelním kloubu 
0 1 2 pozn. 

Abdukce v pravém kyčelním kloubu 
0 1 2 pozn. 

  



 

 

Test č. 1 dle Konceptu spinální segmentální stabilizace 

Honota tlaku [mmHg]   

Slovní hodnocení 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Test č. 2 dle Konceptu spinální segmentální stabilizace s elevací PDK 

Honota tlaku [mmHg]   

Slovní hodnocení 

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 

 

Test č. 2 dle Konceptu spinální segmentální stabilizace s elevací LDK 

Honota tlaku [mmHg]   

Slovní hodnocení 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Test č. 3 dle Konceptu spinální segmentální stabilizace 

Honota tlaku [mmHg]   

Slovní hodnocení 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 7 Popis funkčních vyšetření svalových zkrácení a pohybových stereotypů 

Testy ke zhodnocení zkrácených svalů (dle Jandy): 

Vyšetření zkrácení flexorů kyčelního kloubu 

Proband se posadí „za kostrč“ na hranu stolu, jednu dolní končetinu drží rukama 

ve flexi přitaženou k břichu. Poté probanda pasivně položíme na záda a současně 

flektujeme druhou dolní končetinu. Výchozí poloha je pak vleže na zádech s pánví 

na stole a s vyloučením anteverze a sešikmení pánve. Netestovaná dolní končetina je 

pevně přitažena k břichu tak, aby byla zcela vyrovnána bederní lordóza. Vyšetřovanou 

dolní končetinu uvede vyšetřující pasivně a šetrně do takové polohy, aby končetina 

volně visela. Fixace je provedena přitažením kolena nevyšetřované končetiny k trupu. 

Mimoto ještě vyšetřující pomáhá končetinu u trupu přidržovat, aby v žádné fázi 

vyšetřování nedošlo k lordotizaci bederní páteře. 

Hodnocení: 

0   bez zkrácení: stehno v horizontále bez deviací, bérec visí při relaxovaném koleni 

kolmo k zemi, patela je nepatrně posunuta laterálně. Na zevní ploše stehna je jen 

nepatrná prohlubeň. Při tlaku na distální třetinu stehna do hyperextenze je možno stlačit 

stehno lehce pod horizontálu, při tlaku na dolní třetinu bérce směrem do flexe je možné 

lehce zvětšit flexi v kloubu kolenním 

1  malé zkrácení: 

- m. iliopsoas (v kyčelním kloubu je lehké flekční postavení, při tlaku na distální 

třetinu stehna do hyperextenze je možné stlačit stehno do horizontály) 

- m. rectus femoris (bérec trčí šikmo vpřed, při tlaku na dolní třetinu bérce 

směrem do flexe je možné dosáhnout kolmého postavení bérce, aniž dojde 

ke kompenzační flexi v kyčelním kloubu) 

- m. tensor fasciae latae (stehno je v lehké abdukci a prohlubeň na laterální straně 

stehna je zvýrazněna, při tlaku na dolní třetinu stehna z laterální strany je možné 

dosáhnout postavení bez deviace do abdukce) 

 



 

 

2 velké zrácení:  

- m. iliopsoas: v kyčelním kloubu je výrazné flekční postavení, při tlaku 

na distální plochu stehna směrem do hyperextenze není možné dosáhnout 

horizontálního postavení stehna 

- m. rectus femoris: bérec trčí šikmo vpřed, patela je vytažena vzhůru, takže je 

viditelný a dobře hmatný její horní okraj. Při tlaku na dolní třetinu bérce dochází 

ke kompenzační flexi v kyčelním kloubu 

- m. tensor fasciae latae: stehno je v abdukčním postavení, na laterální ploše 

stehna je výrazná prohlubeň, patela výrazně deviuje zevně a je vidět její zevní 

okraj. Při tlaku na laterální stranu stehna v jeho dolní třetině směrem do addukce 

se prohlubeň na laterální ploše stehna zvýrazní a addukci není možno provést. 

pozn. jestliže ve výchozím postavení dojde k hyperextenzi v kloubu kyčelním, jde 

pravděpodobně o hypermobilitu. V tom případě bérec trčí šikmo vpřed. 

