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ABSTRAKT 

 

Název práce 

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou whiplash injury. 

 

Cíl práce 

Cílem mé bakalářské práce je získání teoretických poznatků o whiplash injury, 

souvisejících vztazích v krční páteři a fyzioterapeutických přístupech používaných 

u této diagnózy. 

Ve speciální části bylo cílem vypracování kazuistiky vybraného pacienta s diagnózou 

whiplash injury během mé měsíční souvislé odborné praxe v Oblastní nemocnici 

Kladno, a.s. 

 

Souhrn 

Obecná část bakalářské práce obsahuje teoretické poznatky o kineziologii krční páteře, 

vzniku poranění, stavu měkkých tkání a terapeutickém přístupu u whiplash injury. 

Praktická část zahrnuje kazuistiku pacienta s whiplash injury. 

 

Klíčová slova 

Whiplash injury, bolesti krční páteře, natažení měkkých tkání krku, rehabilitace. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Title 

Case report physiotherapy care for a patient with a diagnosis of whiplash injury. 

 

Objective 

The aim of my thesis is to gain theoretical knowledge of whiplash injury, related 

relationships in the cervical spine and physiotherapeutic approaches used in this 

diagnosis. 

In the special part was the aim of producing case studies of selected patient with 

a diagnosis of whiplash injury during my month work placements in the Regional 

Hospital Kladno, as 

 

Summary 

The general part of the thesis contains theoretical knowledge of kinesiology cervical 

spine of injury, soft tissue status and therapeutic approach for whiplash injury. 

The practical part includes a case report of a patient with a whiplash injury. 

 

Key words 

Whiplash injury, neck pain, stretching the soft tissues of the neck, rehabilitation. 
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1 ÚVOD 

Cílem mé bakalářské práce je zpracování základních teoretických znalostí 

z odborné literatury o whiplash injury a ověření praktického provedení terapie na 

zpracování kazuistiky vybraného pacienta. Tato bakalářská práce je zaměřena na 

problematiku whiplash injury (poranění). 

V teoretické části je shrnuta anatomie, kineziologie a biomechanika krční 

páteře, dále je zařazena etiologie a klinický obraz whiplash injury. Na konci obecné 

části je zařazena strategie léčby a terapeutické péče o pacienta s whiplash injury. 

Ve speciální části je kazuistika fyzioterapeutické péče, kterou jsem prováděla 

u pacientky s whiplash injury na základě terapeutického plánu stanoveného díky 

vstupnímu kineziologickému rozboru. Dílčími podkapitoly jsou anamnéza, vstupní 

kineziologický rozbor, jednotlivé terapeutické jednotky, výstupní kineziologický rozbor 

a zhodnocení efektu prováděné terapie. 

Fyzioterapeutické techniky a metody, které byly použity v průběhu celé 

rehabilitační léčby, odpovídají náplni studia tříletého bakalářského oboru fyzioterapie 

na FTVS UK. Kazuistika pacienta s výše uvedenou diagnózou vznikla na základě 

konání souvislé odborné praxe v Oblastní nemocnici Kladno, a.s. ve dnech 21. 1. – 15. 

2. 2013. 
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2 ČÁST OBECNÁ 

2.1 Anatomie 

V této části se budu věnovat nejdůležitějším anatomickým útvarům, které mají 

zásadní vliv a význam pro fyziologické postavení a funkci krční páteře. 

2.1.1 Páteř 

Páteř je kostěný sloupec, který plní funkci opornou, ochranou a pohyblivou. 

Obvykle je tvořena 7 obratli krčními, 12 hrudními, 5 bederními, kostí křížovou, srostlou 

z 5 obratlů, a kostrče, která je taktéž srostlá ze 4-5 obratlů. Krční páteř je však díky 

lehce rozdílnému tvaru obratlů výrazně pohyblivější než ostatní části páteře, které mají 

spíše funkci opěrnou. (Štulík, 2010; Rychlíková, 1985) 

2.1.1.1 Obratle 

Krční obratle C2-7 mají nízká těla, kraniokaudálně prosedlá, širší transversálně 

a kratší předozadně. Foramen vertebrale jsou trojhranné a vytváří páteřní kanál, který 

slouží jako ochranný průchod pro míchu a svazky nervů. Processi spinosi jsou tenké 

a na konci se rozdvojují, přičemž processus spinosus C7 je mohutný a dlouhý, na první 

pohled viditelný a hmatný, tudíž celý obratel nazýváme vertebra prominens – 

vystupující obratel. Processi transversi jsou dva - na pravé a levé straně obratle 

a v každém je důležitý foramen transversarium, v němž probíhá a. vertebralis, 

zásobující mozek. (Čihák, 2001; Rychlíková, 1985; McKenzie, 2010) 

Zvláštní a od ostatních obratlů zcela rozdílný tvar mají první dva krční obratle. 

První krční obratel nazýváme nosič (atlas), který má zvláštní plochý tvar bez 

obratlového těla, na který nasedá lebka. Důležitým útvarem je fovea dentis, jenž slouží 

ke kloubnímu spojení s dens axis. Druhý krční obratel nazýváme čepovec (axis). Má již 

tělo, ale na předním okraji vybíhá zub (dens), který slouží jako čep, kolem něhož 

se otáčí atlas. (Čihák, 2001; Childs, 2004; Rychlíková, 1985) 
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Obrázek 1: C obratle (Sobotta, 1993) 

2.1.1.2 Spojení na krční páteři 

Velmi významnou roli pro stabilitu a pohyblivost páteře hrají meziobratlové 

ploténky, kloubní spojení, ligamentózní spojení a další měkké tkáně (Štulík, 2010). 

Meziobratlová ploténka je umístěna mezi dvěma obratlovými těly (až od C2-3) 

a skládá se z rosolovitého jádra, obklopeného pevným vazivem. Ploténka působí jako 

tlumič nárazů při pohybech těla a zároveň určuje rozsah pohybu (ne směr). Čím je 

ploténka vyšší, tím je větší i rozsah pohybu. (Anderson, 2006; Štulík, 2010; Rychlíková, 

1985) 

Meziobratlové klouby a jejich pouzdra spojují jednotlivé obratle a vymezují 

směr pohybu. v krční páteři umožňují značný záklon a předklon. Sklon artikulujících 

plošek umožňuje i velkou rotaci a úklony (Rychlíková, 1985). 

Ligamenta dělíme na krátká a dlouhá. Mezi dlouhá ligamenta patří 

lig. longitudinale anterius, běžící po ventrální ploše obratlových těl od C1 až na kost 

křížovou, a lig. longitudinale posterius, jdoucí po přední stěně páteřního kanálu od kosti 

týlní až po kost křížovou. Krátká ligamenta spojují oblouky a výběžky sousedních 
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obratlů. Mezi oblouky je lig. flavum, ligg. intertransversaria spojují transversální 

výběžky, lig. interspinale spojuje spinální výběžky a v kraniální části přechází plynule 

v lig. nuchae upínající se na týlní kost. (Anderson, 2006; Dylevský, 2009; Štulík, 2010) 

Cervikokraniální spojení je systém kloubů a vazů zajišťující spojení týlní kosti, 

atlasu a axisu. Kloub atlantookcipitalní je párové skloubení kondylů týlní kosti 

a jamkami na atlasu, které zajišťuje převážně kývavé pohyby hlavy. Kloub 

atlantoaxiální mediální spojuje foveu dentis na předním oblouku atlasu se zubem axisu. 

Atlas je spojen se zubem axisu v místě předního oblouku mohutným lig. transversum 

atlantis. Jsou zde i další vazy zahrnující lig. cruciforme atlantis, ligg. Alaria a lig. apicis 

dentis. Vazy zabraňují při pohybech hlavy posunu zubu axisu do páteřního kanálu, 

ve kterém v tomto místě probíhá prodloužená mícha, obsahující životně důležitá centra. 

Proto při úrazech, při nichž dojde k přetržení vazů, nastává okamžitá smrt. Poslední 

částí cervikokraniálního spojení je párový kloub atlantoaxiální laterální spojující 

kloubní výběžky atlasu a axisu. První dva krční obratle nesou celou váhu hlavy 

a dovolují pohyby hlavy prakticky do všech směrů převážně však do rotace. (Anderson, 

2006; Childs, 2004; Štulík, 2010; Rychlíková, 1985) 

2.1.2 Neurologické struktury 

Krční páteř tvoří ochranu pro míchu, která je spojkou mezi mozkem a orgány 

těla. Probíhají zde také propriocepční a exterocepční spinální reflexy. Současně je velmi 

důležité, aby byla mícha správně vyživována a chráněna mozkomíšním mokem. 

Z míchy vystupují páry míšních nervů, v krční oblasti je to 8 párů. Tyto míšní nervy 

jsou spojeny a tvoří tzv. plexy. (Seidl, 2004; Petrovický, 2002) 

Plexus cervikalis (C1-4) senzitivně inervuje kůži oblasti okcipitální, temporální 

a na přední straně krku. Motoricky jsou inervovány hluboké šíjové svaly a m. levator 

scapule. Důležitým je také n. phrenicus, který inervuje bránici. Plexus brachialis (C5-

Th1) je vytažený od obratlů až do axily a jeho svazky procházejí mezi skalenovými 

svaly spolu s a. subclavia, kde může docházet k poraněním či útlakům. Jeho nervy 

motoricky i senzitivně inervují celou horní končetinu a pletenec ramenní, na kterém je 

ovšem výjimka pro m. trapezius a m. sternocleidomastoideus. Ty jsou inervovány 

z n. accesorius, který se řadí mezi hlavové nervy. (Seidl, 2004; Petrovický, 2002) 
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S krční páteří souvisí i vegetativní nervový systém. Krční sympatikus má 

nejvyšší hustotu zásobení v oblasti C1-2 a C5. Parasympatikus zastupuje n. vagus, který 

tudy prochází. (Seidl, 2004; Petrovický, 2002) 

 

Obrázek 2: Nervové plexy (Sobotta, 1993) 

2.1.3 Arteria vertebralis 

Při pohybu v horní krční páteři je tepna utlačována nebo natahována. 

Autonomní nervové pleteně doprovázející tepnu jsou drážděny a mění objem krevního 

průtoku k důležitým částím mozku. Jde o mozkový kmen a mozeček, tudíž v důsledku 

nedokrevnosti těchto struktur dochází k motorické nejistotě, poruchám koordinace 

a k závratím (Dylevský, 2009). 

2.2 Biomechanika krční páteře 

Spojením kostních a vazivových struktur je vytvořena páteř jako celek s třemi 

funkcemi – nosnou, pohybovou a ochrannou. Vzhledem k vzpřímené poloze člověka je 

páteř vystavena velkému zatížení. Krční páteř má velkou ohebnost díky struktuře 

kloubů, hlavně mezi prvním obratlem a hlavou, a protože se v této oblasti k páteři 
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nepřipojují žádné kostní struktury (žebra, pánev). Je však zranitelnější než ostatní 

chráněné segmenty. Její velká ohebnost je příčinou mnoha problémů – velké napětí 

a přetížení. (McKenzie, 2010; Štulík, 2010) 

Základní funkční jednotkou je pohybový segment tvořený sousedícími 

polovinami obratlových těl, páru meziobratlových kloubů, meziobratlové ploténky, 

vaziva a svalů. Nosnou a pasivně fixační komponentou segmentu jsou obratle a vazy. 

Délka a případné natažení ligament omezují rozsah pohybů v páteři, jenž by byly 

vzhledem k ploše a sklonu kloubních ploch mnohem větší. Hydrodynamickou 

komponentou je meziobratlová ploténka a cévní zásobení páteře. Klouby a svaly tvoří 

kinetickou a aktivní fixační komponentu (Dylevský, 2001). 

Horní krční páteř (C0-C1-C2) má flexi a extenzi shodně 11
0
, laterální úklony 

okolo 8
0
. Rotace v C0-C1 není možná, ale je výrazně nahrazena rotací v C1-C2, která 

tvoří až 50% celkové rotace krční páteře. Je to přibližně 30
0
. Při rotaci krční páteře 

se nejprve zapojuje C1-C2, až poté rotace v dolní krční páteři. Dolní krční páteř (C3-

C7/Th1) má největší rozsah pohybů do flexe a extenze (70
0
) ve středním úseku (C5). 

Úklony se dějí převážně v tomto úseku krční páteře s rozsahem 30
0
 a rozsah rotace je 

také okolo 30
0
. Rozsah úklonů a rotace klesá kraniokaudálně. Celkový rozsah pohybů je 

však výrazně vyšší, neboť se dosažené hodnoty z každého segmentu sčítají (Štulík, 

2010). 

Ve flexi se při symetrii celé krční páteře vytváří plynulá kyfóza, kde se přední 

okraje obratlových těl přibližují, zvětšuje se foramen intervertebrale, dochází 

k ventrálnímu posunu horního obratle a trny se od sebe oddalují. Při extenzi se přední 

okraje obratlových těl oddalují, zmenšuje se foramen intervertebrale a trny se k sobě 

přibližují. Rozdílný je mechanismus anteflexe a retroflexe, při kterých dochází 

k pohybu pouze v cervikokraniálním spojení. Rotace je vždy zahájena rotací hlavy, pak 

teprve nastupuje rotace jednotlivých obratů vůči sobě. Vzhledem ke sklonu kloubních 

ploch obratlů vzniká při rotaci i malý úklon. Čistá lateroflexe obsahuje i rotaci C2 

a obratlů do směru lateroflexe, kde v horní krční páteři převažuje ventrální klopení 

obratlů, zatímco v dolní krční páteři je dorsální klopení obratlových těl. Translační 

pohyb je minimální. (Čihák, 2001; Rychlíková, 2008) 
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Stabilita či nestabilita hraje významnou roli při onemocnění páteře, zvláště 

v traumatologii. Dle Frymoera a Kraga (1986) je stabilita páteře stav, kdy funkční 

jednotka páteře nevykazuje při fyziologické zátěži deformaci, abnormální pohyb 

a chrání nervové struktury. 

2.3 Kineziologie 

Kinetickou komponentou páteře jsou svaly. Svaly krční páteře můžeme dělit 

podle jejich lokalizace na svaly přední, zadní a postranní, anebo podle jejich délky na 

dlouhé, střední a krátké. (Čihák, 2001; Véle, 1995; Dylevský, 2001) 

Přední skupina krátkých svalů obsahuje m. rectus capitis anterior a m. rectus 

capitis lateralis. Jejich jednostranná kontrakce způsobuje laterální flexi hlavy 

ipsilaterálně, oboustranná kontrakce podporuje flexi hlavy proti krční páteři. (Čihák, 

2001; Véle, 1995) 

Zadní skupina krátkých svalů je nazývána jako hluboké svaly šíjové 

(subokcipitální svaly). Jsou to m. rectus capitis posterior major, m. rectus capitis 

posterior minor, m. obliquus capitis superior a m. obliquus capitis inferior. Tyto svaly 

zabezpečují vzájemné balanční pohyby hlavy a obratlů C1 a C2 při extenzi, lateroflexi 

a rotaci. (Čihák, 2001; Véle, 1995; Dylevský, 2001) 

Přední hluboká skupina dlouhých šíjových svalů obsahuje svaly m. longus 

capitis a m. longus colli, které při oboustranné kontrakci flektují krční páteř, při 

jednostranné kontrakci uklání krční páteř na stranu stahu (Čihák, 2001). 
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Obrázek 3: Hluboké svaly (Sobotta, 1993) 

Přední střední vrstva šíjových svalů se skládá z mm. suprahyoidei (tvoří 

spodinu ústní dutiny) a mm. infrahyoidei (spojují jazylku, lopatku a sternum). 

Zúčastňují se flexe a rotace krční páteře. K této skupině patří také velmi významné 

mm. scalenni, které při jednostranné akci uklánějí krční páteř na stranu stahu a otáčejí ji 

na stranu opačnou. Při oboustranné akci předklánějí krční páteř. Při fixované páteři 

zdvihají 1. a 2. žebro. (Čihák, 2001; Štulík, 2010) 

Střední zadní vrstva šíjových svalů zahrnuje m. semispinalis capitis, 

m. splenius capitis a m. longissimus capitis, které dělají extenzi krční páteře (Čihák, 

2001). 

Povrchová vrstva šíjových svalů obsahuje tyto svaly: m. trapezius horní část 

a m. sternocleidomastoideus. Horní část m. trapezius elevuje rameno. 

M. sternocleidomastoideus při oboustranné akci zdvíhá a zaklání hlavu (zadní snopce), 



16 

sklání hlavu (přední snopce), nebo jako celý sval sune hlavu horizontálně dopředu. Při 

jednostranné akci naklání hlavu na stranu akce a otáčí obličej na stranu protilehlou. 

(Čihák, 2001; Dylevský, 2001) 

Na funkci horní krční páteře se do jisté míry podílejí i svaly žvýkací. 

Souvislost krčních a žvýkacích svalů se projevuje například při vstávání z lehu, kde 

přední krční svalstvo provádí flexi hlavy a krční páteře a vyžaduje přitom stisknutí 

mandibuly žvýkacími svaly. Klinicky je významný vztah mezi oblastí atlantookcipitální 

a oblastí mandibulárního kloubu. (Véle, 1995; Dylevský, 2009) 

 

Obrázek 4: Povrchové svaly (Sobotta, 1993) 

2.4 Whiplash injury 

Termín „whiplash injury“ byl představen v roce 1928 americkým lékařem H. 

E. Crowem. Whiplash injury v překladu znamená šlehnutí bičem, v odborné literatuře je 

tedy někdy uváděn jako „bičové trauma“. Dalšími názvy jsou hyperakcelerační úraz, 

hyperextenční poranění krční páteře a opěrkový syndrom.(Časarová, Štěpanovský, 

2009; Štulík, 2010; Rydevik et al., 2008; Zemanová, Vacek, Bezvodová, 2003) 
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Dle Zemanové, Vacka a Bezvodové (2003) by termín whiplash neměl být 

používán jako diagnóza (např. stav po whiplash), protože popisuje tři související 

součásti jednoho děje: 

 Whiplash událost – je biomechanický proces, který postihuje účastníky 

dopravní nehody 

 Whiplash poranění – je výsledkem whiplash události 

 Whiplash syndrom – tvoří souhrn symptomů, které jsou přisuzovány whiplash 

poranění. 

The Quebec Task Foree on Whiplash – Associated Disorders (WAD) 

redefinovala whiplash v roce 1995 jako „akceleračně – decelerační mechanismus 

přenosu síly na krční páteř, způsobený nárazem zezadu a z boku, a to hlavně při 

srážkách motorových vozidel, ale také při poraněních způsobených skokem do vody 

nebo podobnými úrazy. Přenos energie má za důsledek poranění kostí nebo měkkých 

tkání (whiplash injury), které může vést k širokému spektru klinické symptomatologie 

(whiplash associated disorders – WAD)“. Dle Rychlíkové (2008) se však jedná 

o poranění krční páteře a měkkých tkání kolem páteře vznikající při prudkém, 

nečekaném nárazu, někdy i při brzdění. K nárazu může dojít dvojím způsobem, a to, že 

auto narazí zepředu na překážku, nebo do stojícího auta zezadu narazí jiné vozidlo. 

(Rychlíková, 2008; Teasell et.al., part 3, 2010; Zemanová, Vacek, Bezvodová, 2003) 

Quebecká klasifikace whiplash injury, která je dnes nejpoužívanější, se dle 

Sternra a Gerdla (2004) zakládá na anatomicko - klinickém podkladě: 

 0 - žádné subjektivní nebo objektivní příznaky 

 1 – bolesti šíje a hlavy, pocity ztuhlosti a zvýšené citlivosti, žádné objektivní 

příznaky 

 2 - bolesti a další subjektivní příznaky, objektivní muskuloskeletální příznaky 

 3 – bolesti a další subjektivní příznaky, objektivní neurologická 

symptomatologie 

 4 - bolesti a další subjektivní příznaky, fraktury, ruptury, dislokace 

K výše zmíněné Quebecké klasifikaci se často kombinuje klasifikace dle 

Sternra a Gerdla (2004), která vychází z časové osy přetrvávání problémů: 

 Akutní < 12 týdnů 

 Chronický > 12 týdnů 
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Dle Teasell et al., part 1 (2010) se stádia dělí následovně: 

 Akutní < 2 týdny 

 Subakutní 2 týdny – 12 týdnů 

 Chronický > 12 týdnů 

2.5 Etiopatogeneze 

Mezi nejčastější příčiny vzniku patří dopravní nehody vyvolané zadním, 

čelním či bočním nárazem. Riziku poranění jsou vystaveni nejen řidiči, ale i všichni 

spolujezdci. Whiplash injury představuje nenápadné poranění s výskytem až 50 % 

všech dopravních nehod, přičemž okolo 85 % těchto poranění je klasifikováno jako 

nezávažných, ale u mnoho z nich přetrvávají dlouhodobé následky. Okolo 25 – 40 % 

postižených již nikdy nebude v takovém zdravotním stavu jako před nehodou. Úrazy 

tohoto typu provázejí také nehody autobusů, vlaků, ale i nárazy či kolize při různých 

sportech (hokej, cyklistika, box, rugby, jízda na koni). K poranění může dojít i 

v odlišných situacích jako je pád ze schodů, ze žebříku, uklouznutí a jiných podobných 

úrazech. (Drábková, 2002; Moore, 2005; Sort of, 2010) 

Mechanismus vzniku whiplash injury je velmi komplexní. Vždy mu předchází 

prudký pohyb hlavy vyvolaný vnějším nárazem nebo nečekaným trhnutím těla. Hlava 

a šíje při něm vykonávají prudké ohnutí - hyperflexi nebo hyperextenzi, které je 

následováno rychlým pohybem opačným směrem. Při čelním nárazu hlava, krk i trup 

prudce kmitnou dopředu, ale při nárazu ze zadu se kmit děje opačným směrem, tedy do 

extenze. Hlavním faktorem vyvolávajícím nebezpečný pohyb hlavy je odstředivá síla. 

Vyvolané síly rostou v přímé závislosti na rychlosti vozidla postiženého. (Rychlíková, 

2008; Sort of, 2010; Zemanová, Vacek, Bezvodová, 2003) 
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Obrázek 5: Mechanismus úrazu (Rychlíková, 2008) 

Vlivem působení velké zevní síly jsou extrémní polohy tlumeny nikoliv svaly, 

ale vazy a kloubními pouzdry, které se v okamžiku nárazu prudce napnou až do krajní 

fyziologické meze, a pak mohou být porušeny. Při hyperextenzi se nejvíce napínají 

ligg. alare, a lig. longitudinale anterior, naproti tomu při hyperflexi je to lig. flavum, 

lig. longitudinale posterius nebo případně ligg. interspinalia (Ivancic et al., 2004). 

 

Obrázek 6: Postavení páteře (Štulík, 2010) 
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„Variabilně může být poškozeno více struktur, ale dá se říci, že v oblasti dolní 

krční páteře je v důsledku axiální komprese s abnormální extenzí hlavní poškození 

kloubně ploténkové a v oblasti horní krční páteře poškození vazivově svalové.“ 

(Zemanová, Vacek, Bezvodová, 2003) 

Rozsah, intenzita a typ poškození krční páteře (následkem autonehod) závisí 

podle Zemanové, Vacka, Bezvodové (2003) na: 

 Rychlosti nárazu a velikosti akceleračních sil 

 Typu úrazu a kinetice při nárazu 

 Poloze hlavy a trupu při nárazu 

 Kombinaci hyperextenčně – flekčního pohybu s event. rotací či lateroflexí 

 Přítomnosti a nastavení hlavové opěrky 

2.6 Klinický obraz 

Hlavní obtíže se objevují bezprostředně po úrazu, nebo do několika hodin. 