Vyšetření flexorů kolenního kloubu: (m. biceps femoris, m. semitendinosus, 

m. semimembranosus) 

 Proband leží na zádech, horní končetiny podél těla. Netestovaná dolní končetina 

je flektována v kyčelním i kolenním kloubu, chodidlo na podložce. Testovaná dolní 

končetina spočívá na podložce v nulovém postavení. Vyšetřující fixuje pánev 

na testované straně a uchopí testovanou, extendovanou dolní končetinu tak, že pata 

probanda spočívá v loketním ohbí vyšetřujícího (aby se zabránilo rotaci dolní 

končetiny). Dlaň vyšetřujícího spočívá na ventrální straně bérce a vykonává tlak, 

kterým zajišťuje stálou extenzi v kolenním kloubu (ne tlak na patelu). Takto uchopenou 

dolní končetinou provádí vyšetřující flexi v kyčelním kloubu. Vyšetření ukončujeme 

v okamžiku, kdy začneme cítit tendenci k flexi v kolenním kloubu testované končetiny, 

sklápění pánve nazad, nebo když dojde k bolesti svalstva na dorzální straně stehna. 

Hodnocení: 

0 bez krácení: flexe v kyčelním kloubu 90° 

1 malé zkrácení: flexe v kyčelním kloubu v rozmezí 80-90° 

2 velké zkrácení: flexe v kyčelním kloubu je menší než 80° 



 

 

Vyšetření adduktorů kyčelního kloubu (m. pectineus, m. adductor brevis, m. adductor 

magnus, m. aductor longus, m. semtendinosus, m. semimembranosus, m. gracilis) 

 Proband leží na zádech při okraji stolu vyšetřované končetiny, nevyšetřovaná 

dolní končetina je v extenzi v kloubu kolenním a v 15-25° abdukci v kyčelním kloubu. 

Vyšetřující fixuje pánev na vyšetřované straně. Současně uchopí testovanou, 

v kolenním kloubu extendovanou dolní končetinu tak, že pata probanda spočívá 

v loketním ohbí vyšetřujícího (aby se zabránilo případné zevní rotaci v kyčelním 

kloubu) a dlaň vyšetřujícího, která spočívá na ventrální straně bérce, vykonává tlak, 

kterým zajišťuje stálou extenzi v kolenním kloubu. Takto uchopenou dolní končetinou 

provádí vyšetřující pasivně abdukci v kloubu kyčelním, a to v maximálním možném 

rozsahu. V okamžiku dosažené maximálně možné abdukce provede vyšetřující pasivně 

lehkou flexi v kolenním kloubu (10-15°) vyšetřované dolní končetiny a poté se pokusí 

zvětšit rozsah pohybu. Hodnotíme rozsah abdukce v kyčelním klubu při extendovaném 

i lehce flektovaném kolenním kloubu. Je-li rozsah abdukce omezen ve stejném 

nebo téměř stejném rozsahu při extendovaném i flektovaném kolenním kloubu, jde 

o zkrácení jednokloubových adduktorů. Zvětší-li se rozsah abdukce při flektovaném 

kolenním kloubu, jde o zkrácení adduktorů dvoukloubových. 

Hodnocení: 

0 bez zkrácení: rozsah abdukce v kyčelním kloubu 40° 

1 malé zkrácení: rozsah abdukce v kyčelním klubu je v rozmezí 30-40° 

2 velké zkrácení: rozsah abdukce v kyčelním kloubu je menší než 30° 

 

Vyšetření m. quadratus lumborum: 

 Před vyšetřením uděláme ve vzpřímeném stoji na laterální straně hrudníku 

vyšetřovaného značku v úrovni dolního úhlu lopatky na vyšetřované straně. Proband 

leží na boku testované strany, spodní dolní končetina je lehce flektována v kyčelním 

a kolenním kloubu, vrchní dolní končetina je extendována. Vrchní horní končetina 

položena dlaní před trupem a pomáhá udržovat stabilitu trupu. Spodní horní končetina 

je vzpažena pod hlavou, flektována v 90° v kloubu loketním, předloktí na podložce 

směřuje vpřed. Proband provádí úklon trupu tím způsobem, že se zvedá na předloktí 

spodní horní končetiny. Pohyb končí v okamžiku, kdy se objeví souhyb pánve. 



 

 

Hodnocení: 

- Měříme kolmou vzdálenost označeného místa na laterální straně hrudníku 

a podložky. Dále hodnotíme taili na straně vyšetřované, která v případě zkrácení 

je konkávní. Sledujeme rozvíjení bederní a hrudní páteře. Vždy porovnáváme 

obě strany. Úklon trupu má být symetrický, při zkrácení úklon vázne a páteř se 

nerozvíjí plynulým obloukem. Lumbální segment zůstává tuhý a dochází 

ke kompenzačnímu zvýšení hybnosti na thorakolumbálním přechodu. 