Bolest a ztuhlost šíje jsou nejdůležitějšími příznaky. Bolest je velmi proměnlivá 

v intenzitě i místě. Pacienti s menšími problémy mívají bolest pouze v koncových 

fázích pohybu. Pacienti se závažnými problémy mívají omezen rozsah pohybu krční 

páteře, takže si drží hlavu strnule a brání se pohybu. Pociťují úlevu, pokud si přidržují 

hlavu rukama. Kromě bolesti a ztuhlosti šíje se bezprostředně po úrazu objevují i bolesti 

hlavy, bolesti temporomandibulárního kloubu, bolesti zad či závratě. (Rychlíková, 

2008; Rydevik et al. 2008; Sort of, 2010) 

Mezi následující obtíže se řadí svalové spasmy, fasciové spasmy, hyperalgické 

kožní zóny, trigger pointy na paravertebrálních svalech a mm. trapezií, bolestivé úpony 

mm. sternocleidomastoidei, hypertonus extenzorů krku, svalů subokcipitálních 

a nedostatečná funkce hlubokých flexorů krku. Občas se nacházejí i poruchy na dolní 

části trupu či DKK díky svalovým řetězcům. Neurologické obtíže mohou zahrnovat 

slabý otřes mozku, brachialgie, parestezie či slabost v HKK, dále vizuální poruchy, 

tinnitus, dysfagie, poruchy spánku, potíže s koncentrací a pamětí, a psychický stres či 

únava s možností zvýšeného užívání léků. (Hahn, 2005; Sort of, 2010) 

Vzhledem k tomu, že whiplash poranění nejčastěji vzniká při dopravních 

nehodách, kde je pacient připoután bezpečnostním pásem, dochází k poraněním, která 

jsou způsobena právě bezpečnostním pásem. v oblasti horní části hrudníku to mohou 
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být výše zmíněné brachialgie, dislokace sternoklavikulárního či akromioklavikulárního 

skloubení, nebo poranění horních žeber. v dolní části je to například poranění pánve 

nebo bederní páteře (Patijn, Vacek, 2005). 

2.7 Prognóza 

Bude záviset na závažnosti poranění a rychlosti léčby, ale výhled je ve většině 

případů dobrý. Pokud se zanedbá lékařská pomoc, tak až u 50 % pacientů přetrvávají 

příznaky až rok od zranění. Přibližně 70 % pacientů se zcela uzdraví během 2-3 týdnů. 

U několika pacientů však budou některé příznaky přetrvávat dlouhodobě (např.: bolesti 

zad, bolesti HKK, zrakové poruchy). V případě, kdy příznaky přetrvávají i po 6 

měsících je prognóza zpravidla nepříznivá a pacient se některých příznaků již nezbaví. 

(Bohman et al., 2012; Rydevik et al. 2008; Kenny, 2010) 

2.8 Diagnostika 

Při diagnostice je nutno myslet na možnost vzniku whiplash injury, ať u každé 

dopravní nehody, sportovního úrazu nebo jiné kolize, tak i s časovým odstupem 

u nespecifických problémů vázaných na oblast krční páteře. Může být postiženo několik 

anatomických oblastí najednou (hlava, krk, mícha, páteř, vazy, svaly, zrak, rovnovážné 

ústrojí). Proto by diagnostika měla probíhat na multidisciplinární úrovni: traumatolog, 

neurolog, ortoped, ORL specialista, oftalmolog a rehabilitační lékař (Sort of, 2010). 

Hlavní složkou diagnostiky je získání důkladné anamnézy, kde se zaměřujeme 

převážně na mechanismus úrazů, bolest či další příznaky. Další neopomenutelnou částí 

je neurologické vyšetření, které případně vyloučí horší následky jako otřes mozku, útlak 

periferních nervů, poškození míchy, hlavových nervů, mozečku, vestibulárního ústrojí 

či zraku. (Sort of, 2010; Seidl, 2004) 

Zobrazovací metody jsou zpravidla používány na diagnostiku poranění 

kostních a měkkých tkání (Seidl, 2004; Sterner, Gerdle, 2004): 

 RTG – zobrazuje postavení páteře a poruchy jejího držení, tvar obratlů, šíři 

páteřního kanálu, stupeň a lokalizaci degenerativních změn páteře. 

 Výpočetní tomografie (CT) - zobrazuje kostní a částečně i měkké struktury, 

převážně mezi kostní tkání (stav meziobratlových plotének, krycích destiček, 

mozkové tkáně…). 
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 Magnetická rezonance (MR) – zobrazí vyšetřovanou tkáň v libovolné rovině 

řezu. Je preferovanou metodou pro zobrazení měkkých tkání těla a jejich 

diagnostiku. 

Rehabilitační lékař nebo fyzioterapeut se zaměřuje na funkční vyšetření, které 

mimo výše zmíněnou anamnézu a neurologické vyšetření obsahuje následující složky: 

aspekci stoje, chůze a měkkých tkání těla, palpaci kostěných a měkkých struktur těla, 

protažitelnost měkkých tkání těla, tonus svalů, vyšetření pasivních a aktivních pohybů (i 

proti izometrickému odporu), vyšetření joint play, hypermobility, pohybových 

stereotypů, stabilizačních funkcí těla i svalového zřetězení (Kolář et al., 2009). 

2.9 Léčba 

Dle Zemanové, Vacka a Bezvodové (2003) fyzioterapie u whiplash injury 

usnadňuje a podporuje proces hojení tkání, řídí se individuální reakcí pacienta a snaží 

se obnovit poškozenou funkci. Zaměřujeme se na pacienty dle klasifikace WAD 

se stupněm I a II, neboť pacienti se stupněm postižení III a IV jsou v péči neurologů, 

neurochirurgů a ortopedů (fyzioterapie se jimi zabývá až po stabilizaci stavu). 

Jsou možné dva přístupy terapie u pacientů s WAD: 

 pasivní 

 aktivní 

Výběr dané terapie by měl vycházet z rychlosti hojení měkkých tkání, neboť 

časnou aktivitou nebo nevhodným zásahem by mohlo dojít k dalšímu zranění měkkých 

tkání. 

Hojení tkáně probíhá ve třech fázích: 

 fáze zánětlivá (fagocytóza, neovaskularizace) 

 fáze proliferativní (syntéza kolagenu a glycosaminoglykanů) 

 fáze remodelační (konečná fáze formování architektury tkáně) 

2.9.1 Pasivní terapie 

Pasivními postupy jsou aplikace tepla nebo chladu, ultrazvuku, 

magnetoterapie, elektroanalgezie (TENS, interferenční proudy), nebo relaxační masáže. 

Důležitá je imobilizace krčním límcem, který se přikládá hned v prvním dnu po nehodě. 

Součástí pasivní terapie je i farmakoterapie, která by ovšem měla být indikována nebo 
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alespoň kontrolována ošetřujícím lékařem. Možností je i psychoterapie, jako odpověď 

na řešení problémů ohledně únavy, stresu a nespavosti. Psychoterapie se hojně využívá 

ve světě ve formě kognitivně behaviorální terapie, která má však i složku aktivní. 

(Hansen et al., 2011; Steidl, Houdek, Hrabálek, 2001; Zemanová, Vacek, Bezvodová, 

2003) 

 

Obrázek 7: Límec Philadelphia (Barsa, Suchomel, 2005) 

2.9.2 Aktivní terapie 

2.9.2.1 Přehled strategie aktivního přístupu k léčbě dle Zemanové, Vacka, 

a Bezvodové (2003) 

 Fáze 1: 4-7 dní 

Snažíme se snížit bolest analgetiky, informovat pacienta o režimových 

opatřeních, motivovat pacienta ke spolupráci, imobilizovat krční páteř límcem a využít 

možnosti terapie pasivní. 

 Fáze 2: 1. – 3. týden 

Pokračování terapie z 1. fáze a co nejrychlejší návrat pacienta k běžným 

denním aktivitám. 

 Fáze 3: 3. – 6. týden 

Zařazujeme techniky měkkých tkání, míčkování a PIR na měkké tkáně 

s ohledem na bolest. Zároveň zkusíme trakci Cp ve 30
0 

flexi krku, která by měla být pro 

pacienta uvolňující. Pokud terapie probíhá normálně, zařazujeme do pacientových 

aktivit jeho zájmy a práci. 
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 Fáze 4: 6. – 12. týden 

V tomto období dochází k plnému využití terapeutických technik. Pokračujeme 

s technikami uvedených ve fázi 3. a po odeznění bolesti se zaměřujeme na protažení 

zkrácených svalů, trakci Cp v nulové poloze a mobilizace omezeného kloubní vůle 

v oblasti Cp, horních žeber a pletence ramenního. Zařazujeme cviky na posílení 

hlubokého stabilizačního systému, senzomotorickou stimulaci na labilních plochách 

a aktivaci/relaxaci oslabených/přetěžovaných svalů pomocí PNF. Snaha o instruktáž 

a opravu chybných pohybových stereotypů 

 Fáze 5: více než 3 měsíce 

V případě odeznění následků úrazu se nadále snažíme o posílení hlubokého 

stabilizačního systému a prevenci svalových patologií. Pokud obtíže přetrvávají, stav 

pomalu přechází do stadia chronického a je nutno ho konzultovat s odborným lékařem. 

2.9.2.2 Další možnosti aktivní terapie 

Strategie léčby pomocí aktivní terapie se liší podle jednotlivých autorů a není 

jasně daný postup. Vše vychází z délky imobilizace krčním límcem a stupněm postižení 

měkkých tkání těla. Dle Zemanové, Vacka a Bezvodové (2003) je délka imobilizace až 

6. týdnů. Jiní autoři uvádějí imobilizace kratší, okolo 4 – 10 dnů. Během imobilizace je 

také doporučována aktivace krčních svalů pomocí izometrických kontrakcí do všech 

směrů, které pokračují i po odstranění imobilizace. Mezi využívající metody se řadí 

i McKenzie, Brüggerův koncept či PNF. (Rydevik et al., 2008; Hansen et al., 2011) 

2.9.2.3 Metody aktivní terapie 

 Techniky měkkých tkání dle Lewita 

Měkké tkáně v zásadě znamenají kůži, podkoží, fascie a svalstvo. Technikou 

se pokoušíme o normalizaci jejich elasticity a pohyblivosti navzájem i oproti jiným 

strukturám těla. Využívá se protahování či posouvání, ale s využitím „předpětí“, kdy po 

několika vteřinách dochází tlakem k uvolnění (Lewit, 2003). 

 Míčkování dle Jebavé 

Míčková facilitace či relaxace je metoda využívající měkkých molitanových 

míčků, které facilitují měkké tkáně těla a přispívají k jejich relaxaci (Jebavá, 1994). 
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 Postizometrická svalová relaxace (PIR) 

Léčebný postup zaměřený na svalové spasmy využívající svalovou facilitaci 

a inhibici. Nejdříve se dosáhne „předpětí“ svalu v jeho maximálním protažení, pak 

vyzveme pacienta k provedení izometrické kontrakce (minimální odpor proti našemu 

pohybu) a nádechu po dobu cca 10 vteřin, po nichž následuje výdech a uvolnění odporu 

pacienta, kdy dochází ke spontánnímu protažení (Lewit, 2003). 

 Postizometrická svalová relaxace (PIR) s protažením 

Je technika výše popsaná s tím rozdílem, že se používá na zkrácené svaly za 

účelem jejich protažení. Rozdíl je také v míře izometrického odporu pacienta proti 

směru našeho protažení, který je lehce větší. Po cca 30 vteřinách odporu následuje 

nádech pacienta a pomalý výdech s uvolněním svalu, kdy terapeut pasivně protáhne 

sval. 

 Antigravitační metoda dle Zbojana 

Je metoda využívající stejný princip jako postizometrická svalová relaxace jen 

s tím rozdílem, že během izometrického odporu i relaxace používáme gravitaci. Tato 

metoda lze využít i jako autoterapie (Lewit, 2003). 