Při normálním rozsahu pohybu se spojnice mezi axilou vyšetřované strany 

a intergluteální rýhou kryje s hlavní sagitální rovinou. 

0 bez zkrácení: měřená vzdálenost je 5 a více cm 

1 malé zkrácení: měřená vzdálenost je 3-5cm 

2 velké zkrácení: měřená vzdálenost je menší než 3cm 

Paravertebrální zádové svaly: 

 Proband sedí ve vzpřímeném sedu, horní končetiny volně podle těla, dolní 

končetiny flektovány v 90° v kloubech kolenních i kyčelních, stehna na vyšetřovacím 

stole. Celá chodidla jsou opřena tak, aby byl zachován pravý úhel v hlezenních 

kloubech. Vyšetřující fixuje pánev za lopaty kostí kyčelních tak, aby zabránil anteverzi 

pánve. Proband provede maximální předklon, při kterém se musí páteř rozvíjet 

plynulým obloukem. Během celého pohybu nesmí pánev změnit své výchozí postavení 

Hodnocení: - měříme kolmou vzdálenost čelo-stehna 

0 bez zkrácení: kolmá vzdálenost čelo-stehna není větší než 10cm 

1 malé zkrácení: kolmá vzdálenost čelo-stehna je 10-15cm 

2 velké zkrácení: kolmá vzdálenost je větší než 15cm 

pozn. test není příliš specifický, protože vyšetřovaná oblast zahrnuje mnoho segmentů 

a rozsah pohybu může být ovlivněn mnoha strukturami. Zvláště při zkrácených 

lumbálních segmentech dochází ke zvýšené kompenzační kyfotizaci v hrudních 

segmentech. Proto během vyšetření musíme zvlášť pozorně sledovat plynulé rozvíjen 

všech segmentů 

  



 

 

Vyšetření pohybových stereotypů (dle Jandy): 

Vyšetření stereotypu extenze v kyčelním kloubu: 

 Proband leží na břiše, hlavu má opřenou o čelo, horní končetiny volně podle 

těla, dolní končetiny v nulovém postavení, chodidla přes okraj stolu. Z této polohy 

proband pomalu zanožuje. 

Hodnocení: 

0: Norma – nejprve se aktivuje m. gluteus maximus, poté ischiokrurální svaly, dále 

kontralaterální svaly paravertebrální v LS segmentech, následně homolaterální svaly 

paravertebrální v LS segmentech. Posléze přechází aktivace paravertebrálních svalů 

do thorakálních segmentů. 

1: Mírná nestabilita křížové oblasti - nejprve se aktivují ischiokrurální svaly. M. gluteus 

maximus se aktivuje až posléze nebo vůbec a zůstává hypotonický. Pokud vůbec 

nedojde k aktivaci m. gluteus maximus, aktivují se rovnou paravertebrální svaly 

ve správném sledu. 

2: Výrazná nestabilita křížové oblasti – nejdříve se v křížové oblasti aktivují 

homolaterální vzpřimovače trupu, nikoli kontralaterální  

Vyšetření stereotypu abdukce v kyčelním kloubu: 

 Proband leží na boku netestované dolní končetiny. Spodní horní končetina je 

v 90° flexi v ramenním a ve flexi v kloubu loketním - je položena pod hlavou, loket 

směřuje vpřed. Vrchní horní končetina je před tělem a pomáhá udržovat stabilitu. 

Spodní dolní končetina je v semiflexi v kloubu kyčelním a kolenním. Vrchní testovaná 

dolní končetina je v nulovém postavení v kloubu kyčelním a v extenzi v kloubu 

kolenním. 

Hodnocení: 

0: Norma – pohyb je proveden v čisté abdukci ve frontální rovině, tzn. poměr 

mezi stupněm aktivace m. gluteus medius a m. tensor fasciae latae je zhruba 1:1 

nebo aktivita m. gluteus medius mírně převažuje. 



 

 

1: Tensorová abdukce - převažuje aktivita m. tensor fasciae latae. Abdukce v kyčelním 

kloubu je provedena za současné flexe a extenze. Na abdukci se tak podílí 

i m. illiopsoas a m. rectus femoris. 

2. Převažující aktivita m. quadratus lumborum. Pohyb do abdukce začíná elevací pánve 

se současnou lehkou addukcí v kyčelním kloubu. Posléze pokračuje abdukce většinou 

tensorovým mechanismem. 