 Mobilizace dle Rychlíkové a Lewita 

Soubor technik snažící se o obnovení omezené kloubní vůle. Jedná se v zásadě 

o čtyři možné způsoby dosažení daného cíle. Za prvé využití prosté mobilizace 

s využitím uvolnění „předpětí“ díky lehkému tlaku do směru omezení. Za druhé použít 

mobilizaci s užitím PIR pro dosažení uvolnění kloubní vůle. Za třetí použít jednorázové 

manipulace, kdy po dosažení „předpětí“ použijeme jednorázový rychlý pohyb do směru 

omezení a za čtvrté technika trakce  využívající tlaku v ose kloubu pro uvolnění kloubní 

vůle i okolních svalů (Lewit, 2003). 

 Léčebná tělesná výchova 

Soubor cviků zaměřených na korekci a postupné odstranění svalových 

patologií. Může se jednat o cviky naměřující se na protažení svalů, posílení svalů 

a zkoušení pohybových stereotypů. Tyto cviky se často využívají jako autoterapie. 
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 Pohybové stereotypy dle Jandy 

Jedná se o metodu, která zkoumá náš individuální motorický projev při 

specifikovaných pohybech, kdy se projevují svalové dysbalance. Na ty pak pacienta 

upozorňujeme a snažíme se o korekci pohybového stereotypu, tak aby se aktivovaly 

svaly, které se fyziologicky mají pohybu zúčastňovat (Lewit, 2003). 

 Senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové 

Je soustava balančních cviků v různých posturálních polohách, které 

se využívají k posílení hlubokého stabilizačního systému a aktivaci svalů při 

pohybových stereotypech. Cviky se provádí na balančních plochách jako je posturomed, 

balanční čočka, výseče či trampolína (Haladová, 2003). 

 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) 

Je metoda usnadňující reakci nervosvalového mechanismu pomocí 

propriocepce. Vychází se z pohybů uplatňujících se v běžném životě, kdy se pohyb děje 

v několika kloubech a rovinách současně. Tato metoda se provádí k aktivaci oslabených 

svalů, protažení svalů, stabilizaci kloubů nebo k relaxaci přetížených svalů. Zároveň je 

hojně využívána k terapii po centrální mozkové poruše (Holubářová, Pavlů, 2011). 
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3 ČÁST SPECIÁLNÍ 

3.1 Metodika práce 

Tato bakalářská práce byla zpracována na základě konání čtyřtýdenní souvislé 

odborné praxe v Oblastní nemocnici Kladno, a.s. ve dnech 21. 1. – 15. 2. 2013. Před 

začátkem fyzioterapeutické péče byla pacientka informována o způsobu zpracování 

bakalářské práce, jejích právech a o průběhu terapií. Následně pacientka podepsala 

informovaný souhlas (viz Příloha č. 2). Tato bakalářská práce byla schválena Etickou 

komisí FTVS UK dne 1. 2. 2013 pod číslem jednacím 057/2013 (viz Příloha č. 1). 

Na základě získaných informací z anamnézy a ze vstupního kineziologického 

rozboru byl sestaven krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán. Krátkodobý 

fyzioterapeutický plán byl v průběhu terapie plněn vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu 

stavu pacientky. Pacientka docházela k ambulantnímu ošetření na Rehabilitační 

oddělení ON Kladno 2x týdně převážně ve večerních hodinách, a to z důvodu 

pracovního vytížení. Vzhledem k mému bydlišti v blízkosti ON Kladno, bylo možno 

vyhovět pacientce v požadavcích na čas terapie. Během poslední terapeutické jednotky 

byl proveden výstupní kineziologický rozbor a zhodnocen efekt celé terapie. Délka 

jedné terapeutické jednotky byla cca 45 minut. 

Fyzioterapeutické metody, použité v průběhu terapie, odpovídaly náplni studia 

tříletého bakalářského oboru fyzioterapie FTVS UK. Byly použity následující 

terapeutické metody: techniky měkkých tkání (dle Lewita), facilitační a relaxační 

metoda léčby - míčkování (dle Jebavé), antigravitační metoda (dle Zbojana), technika 

postizometrické relaxace (dle Lewita), technika postizometrická realaxace s následným 

protažením (dle Jandy), mobilizace (dle Rychlíkové a Lewita), metoda proprioceptivní 

neuromuskulární facilitace (dle Kabata), senzomotorické cvičení (dle Jandy a Vávrové) 

a cviky z léčebné tělesné výchovy na posílení či protažení svalů. 

V průběhu terapií byly použity následující pomůcky: neurologické kladívko, 

ladička, dvě zkumavky na vyšetření povrchového čití – termického čití, dvě váhy, metr, 

goniometr, olovnice, overball, posturomed, balanční čočka a pěnové míčky na uvolnění 

měkkých tkání, propriomed. 
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3.2 Anamnéza 

Vyšetřovaná osoba: V. P.    ZP: 205 

Pohlaví: Žena      Ročník:1987 

Diagnóza: 

 S 13. 4 – Podvrtnutí a natažení krční páteře - Whiplash injury 

Status présens: 30. 1. 2013 

 výška 170 cm 

 váha 58 kg 

 BMI 20,07 

 SF 68 tep/min 

 DF 13 d/min 

 krevní tlak neměřen, pacientka uvádí, že při posledním měření 12/2012 byl 

120/80. 

Objektivně: 

Pacientka přišla s bolestí krční páteře po whiplash úrazu. Nejsou známky 

výrazného antalgického držení těla. Nosí brýle na dálku. Je komunikativní a dobře 

spolupracuje. 

Subjektivně: 

Pacientka se cítí dobře, až na bolesti krční páteře. 

RA: 

 bratr a otec bez zdravotních problémů 

 matka bolesti celé páteře nejasné etiologie 

 babička z matčiny strany – zemřela na CMP 

 babička z otcovy strany - osteoporóza 

 děda z otcovy strany - RAK 

OA: 

Předchorobí: 

 BDN 
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 v dětském věku trpěla na migrény, nyní jen občasné bolesti hlavy při 

dlouhodobé práci na počítači 

 2007 – fraktura humeru L HK – pád při sportovní činnosti, bez úrazu hlavy - 

operace – osteosyntéza 

 2008 – reoperace L HK – odstranění kostních výrůstků 

 2010 – reoperace L HK – ruptura šlachy dlouhé hlavy m.biceps 

 2011 – ruptura vazů v nártu P DK při sportovní činnosti – následně pád bez 

poranění hlavy 

 2009 – 2011 cca 2x lehký otřes mozku při sportovní činnosti 

 používání dioptrických brýlí na dálku od r. 2006 

Nynější onemocnění: 

Dopravní nehoda dne 6. 12. 2012 s prudkým nárazem ze předu, připoutána 

bezpečnostními pásy. Ihned odvoz do Oblastní nemocnice Kladno, prodělána vyšetření 

CT, RTG na krční páteř. Diagnostikováno whiplash poranění a lehký otřes mozku. Ještě 

téhož dne propuštěna domů, dán krční fixační límec (plastový) na 3 týdny. Po následné 

kontrole dán krční fixační límec molitanový (měkký) na 2 týdny. Nyní přetrvává lehká 

bolest při dlouhodobých statických polohách (sed u počítače, leh). V noci spí bez 

problémů. 

PA: 

 bankovní úřednice, 8 hod. pracovní doba 

 pracovní zátěž – 8 hodin sed u počítače 

 pravák - práce s myší od počítače 

 sed na otočné kancelářské židli s loketními opěrkami, ale bez opěrky hlavové 

Sport.A: 

 od dětského věku do 18 let 2x týdně gymnastika, atletika a volejbal 

 cca 2 roky zpět závodně ragby 

 rekreačně se věnuje všem sportům 

Soc.A: 

 vzhledem k diagnóze bezpředmětné 
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AA: 

 alergie na většinu pylů, prach a srst 

GA: 

 začátek menstruace od 16 let nepravidelně 

 s užívání antikoncepce pravidelně 

 před rokem potrat ve 3. měsíci 

FA: 

 antikoncepce Diane 

 občas proti bolesti Ibalgin 

Abusus: 

 káva rozpustná 3x denně 

 čaj občas 

 alkohol – abstinent 

 pitný režim cca 3 l denně obyčejné vody 

 dominantní P HK a L DK 

Předchozí RHB: 

 vždy po operacích ramene ambulantně RHB a lázně (Teplice): vodoléčba 

(celková vířivá lázeň), magnetoterapie, elektroléčba, měkké techniky, 

míčkování. 

Výpis ze zdravotní dokumentace: 

 6. 12. 2012 - Ortopedicko – úrazové oddělení ON Kladno: dle CT a RTG 

diagnostikována fr. C2 uzavřená (S1210), Cp – palp. citlivost v záhlaví a C/Th 

přechodu, bradu na hrudník zvládne i se záklonem, omezení rotací, límec 

philladelphia ( tvrdý), klidový režim, analgetika 

 20. 12. 2012 - Ortopedicko – úrazové oddělení ON Kladno: Cp v ose, citlivost 

trnu C7, záhlaví bez větší bolesti, neurol. v normě, výměna límce za měkký 

 3. 1. 2013 – Ortopedicko – úrazové oddělení ON Kladno: kontrola po 4. 

týdnech po nehodě s těžkou dist. Cp- dle CT bylo podezření na fr. C2 – po 

konzultaci s rentgenology se o fr. nejedná 

 RTG L ramenního kloubu a krční páteře v přílohách (č. 3) 
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Indikace od lékaře: 

 3. 1. 2013 – Ortopedicko – úrazové oddělení ON Kladno: Doporučení terapie – 

RHB míčkování, měkké techniky, ev. elektroléčba, postupně zátěž dle bolesti. 

 7. 3. 2013 – Rehabilitační oddělení ON Kladno - FT poukaz –  4x LTV indiv., 

KR, měkké techniky, centrace hlavy a lopatek PNF, režim 

3.3 Vstupní kineziologický rozbor 

3.3.1 Vyšetření stoje 

3.3.1.1 Stoj na dvou vahách 

 P – 25 kg : L - 33 kg 

3.3.1.2 Vyšetření pánve aspekcí a ověřeno palpačně 

 přední spiny ve stejné výšce 

 zadní spiny ve stejné výšce 

 cristy ve stejné výšce 

 mírná anteflexe – přední spiny níže než spiny zadní 

3.3.1.3 Zezadu 

 úzká baze 

 stoj na vnější straně chodidla DKK 

 tvar pat kulovitý 

 lehké varózní postavení kotníků 

 tvar a tloušťka Achillových šlach- symetrické 

 tvar lýtek symetrický 

 podkolení rýhy ve stejné výši – zešikmené dovnitř 

 stehna symetrická 

 P subgluteální rýha výše a kratší 

 dolní úhly lopatky symetrické 
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 hypotrofické svalstvo dolních fixátorů L lopatky 

 ramena symetrická 

 P tajle ostřejší 

 P thorakolumbální trojúhelník větší 

 krk a hlava v ose těla 

3.3.1.4 Zboku 

 příčná i podélná klenba nohy fyziologická 

 kolena v hyperextenzi 

 kyčle ve středním postavení 

 hyperlordóza bederního segmentu páteře 

 oploštěný bederní segment m.erector spinae 

 povolená břišní stěna 

 kyfóza v Th páteři fyziologická 

 protrakce ramen 

 HKK v semiflexi 

 předsun hlavy 

 snížená lordóza v C páteři 

3.3.1.5 Zepředu 

 úzká baze 

 příčná i podélná klenba nohy fyziologická 

 mírně varózní kotníky 

 linie lýtek symetrická 

 pately symetrické tažené ven 

 linie quadriceps femoris symetrické 

 pupek je tažen doleva 
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 mírný náklon trupu doleva 

 postavení klavikul symetrické 

 ramena ve stejné výši 

 výraznější kontury m. sternocleidomastoideus P strany 

 obličej symetrický 

3.3.1.6 Olovnice visící ze stropu 

 olovnice zepředu prochází fossou jugularis, mírně vpravo od pupku, mírně 

vpravo od středu spojnice pat 

 olovnice zezadu prochází týlním hrbolem, vpravo od interglutální rýhou 

a mírně vpravo od středu spojnice pat 

 olovnice z boku prochází zevním zvukovodem, před ramenním kloubem, před 

kyčelním kloubem a spadá před hlezenní kloub 

3.3.1.7 Rombergrova zkouška z důvodu stability 

 I. – nevykazuje známky patologií 

 II. – nevykazuje známky patologií 

 III. – nevykazuje známky patologií 

3.3.1.8 Trendelenburgova zkouška z důvodu stability 

 bez patologií 

3.3.1.9 Dynamické zkoušky 

 předklon: mírné snížení rozvíjení páteře v segmentu Cp a  středním hrudním, 

aspekcí prokazuji znaky svalové dysbalance zádových svalů s konvexní levou 

stranou paravertebrálních svalů v dolní hrudní páteři 

 záklon: rozvíjení v Cp a bederní páteři fyziologické, snížené rozvíjení 

v segmentu středním hrudním 

 lateroflexe: na P straně větší (souhyb s rotací pánve) 
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3.3.1.10 Vyšetření dechové vlny aspekcí 

 kaudo-kraniální dechová vlna, nejvýraznější břišní dýchání 

3.3.2 Vyšetření chůze 

 typ chůze peroneální dle Jandy 

 odvíjení chodidla fyziologické 

 zvýšené zatížení vnější strany chodidla DKK 

 L DK  má delší krok 

 rytmus mírně nepravidelný 

 lehký náklon těla do leva 

 souhyb trupu s větší rotací na P stranu 

 větší souhyb P HK vycházející z ramenního kloubu 

3.3.3 Vyšetření základních hybných stereotypů dle Jandy 

3.3.3.1 Flexe trupu 

 výrazná aktivace m.iliopsoas 

 modifikace s plantární flexí: pacientka neprovede flexi trupu 

3.3.3.2 Flexe šíje 

 flexe šíje byla provedena předsunem vpřed, až v poslední fázi se aktivovaly 

hluboké svaly krku 

 pacientka si stěžuje na bolest 

3.3.3.3 Abdukce ramenního kloubu 

 P HK bez patologií 

 L HK pohyb iniciován z m. trapezius, od cca 80 
0
 je přidružena mírná dopomoc 

flexí 

 L HK od cca 120 
0
 bolest a pocit nejistoty 
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3.3.3.4 Klik v modifikované poloze o stěnu 

 modifikovaná poloha zvolena kvůli bolesti šíje 

 pohyb iniciován m. trapezius, insuficience dolních fixátorů levé lopatky 

 na L HK ramenní kloub mírně výše 

3.3.4 Antropometrie 

Tabulka 1: Míry vstupní vyšetření 

- - P L 

Délky HKK celá HK 65 64 

paže a předloktí 50 49 

paže 26 25 

předloktí 24 24 

ruka 15 15 

Obvody HKK relaxovaná paže 23 23 

kontrakce paže 26 25 

loketní kloub 23 23 

předloktí 22 22 

procc. styloideií 15 15 

hlavičky metakarpů 18 18 

Délky DKK měřeno aspekcí symetrie 

Měřeno krejčovským metrem, uvedené míry jsou v cm. 
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3.3.5 Vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubní 

3.3.5.1 Goniometrie – záznam metodou SFTR 

Tabulka 2: Aktivní pohyb HKK vstupní vyšetření 

 

Tabulka 3: Pasivní pohyb HKK vstupní vyšetření 

 

Kloub Rovina P L 

Ramenní kloub S 

F 

T 

R 

30-0-165 

165-0-0 

15-0-110 

85-0-40 

25-0-150 

140-0-0 B 

10-0-100 

65-0-40 B 

Loketní kloub S 0-0-150 0-0-150 

Radioulnární kloub R 85-0-85 85-0-85 

Zápěstí S 

F 

75-0-85 

20-0-30 

75-0-85 

20-0-30 

Kloub Rovina P L 

Ramenní kloub S 

F 

T 

R 

35-0-170 

170-0-0 

20-0-115 

90-0-45 

30-0-155 

145-0-0 B 

15-0-105 

70-0-45 B 

Loketní kloub S 0-0-155 0-0-155 

Radioulnární kloub R 90-0-90 90-0-90 

Zápěstí S 

F 

80-0-90 

25-0-35 

80-0-90 

25-0-35 
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Tabulka 4: Aktivní pohyb páteře vstupní vyšetření 

 

 

 

 

 

 

B – bolest 

Měřeno dvouramenným goniometrem 

3.3.5.2 Distance na páteři 

Tabulka 5: Distance na páteři vstupní vyšetření 

Příznak Fyziologická vzdálenost Naměřená hodnota 

Schoberův příznak: rozvíjení 

bederní páteře do flexe 

od 4cm 6 cm 

Stiborův příznak: rozvíjení bederní 

a hrudní páteře do flexe 

7-10 cm 4 cm 

Čepojevův příznak: rozvíjení krční 

páteře do flexe 

od 3 cm 1,5 cm 

Ottův příznak ( rozvíjení hrudní 

páteře)    - inklinační: 

- reklinační: 

od 3,5 cm 3 cm 

od 2,5 cm 2 cm 

Thomayerův příznak: celá páteř 0 cm - 1 cm 

Forestierova fleche: předsunu hlavy 0 cm- 3 cm 

Zkouška lateroflexe: Měřeno od země P – 44 cm 

L – 46 cm 

Brada – sternum: 0 cm 4 cm 

Měřeno krejčovským metrem. 

Krční páteř 

B 

S 

F 

R 

55-0-30 

35-0-30 

45-0-40 

Hrudní a bederní páteř F 

R 

45-0-45 

25-0-30 
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3.3.5.3 Vyšetření joint play dle Lewita 

Glenohumerální kloub: 

 P HK – volné do všech směrů, bez patologické bariéry, pruží 

 L HK – lehké bariéra při laterálním, kraniálním a kaudálním posunu (kaudální 

i kraniální posun bolestivý) 

Lopatka: 

 P/L – bez patologické bariéry 

Akromioklavikulární kloub: 

 P HK – volné do všech směrů, bez patologické bariéry, pruží 

 L HK – test Šály bolestivý, bariéra při dorsálním a kraniálním posunu 

Sternoklavikulární kloub: 

 P HK – volné do všech směrů, bez patologické bariéry, pruží 

 L HK – bariéra při kraniální posunu 

SI kloub: 

 fenomén předbíhání spin – fyziologický 

 Spine sight – fyziologický 

Costovertebrální skloubení: 

 1. žebro – bolestivé při stlačení 

 2. žebro – lehká bariéra 

C-Th přechod: 

Tabulka 6: Kloubní vůle C-Th vstupní vyšetření 

Segment Směr P L 

C 6 - 7 rotace ( v sedě) BPB / pruží BPB / pruží 

lateroflexe (vleže na 

boku) 

BPB / pruží BPB / pruží 

dorsální posun 

(vleže na boku) 

BPB/ bolestivý bez pružení 
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laterální posun 

(vleže na boku) 

BPB / bolestivý BPB / pruží 

C 7 – Th 1 rotace ( v sedě) BPB / pruží BPB / pruží 

lateroflexe (vleže na 

boku) 

BPB / pruží BPB / pruží 

dorsální posun 

(vleže na boku) 

BPB / bolestivý bez pružení 

laterální posun 

(vleže na boku) 

BPB / bolestivý BPB / pruží 

Th 1 - 2 rotace ( v sedě) BPB / pruží BPB / pruží 

lateroflexe (vleže na 

boku) 

BPB / pruží BPB / pruží 

dorsální posun 

(vleže na boku) 

BPB / pruží 

laterální posun 

(vleže na boku) 

BPB / pruží BPB / pruží 

BPB – bez patologické bariéry 

C páteř: 

 test komprese a. vertebralis – P/L strana bez patologického nálezu 

 aspekce - lehký předsun hlavy se sníženou krční lordózou 

 ligamentózní test - bolestivý 

 aktivní pohyby – viz goniometrie 

 aktivní pohyby proti izometrickému odporu – bolest do všech směrů 

 pasivní pohyby – s bolestí v konečné fázi pohybu 

 vyšetření do segmentu - pacientka reagovala výrazně bolestivě při pokusu 

o vyšetření do segmentu 
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3.3.5.4 Hypermobilita 

Bederní páteř: 

 Zkouška extenze bederní páteře dle Sachseho: a (do 60
0 

mezi paží a předloktím 

s fixací trupu) 

 Zkouška předklonu dle Jandy (Thomayerova zkouška): kontakt špičkami prstů, 

fyziologický rozsah 

 Zkouška lateroflexe dle Jandy: fyziologický rozsah (kolmice z axily prochází 

intergluteální rýhou) 

Hrudní páteř: 

 Zkouška rotace hrudní páteře dle Sachseho: a (25 – 0 - 30) 

Krční páteř: 

 Zkouška rotace hlavy dle Jandy: fyziologický rozsah (B) (45 – 0 – 40) 

Klouby končetin: 

 Zkouška šály dle Jandy: fyziologický rozsah P HK / snížený rozsah (B) L HK 

 Zkouška zapažených paží dle Jandy: fyziologický rozsah P HK / snížený 

rozsah (B) L HK 

 Zkouška založených paží dle Jandy: fyziologický rozsah P HK / snížený 

rozsah (B) L HK 

 Zkouška abdukce ramenního kloubu dle Sachseho: a ( bilat., fixace lopatky 

a klíční kosti, norma 85
0
), (Bolest na L HK) 

Dominantní končetiny P HK, L DK 

B - bolest 

3.3.6 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Tabulka 7: Zkrácené svaly vstupní vyšetření 

Sval P L 

paravertebrální svaly (m.erector spinae) 2 (vzdálenost hlava – kolena cca 30 cm) 

m. pectoralis major – abdominální část 1 2 
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- sternální část 0 1 

m. pectoralis minor a claviculární část 

m.pectoralis maior 

0 1 

m. trapezius 1 2 

m. levator scapulae 1 1 

m. sternocleidomastoideus 2 2 

0 – nejde o zkrácení; 1 – malé zkrácení; 2 – velké zkrácení; 

3.3.7 Vyšetření svalové síly 

3.3.7.1 Funkční svalový test dle Jandy 

 orientační vyšetření mimických svalů – 5. stupeň, symetrie 

 orientační vyšetření žvýkacích svalů – symetrie, pohyby čelisti bez problému 

 viz tabulka č. 8 

Tabulka 8: Svalová síla vstupní vyšetření 

Vstupní 

vyšetření 

Výstupní 

vyšetření 

Sval Vstupní 

vyšetření 

Výstupní 

vyšetření 

Pravá x Levá 

5 B  Sternocleidomastoideus 5B  

4 B  Scalenni 4B  

4 B  Trapezius (krk) 4B  

4  Serratus anterior 4  

4  Rhomboideí, Trapezius – 

med. 

4  

5  Trapezius - cran. 5 B  

4  Trapezius - caud. 4 B  

5  Deltoideus - ant., 

Coracobrachialis 

4 B  

4  Latissimus dorsi 4 B  
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4  Deltoideus – med., 

Supraspinatus 

3 B 

OP 

 

4  Deltoideus – post. 3 B  

5  Pectoralis maior 5 B  

4  Infraspinatus, Teres minor 4 B 

OP 

 

3  Subscapularis, Teres maior 3 B 

OP 

 

5  Biceps, Brachialis, 

Brachioradialis 

5  

4  Triceps brachií 4  

5  Rectus abdominis x  

4  Sacrospinalis x  

5  Iliocostalis x  

4-  Obliquí 4-  

4  Quadratus lumborum 4  

0 – bez záškubu, 1 – záškub, bez pohybu v dané poloze, 2 – pohyb v plném rozsahu, ale 

s vyloučením vlastní váhy, 3 – pohyb v plném rozsahu proti vlastní váze, 4 – pohyb v plném 

rozsahu a proti střednímu odporu, 5 – pohyb v plném rozsahu a proti silnému odporu, B – 

bolest, OP – omezený pohyb 

3.3.7.2 Odporové zkoušky 

 pro Cp viz vyšetření kloubní vůle 

 P HK bez patologií 

 L HK bolestivé pro abdukci, vnitřní a vnější rotaci 
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3.3.7.3 Stabilizační schopnosti 

Test flexe trupu dle Koláře: 

 bolest při flexi krku 

 výrazně převažuje m.rectus abdominis 

 laterální skupiny břišních svalů jsou propadlé, se sníženou aktivací 

Test extenze v kyčlích dle Koláře: 

 výrazné prohnutí bederní páteře 

 aktivace m. erector Th/L přechodu 

 konkávní vtažení laterálně pod žebry 

 pomocná aktivace pletenců ramenních 

Test dle Véleho: 

 stabilita 

3.3.8 Neurologické vyšetření: 

3.3.8.1 Vyšetření hlavových nervů 

Tabulka 9: Vyšetření hlavových nervů vstupní vyšetření 

I. n. olphactorius bez patologického nálezu 

II. n. opticus bez patologického nálezu 

III. n. okulomotorius bez patologického nálezu 

IV. n. trochlearis bez patologického nálezu 

V. n. trigeminus bez patologického nálezu 

VI. n. abdducens bez patologického nálezu 

VII. n. facialis bez patologického nálezu 

VIII. n. vestibulocochlearis bez patologického nálezu 

IX. n. glossopharyngeus bez patologického nálezu 

X. n. vagus bez patologického nálezu 

XI. n. accesorius bez patologického nálezu 

XII. n. hypoglossus bez patologického nálezu 



44 

 

3.3.8.2 Vyšetření reflexů 

Tabulka 10: Reflexy vstupní vyšetření 

na HKK bicipitový 3 na obou 

tricipitový 3 na obou 

flexorů prstů 3 na obou 

na břiše epigastrický 3 

mezogastrický 3 

hypogastrický 3 

hodnocení dle Véleho: 0 – areflexie; 1 - hyporeflexie (reflex vybavný jen s facilitací); 2 - 

hyporeflexie – sníţený reflex (vyvolán bez facilitace); 3 – normoreflexie; 4 - hyperreflexie 

(rozšířená zóna výbavnosti); 5 - hyperreflexie – polykinetický reflex (klonus) 

3.3.8.3 Vyšetření čití 

Tabulka 11: Čití vstupní vyšetření 

povrchové taktilní bez patologického nálezu 

algické bez patologického nálezu 

termické bez patologického nálezu 

hluboké polohocit bez patologického nálezu 

pohybocit bez patologického nálezu 

vibrační bez patologického nálezu 

stereognozie  bez patologického nálezu 

Vyšetřováno na HKK a horní části trupu. 
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3.3.8.4 Pyramidové jevy 

Tabulka 12: Pyramidové jevy vstupní vyšetření 

Iritační na HKK Hoffmanův negativní na obou 

Trömnerův negativní na obou 

Iritační na DKK Babinskiho negativní na obou 

příznak vějíře negativní na obou 

Žukovskyj-Kornylov negativní na obou 

Zánikové na HKK příznak Mingazziniho negativní na obou 

Hautantův znak negativní na obou 

 

3.3.8.5 Vyšetření mozečku 

 meningeální příznak  - bez patologického nálezu 

 diadochokinéza  - bez patologického nálezu 

 sukuze trupu   - bez patologického nálezu 

 Stewart – Holmes  - bez patologického nálezu 

 Djfojr   - bez patologického nálezu 

3.3.8.6 Vyšetření taxe 

 zkouška prst-nos  – fyziologická 

 zkouška pata-koleno  – fyziologická 

3.3.9 Vyšetření reflexních změn dle Lewita 

3.3.9.1 Vyšetření kůže 

Aspekce: 

 přirozené zabarvení kůže 

 bez ztráty ochlupení 

 bez klidové potivosti 

 na L ramenním kloubu viditelné 2 jizvy (cca 1cm) po operacích – světlejší 

zbarvení 
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Palpace: 

 dostatečná hydratace kůže 

 bez patologické teploty 

 kůže jemná 

 na L ramenním kloubu jizvy posunlivé, ale palpačně tvrdší než okolní tkáň, 

větší odpor kůže, bez bolestivosti 

 na ostatních částech těla je kůže optimálně pružná, protažitelná a posunlivá, 

fyziologická bariéra volná a pružná, palpačně nezjištěna bolestivost 

Vyšetření hyperalgických zón: 

 oblast páteře Th5-Th10, L ramenní kloub po lehkém přejetí bříšky prstů po 

povrchu kůže zjištěn lehce zvýšený odpor, tření a horší posunlivost 

3.3.9.2 Vyšetření podkoží 

 Kiblerova řasa lze v celé části páteře 

 v oblasti Th7-Th12 horší nabírání (lehká bolestivost) 

3.3.9.3 Vyšetření fascií 

 zjištěna patologická bariéra na dorsální fascii v oblasti Th5-Th10 

 krční fascie na P straně v retrakci 

 C-Th fascie omezena na P straně 

 ostatní vyšetření bez patologických změn 

3.3.9.4 Vyšetření svalů 

Trigger pointy: 

 dolní část m.levator scapulae (P strana) 

 střední části m.trapezius (P i L) 

 m.latissimus dorsi ( L) 

Hypertonus: 

 oba mm.trapezií kraniální část 

 oba mm.sternocleidomastoideí 
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 mm.erector spinae C-Th přechodu (paravertebrální svaly) 

 mm.subokcipitalií 

 mm.scalenni bilat. 

3.3.9.5 Vyšetření periostových bodů 

 hlavičky metatarzů – P/L bez nálezu a bolestivosti 

 hlavička fibuly – P/L bez nálezu a bolestivosti 

 horní okraj pately – P/L bez nálezu a bolestivosti 

 SI kloub – P/L bez nálezu a bolestivosti 

 CTh přechod – bez nálezu a bolestivosti 

 trnový výběžek C2 – lehká bolestivosti a napětí 

 linea nuchae – zvýšené napětí 

 Erbův bod – lehké napětí 

 sternum-žebra – bez nálezu a bolestivosti 

 mediální konec klíční kosti – P/L lehké napětí bez bolestivosti 

 úpon deltového svalu – L lehké napětí 

 epikotyly humeru – P/L bez nálezu a bolestivosti 

 ostatní periostové body nevyšetřovány 

3.3.10 Závěr vyšetření: 

Změněné pohybové stereotypy mají výrazný vliv na postavení celého těla i na 

stav měkkých tkání těla (oslabení břišních svalů, snížená funkce posturální stabilizace, 

zkrácené paravertebrální svaly). Nalezeny reflexní změny na kůži, v podkoží v dolní 

hrudní oblasti, patologická bariéra dorsální fascie v oblasti střední hrudní. Pacientka má 

hyperlordózu bederní páteře, předsunuté držení hlavy, ramena v protrakci a mírný 

náklon trupu doleva. Dále je snížené rozvíjení páteře do flexe i extenze ve středním 

hrudním segmentu. 
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Problémy související s whiplash injury jsou převážně na měkkých tkáních těla 

a v kloubní vůli. Reflexní změny ve fascii C-Th segmentu a krční fascii na P straně. 

Pacientka má v hypertonu následující svaly: mm. trapezií kraniální část, 

mm. sternocleidomastoideí, mm. scalenní bilat., paravertebrální svaly 

cervikothorakálního přechodu a subokcipitální svaly. Bolestivost nebo lehké zvýšené 

napětí na periostových bodech v oblasti krční páteře. Omezení kloubní vůle 

costovertebrálního kloubu 2. žebra, 1. žebro je bolestivé. Kloubní vůle v C-Th přechodu 

bolestivá pro laterální posun C6 – 7 a C7 – Th1 na pravou stranu a pro dorsální posun 

v tomtéž úseku bolestivá bez pružení. Kloubní vůle v Cp do segmentu nevyšetřována 

pro bolest, která je i při izometrickému odporu, v konečných fázích pasivních pohybů 

a při ligamentózním testu. 

Po operacích L ramenního kloubu jsou přítomny reflexní změny na měkkých 

tkáních v okolí. Zjištěny trigger pointy v dolní části m.levator scapule P strany, střední 

části m.trapezius obou stran a m. latissimus dorsi L strany. Přetrvává omezení kloubní 

vůle do laterálního, kraniálního a kaudálního směru s výraznou bolestí. Kloubní vůle je 

omezena i v akromioklavikulárním kloubu do dorzálního a kraniálního směru a  

ve sternoklavikulárním kloubu je omezení do směru kraniálního. Snížená svalová síla 

m. deltoideus pars medialis a posterior, m. supraspinatus, m. subscapularis a m. teres 

maior. Odporové zkoušky na L HK bolestivé pro abdukci a rotace. S problémy s L 

ramenním kloubem souvisejí i zkrácené svaly, které jsou převážně na L straně (m. 

pectoralis maior výrazněji na L straně, m. pectoralis minor na L straně, m. trapezius 

výrazněji na L straně, m. levator scapulae a m. sternocleidomastoideus obou stran). 

3.4 Krátkodobý a dlouhodobý terapeutický plán 

3.4.1 Krátkodobý terapeutický plán 

 režimová opatření 

 snížení bolestivosti v oblasti krční páteře 

 odstranění reflexních změn 

 relaxace hypertonických svalů 

 protažení zkrácených svalů 

 odstranění kloubních blokád 

 posturální stabilizace 
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3.4.2 Dlouhodobý terapeutický plán 

 reedukace pohybových stereotypů 

 korekce držení těla 

 zvýšení kloubní pohyblivosti 

 posílení oslabených svalů 

 posturální stabilizace 

 návrat k pohybovým návykům pacientky 

3.5 Průběh terapie 

3.5.1 1. terapeutická jednotka – 31. 1. 2013 

St. présens: viz anamnéza 

Cíl terapie: 

 odebrání anamnézy 

 vstupní kineziologický rozbor 

 stanovení závěru vyšetření 

 návrh krátkodobého rehabilitačního plánu 

 návrh dlouhodobého rehabilitačního plánu 

 eliminace bolestivosti v oblasti Cp 

Návrh terapie: 

 odebrání anamnézy 

 vstupní kineziologický rozbor 

 stanovení závěru vyšetření 

 návrh krátkodobého rehabilitačního plánu 

 návrh dlouhodobého rehabilitačního plánu 

 režimová opatření 

 TMT na oblast Cp 

Provedení terapie: 

 splněn cíl získání anamnestických dat 

 stanovení závěru vyšetření, na jehož základě byl stanoven fyzioterapeutický 

plán 
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 relaxační metoda míčkování dle Jebavé na oblast Cp 

 režimová opatření – korekce sedu, korekce činností ADL 

Výsledek terapie: 

Vzhledem k náročnosti provedení vstupního kineziologického vyšetření byla 

terapeutická jednotka prodloužena. Pacientka po celou dobu odebírání anamnézy 

a vstupního kineziologického rozboru ochotně spolupracovala. 

3.5.2 2. terapeutická jednotka – 4. 2. 2013 

St. présens: 

Subjektivně: 

Pacientka se cítí dobře, ale stále je přítomna bolest krční páteře. 

Objektivně: 

Od odebrání vstupního kineziologického rozboru nenastaly žádné změny. Stále 

je přítomná bolestivost krční páteře při palpaci periostových bodů. Vyšetření do 

segmentu pro bolest nelze, pozitivní odporové zkoušky, vyšetřen hypertonus svalů Cp. 

Cíl terapie: 

 odstranění reflexních změn 

 relaxace hypertonických svalů 

 eliminace bolestivosti v oblasti Cp 

 režimová opatření 

Návrh terapie: 

 TMT na oblast Cp 

 protažení fascií dle Lewita 

 ovlivnění trigger pointů 

 PIR na hypertonické svaly krku 

 korekce pohybových stereotypů a režimová opatření 
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Provedení terapie: 

 relaxační metoda míčkování dle Jebavé na oblast Cp 

 protažení dorsální fascie kraniálním směrem, krční fascie rotační technikou 

a fascie C-Th přechodu dle Lewita 

 ovlivnění trigger pointů mm. trapezií střední část, dolní část m. levator 

scapulae P strany a m. latissimus dorsi L strany pomocí PIR 

 PIR na mm. trapezií kraniální část, mm. sternocleidomastoideí, mm. scalenní 

bilat., subokcipitální svaly bilat. a paravertebrální svaly cervikothorakálního 

přechodu 

 opakování režimových opatření a pohybových stereotypů z předchozí jednotky 

Autoterapie: 

 AGR na mm. trapezií 3x denně 

 AGR na mm. scalenní 3x denně 

Výsledek terapie: 

Při jednotce se podařilo snížit napětí u mm. scalenní bilat., 

mm. sternocleidomastoideí. Paravertebrální svaly cervikothorakálního přechodu a 

mm. trapezií na terapii nereagovaly. Subokcipitální svaly na terapii nereagovaly a byly 

nadále bolestivé. Podařilo se ovlivnit trigger point na m. latissimus dorsi, ostatní trigger 

pointy reagovaly snížením napětí. 

3.5.3 3. terapeutická jednotka – 7. 2. 2013 

St. présens: 

Subjektivně: 

Pacientka od minulé terapie pociťuje snížení bolesti v oblasti Cp. 

Objektivně: viz kontrolní vyšetření 

Kontrolní vyšetření: 

Od předchozí terapie snížení hypertonu mm. scalenní bilat., mm. trapezií 

mm. sternocleidomastoideí. Mírné snížení bolesti v oblasti subokcipitálních svalů, je 

však přítomný hypertonus. Paravertebrální svaly cervikothorakálního přechodu nadále 

v hypertonu. Trigger point na m. latissimus dorsi L strany odstraněn, trigger pointy na 

mm. trapezií a m. levator scapulae P strany s menším napětím a bolestí. Dorsální fascie 



52 

a fascie krku C-Th přechodu od minulé terapie se sníženou patologickou bariérou. 

Vyšetření do segmentu pro bolest neprovedeno. 

Cíl terapie: 

 odstranění reflexních změn 

 relaxace hypertonických svalů 

 eliminace bolestivosti v oblasti Cp 

Návrh terapie: 

 TMT na oblast Cp 

 protažení fascií dle Lewita 

 ovlivnění trigger pointů 

 PIR na hypertonické svaly krku 

 manuální trakce Cp 

Provedení terapie: 

 relaxační metoda míčkování dle Jebavé na oblast Cp 

 protažení dorsální fascie kraniálním směrem, krční fascie rotační technikou 

a fascie C-Th přechodu dle Lewita 

 ovlivnění trigger pointů mm. trapezií pars střední část, dolní část m. levator 

scapulae P strany pomocí PIR a palpačně 

 PIR na mm. trapezií kraniální část, mm. sternocleidomastoideí, paravertebrální 

svaly cervikothorakálního přechodu, mm. scalenní bilat. a subokcipitální svaly 

bilat. 

 manuální trakce Cp s propracováním měkké tkáně dle Lewita a Rychlíkové 

 manuální trakce Cp s koulením hlavy dle Lewita a Rychlíkové 

Autoterapie: 

 AGR na mm. sternocleidomastoideí 3x denně 

 AGR na subokcipitální svaly bilat. 3x denně 

 AGR na paravertebrální svaly cervikothorakálního přechodu 3x denně 

 opakování zadané autoterapie z předešlé jednotky 
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Výsledek terapie: 

Pacientka reagovala na trakce Cp pozitivně. Při terapii se podařilo odstranit 

trigger point m. levator scapulae P strany, trigger pointy mm. trapezií již bez 

bolestivosti při palpaci. Přítomen normotonus na mm. strenocleidomastoideí, 

mm. scalenní bilat. a m. trapezius P strany. Podařilo se snížit patologickou bariéru 

fascie zad a krku. Lehký hypertonus m. trapezius kraniální části L strany, 

subokcipitálních svalů bilat. a paravertebrální svaly cervikothorakálního přechodu bilat.. 

3.5.4 4. terapeutická jednotka – 11. 2. 2013 

St. présens: 

Subjektivně: 

Pacientka se již cítí dobře, po ránu cítí ztuhlost krku, ale během dopoledne 

se ztuhlost uvolní. Občas jí zabolí na přechodu hlavy a krku při práci u počítače (po 

protažení bolest odezní). 

Objektivně: 

Trigger point přítomen pouze ve střední části m. trapezius L strany. Lehký 

hypertonus m. trapezius kraniální části L strany, subokcipitálních svalů bilat. 

a paravertebrálních svalů cervikothorakálního přechodu ve větší míře na L straně. 

Přítomno lehká bariéra fascie C-Th přechodu na P stranu. 

Kontrolní vyšetření: 

Během předchozích terapií se podařilo eliminovat bolestivost Cp. Provedeno vyšetření 

do segmentu dle Lewita. 

Costovertebrální skloubení: 

 1. žebro – lehká bariéra na L straně 

 2. žebro – bez patologické bariéry, pruží 
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C-Th přechod: 

Tabulka 13: Kloubní vůle C-Th přechodu 4.jednotky 

Segment Směr P L 

C 6 - 7 rotace ( v sedě) BPB / pruží BPB / pruží 

lateroflexe (vleže na 

boku) 

BPB / pruží BPB / pruží 

dorsální posun 

(vleže na boku) 

BPB/ bez pružení 

laterální posun 

(vleže na boku) 

BPB / pruží BPB / pruží 

C 7 – Th 1 rotace ( v sedě) BPB / pruží BPB / pruží 

lateroflexe (vleže na 

boku) 

BPB / pruží BPB / pruží 

dorsální posun 

(vleže na boku) 

BPB / bez pružení 

laterální posun 

(vleže na boku) 

BPB / pruží BPB / pruží 

Th 1 - 2 rotace ( v sedě) BPB / pruží BPB / pruží 

lateroflexe (vleže na 

boku) 

BPB / pruží BPB / pruží 

dorsální posun 

(vleže na boku) 

BPB / pruží 

laterální posun 

(vleže na boku) 

BPB / pruží BPB / pruží 

BPB – bez patologické bariéry 
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C páteř: 

 aktivní pohyby proti izometrickému odporu – lehká bolest při extenzi a rotaci 

doprava 

 pasivní pohyby – schopna s lehkým omezením kvůli bolesti v krajní poloze při 

flexi 

 vyšetření do segmentu: viz tabulka 

Tabulka 14: Kloubní vůle Cp 4. jednotky 

Segment Směr P L 

AO dorsální posun BPB / bolestivý bez pružení 

laterální posun BPB / bolestivý BPB / pruží 

anteflexe BPB / bolestivý 

lateroflexe BPB / pruží BPB / pruží 

retroflexe BPB / pruží 

rotace BPB / pruží BPB / pruží 

C 1 - 2 lateroflexe BPB / pruží BPB / pruží 

rotace BPB / bolestivý BPB / pruží 

C 2 - 3 lateroflexe BPB / pruží BPB / pruží 

rotace BPB / pruží BPB / pruží 

C 3 - 4 lateroflexe BPB / pruží BPB / pruží 

rotace BPB / pruží BPB / pruží 

C 4 - 5 lateroflexe BPB / pruží BPB / pruží 

rotace BPB / pruží BPB / pruží 

C 5 - 6 lateroflexe BPB / pruží BPB / pruží 

rotace BPB / pruží BPB / pruží 

BPB – bez patologické bariéry 
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Závěr kontrolního vyšetření: 

Lehká bariéra 1. žebra na L straně, dále v úseku C6 – 7 a C7 – Th1 patologická 

bariéra při vyšetření dorsálního posunu. Při aktivních pohybech Cp proti izometrickému 

odporu je přítomna lehká bolest při extenzi a rotaci doprava, při pasivních pohybech je 

lehké omezení v krajní poloze při flexi Cp. v AO skloubení je bolestivý laterální posun 

na P stranu a pohyb do anteflexe, dorsální posun s patologickou bariérou a bolestí. 

v segmentu C1 -2 je bolestivá rotace na P stranu. 

Cíl terapie: 

 relaxace hypertonických svalů 

 eliminace bolestivosti v oblasti Cp 

 odstranění kloubních blokád 

 posturální stabilizace 

Návrh terapie: 

 TMT na oblast Cp 

 PIR na hypertonické svaly krku 

 manuální trakce Cp 

 mobilizace omezené kloubní vůle dle Lewita a Rychlíkové 

 stabilizace Cp 

Provedení terapie: 

 relaxační metoda míčkování dle Jebavé na oblast Cp 

 protažení facie C-Th přechodu na P stranu dle Lewita 

 PIR na m. trapezius kraniální část L strany, paravertebrální svaly 

cervikothorakálního přechodu a subokcipitální svaly bilat. 

 manuální trakce Cp s propracováním měkké tkáně dle Lewita a Rychlíkové 

 manuální trakce Cp s koulením hlavy dle Lewita a Rychlíkové 

 mobilizace dle Lewita a Rychlíkové: 1. žebro na L straně, úsek C6 – 7 a C7 – 

Th1 do dorsálního posunu, segment C1 -2 do rotace na P stranu, AO skloubení 

do dorsálního posunu a dále anteflexe a laterálního posunu na P stranu pomocí 

PIR. 

 stabilizace Cp pomocí izometrické kontrakce svalů krku 
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Autoterapie: 

 opakování dříve zadané autoterapie 

 automobilizace C-Th přechodu: rovný sed, nulové postavení Cp, upažit, jedna 

HK v radioulnárním kloubu v supinaci, druhá v pronaci. Pomalu rotujeme 

hlavu směrem k HK, která má palec nahoru. 5x rotace na každou stranu, 3x 

denně. 

 automobilizace pro Cp s overballem: leh na zádech, DKK pokrčeny, HKK 

volně položeny podél těla, overball (náplň dle potřeby) pod krční páteř, pacient 

se s výdechem snaží o anteflexi Cp v AO kloubech. Korekce provedení: bez 

flexe Cp, nutná relaxace horních fixátorů pletenců ramenních. Provedení 10x 

anteflexe Cp v AO kloubech, 3x denně. 

Výsledek terapie: 

Podařilo se snížit hypertonus m. trapezius kraniální části L strany, 

subokcipitálních svalů bilat. a paravertebrálních svalů cervikothorakálního přechodu 

bilat.. Odstranila se patologická bariéra fascie C-Th přechodu. Dále se podařilo 

odstranit patologickou bariéru 1. žebra na L straně, úseku C6 – 7 a C7 – Th1 do 

dorsálního posunu, AO skloubení do dorsálního posunu. AO skloubení do anteflexe 

a laterálního posunu na P straně reagovalo bolestivě. Segment C 1 -2 do rotace na P 

stranu se nepodařilo odstranit kloubní blokádu. 

3.5.5 5. terapeutická jednotka – 13. 2. 2013 

St. présens: 

Subjektivně: 

Pacientka cítí po minulé terapii větší volnost pohybu v oblasti Cp. 

Objektivně: 

Stále je přítomný lehký hypertonus m. trapezius kraniální části L strany 

a subokcipitálních svalů bilat. Od minulé terapie se podařilo udržet odstraněnou kloubní 

blokádu 1. žebra na L straně a úseku C6 – 7 do dorsálního posunu. AO skloubení do 

anteflexe a laterálního posunu na P straně je méně bolestivé než při předešlé terapii. 

Segment C1 -2 do rotace na P straně, segment C7 – Th1 do dorsálního posunu a AO 

skloubení do dorsálního posunu bez pružení. 
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Test polohy na čtyřech dle Koláře: 

 dolní úhly lopatek v zevní rotaci 

 laterální a dolní části lopatek odstávají od hrudníku (na L HK výrazněji) 

 ramena ve vnitřní rotaci 

 větší zatížení pravé poloviny těla (lehký náklon) 

Cíl terapie: 

 relaxace hypertonických svalů 

 eliminace bolestivosti v oblasti Cp 

 odstranění kloubních blokád 

 protažení zkrácených svalů 

 posturální stabilizace 

Návrh terapie: 

 TMT na oblast Cp 

 PIR na hypertonické svaly krku 

 PIR s protažením na zkrácené svaly 

 mobilizace omezené kloubní vůle dle Lewita a Rychlíkové 

 stabilizace Cp 

 senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové 

Provedení terapie: 

 relaxační metoda míčkování dle Jebavé na oblast Cp 

 PIR na m. trapezius kraniální část L strany a subokcipitální svaly bilat. 

 mobilizace dle Lewita a Rychlíkové: úsek C7 – Th1 do dorsálního posunu, 

segment C1 -2 do rotace na P stranu, AO skloubení do dorsálního posunu 

a dále anteflexe a laterálního posunu na P stranu s pomocí PIR. Dále zaměření 

se na pletenec L HK – mobilizace glenohumerálního kloubu do laterálního, 

kraniálního a kaudálního směru, dále akromioklavikulárního kloubu do směru 

dorsálního a kraniálního a kloubu sternoklavikulárního do směru kraniálního. 

 stabilizace Cp pomocí izometrické kontrakce svalů krku 

 nácvik malé nohy, korigovaný stoj, nášlapy na balanční čočku, stoj na balanční 

čočce. 



59 

 PIR s protažením na paravertebrální svaly, mm. pectoralií maior, m. pectoralis 

minor L strany, mm. trapezií, mm. sternocleiomastoideí a mm. levatorrí 

scapulae. 

Autoterapie: 

 opakování dříve zadané autoterapie 

Výsledek terapie: 

M. trapezius kraniální část L strany a subokcipitálních svalů bilat. na terapii 

nereagovaly. Podařilo se odstranit patologickou kloubní bariéru v úseku C1 -2 do rotace 

na P straně, úseku C7 – Th1 do dorsálního posunu, AO skloubení do dorsální posunu, 

do anteflexe a laterálního posunu na P straně. U glenohumerálního kloubu se odstranila 

bariéra laterálního a kaudálního směru, dále akromioklavikulárního kloubu do směru 

dorsálního a kraniálního. Glenohumerální kloub do směru kraniálního a kloub 

sternoklavikulární do směru kraniálního byly bolestivé. Po terapii bylo rozeznatelné 

lehké protažení zkrácených svalů, ale m.pectoralis maior L strany byl bolestivý. 

3.5.6 6. terapeutická jednotka – 18. 2. 2013 

St. présens: 

Subjektivně: 

Pacientka se cítí unavená a dodává, že zapomněla cvičit autoterapii. 

Objektivně: viz kontrolní vyšetření 

Kontrolní vyšetření: 

Vyšetření joint play dle Lewita 

Glenohumerální kloub: 

 L HK – bez pružení do kraniálního směru 

Akromioklavikulární kloub: 

 L HK – volné do všech směrů, bez patologické bariéry, pruží 

Sternoklavikulární kloub: 

 L HK – bez pružení při kraniální posunu 
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C-Th přechod: 

Tabulka 15: Kloubní vůle C-Th 6. jednotka 

Segment Směr P L 

C 6 - 7 rotace ( v sedě) BPB / pruží BPB / pruží 

lateroflexe (vleže na 

boku) 

BPB / pruží BPB / pruží 

dorsální posun 

(vleže na boku) 

BPB/snížené pružení 

laterální posun 

(vleže na boku) 

BPB / pruží BPB / pruží 

C 7 – Th 1 rotace ( v sedě) BPB / pruží BPB / pruží 

lateroflexe (vleže na 

boku) 

BPB / pruží BPB / pruží 

dorsální posun 

(vleže na boku) 

BPB / bez pružení 

laterální posun 

(vleže na boku) 

BPB / pruží BPB / pruží 

BPB – bez patologické bariéry 

C páteř: 

 aktivní pohyb proti izometrickému odporu – bez bolesti 

 vyšetření do segmentu – viz tabulka 

Tabulka 16: Kloubní vůle Cp 6.jednotka 

Segment Směr P L 

AO dorsální posun BPB / bez pružení 

laterální posun BPB / pruží BPB / pruží 

anteflexe BPB / lehká bolestivost 

lateroflexe BPB / pruží BPB / pruží 
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retroflexe BPB / pruží 

rotace BPB / pruží BPB / pruží 

C 1 - 2 lateroflexe BPB / pruží BPB / pruží 

rotace BPB / pruží BPB / pruží 

BPB – bez patologické bariéry 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy: 

Tabulka 17: Vyšetření zkrácených svalů 6. jednotka 

Sval P L 

paravertebrální svaly (m.erector spinae) 2 (vzdálenost hlava – kolena 30 cm) 

m. pectoralis major – abdominální část 

- sternální část 

1 2 

0 1 

m. pectoralis minor a claviculární část 

m.pectoralis maior 

0 0 

m. trapezius 1 2 

m. levator scapulae 0 1 

m. sternocleidomastoideus 1 1 

0 – nejde o zkrácení; 1 – malé zkrácení; 2 – velké zkrácení; 

Vyšetření reflexních změn dle Lewita 

Vyšetření fascií: 

 bez patologických změn 

Vyšetření svalů 

Trigger pointy: 

 střední část mm. trapezií 

Hypertonus: 

 oba m. trapezius kraniální část L strany 

 subokcipitální svaly bilat. 



62 

Závěr kontrolního vyšetření: 

Stále je přítomný lehký hypertonus m. trapezius kraniální části L strany 

a subokcipitálních svalů bilat., taktéž jsou přítomny trigger pointy ve středních částech 

mm. trapezií. Aktivní pohyb v Cp proti izometrickému odporu je již bez bolesti. 

Kloubní vůle je bez pružení v úseku C6 – 7 do dorsálního posunu, C7 – Th1 do 

dorsálního posunu, AO skloubení do anteflexe a dorsálního posunu. Glenohumerální 

kloub do směru kraniálního a kloub sternoklavikulární do směru kraniálního jsou bez 

pružení. Zkrácené svaly jsou následující: paravertebrální, pectoralií maior, levator 

scapulae, trapezií, sternocleidomastoideí. 

Cíl terapie: 

 relaxace hypertonických svalů 

 odstranění kloubních blokád 

 protažení zkrácených svalů 

 posturální stabilizace 

Návrh terapie: 

 PIR na hypertonické svaly 

 PIR s protažením na zkrácené svaly 

 mobilizace omezené kloubní vůle dle Lewita a Rychlíkové 

 stabilizace Cp 

 senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové 

Provedení terapie: 

 PIR na m. trapezius kraniální část L strany a subokcipitální svaly bilat. 

 mobilizace dle Lewita a Rychlíkové: úsek C6 – 7 do dorsálního posunu, úsek 

C7 – Th1 do dorsálního posunu, AO skloubení do dorsálního posunu 

a anteflexe, glenohumerální kloub do kraniálního směru a kloub 

sternoklavikulární do směru kraniálního. 

 stabilizace Cp pomocí izometrické kontrakce svalů krku 

 korigovaný stoj na posturomedu, nášlapy na posturomed, postrky na 

posturomedu 

 PIR s protažením na paravertebrální svaly, mm. pectoralií maior, mm. trapezií, 

mm. sternocleiomastoideí a mm. levatorrí scapulae. 
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Autoterapie: 

 cviky AGR již provádět dle potřeby, převážně však m. trapezius 

a subokcipitální svaly 

 automobilizace pro Cp s overballem: leh na zádech, DKK pokrčeny, HKK 

volně položeny podél těla, overball (náplň dle potřeby) pod krční páteř, pacient 

dělá ležaté osmičky s hlavou přitlačenou k overballu. Začíná se vždy bradou 

směrem nahoru. Pohyb je malého rozsahu, převážně jen bradou! Korigovat 

postavení Cp (bez flexe), relaxace horních fixátorů pletenců ramenních. 6x 

začátek na každou stranu, 3x denně. 

 protažení m. trapezius: rovný sed, krční páteř narovnaná, jedna HK se natažená 

drží židle a druhou HK se chytíme přes hlavu, pacient s výdechem ukloní hlavu 

od držící se ruky a jde do napětí. Výdrž, po lehkém povolení napětí 

s výdechem pacient opět přitáhne. 3x opakovat, 3x během dne. 

 protažení m. pectoralis: stoj mírně rozkročný, protahovanou HK vzpažíme 

a opřeme o roh (zárubně dveří). S výdechem nakročíme druhostrannou DK 

lehce vpřed a zatlačíme proti stěně. Výdrž, po lehkém povolení napětí 

s výdechem opět zatlačíme. Cvik lze zaměřit i na jinou část m. pectoralis 

upažením protahované HK. 3x opakovat, 3x během dne 

Výsledek terapie: 

Snížení napětí m. trapezius kraniální část L strany a subokcipitálních svalů 

bilat.. Podařilo se odstranit patologickou kloubní bariéru úseku C6 – 7 do dorsálního 

posunu, úseku C7 – Th1 do dorsálního posunu, AO skloubení do dorsálního posunu 

a anteflexe, glenohumerálního kloubu do kraniálního směru a kloubu 

sternoklavikulárního do směru kraniálního. Po terapii bylo rozeznatelné protažení 

zkrácených svalů, ale m. pectoralis maior L strany byl nadále lehce bolestivý. 

3.5.7 7. terapeutická jednotka – 21. 2. 2013 

St. présens: 

Subjektivně: 

Pacientka již problém s krční páteří necítí, spíše ji omezuje bolest L ramenního 

kloubu. 
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Objektivně: 

Stále je přítomný lehký hypertonus m. trapezius kraniální části L strany 

a subokcipitálních svalů bilat., taktéž jsou přítomny trigger pointy ve středních částech 

mm. trapezií. Kloubní vůle je bez pružení v úseku C7 – Th1 do dorsálního posunu, AO 

skloubení do dorsálního posunu, glenohumerálního kloubu do směru kraniálního. 

Zkrácené svaly viz kontrolní vyšetření. 

Kontrolní vyšetření: 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Tabulka 18: Vyšetření zkrácených svalů 7. jednotka 

Sval P L 

paravertebrální svaly (m.erector spinae) 2 (vzdálenost hlava – kolena 30 cm) 

m. pectoralis major – abdominální část 

- sternální část 

0 1 

0 1 

m. pectoralis minor a claviculární část 

m.pectoralis maior 

0 0 

m. trapezius 1 1 

m. levator scapulae 0 1 

m. sternocleidomastoideus 1 1 

0 – nejde o zkrácení; 1 – malé zkrácení; 2 – velké zkrácení; 

Závěr kontrolního vyšetření: 

Zkrácené svaly jsou následující: paravertebrální, pectoralií maior, levator 

scapulae, trapezií, sternocleidomastoideí. 

Cíl terapie: 

 protažení zkrácených svalů 

 posturální stabilizace 

Návrh terapie: 

 PIR s protažením na zkrácené svaly 

 senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové 
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 posílení oslabených svalů L HK dle PNF 

 využití propriomedu 

Provedení terapie: 

 korigovaný stoj na posturomedu, nášlapy na posturomed, postrky na 

posturomedu, práce s balanční čočkou 

 PIR s protažením na paravetrebrální svaly, mm. pectoralií maior, mm. trapezií, 

mm. sternocleiomastoideí a mm. levatorrí scapulae. 

 rytmická stabilizace L ramenního kloubu dle PNF 

 využití propriomedu 

Autoterapie: 

 stabilizace ramenního kloubu: stoj mírně rozkročný u stěny, páteř v nulovém 

postavení, nemocnou HK předpažíme a opřeme celou dlaní o stěnu (loket 

v extenzi), pomalými pohyby rotujeme dlaň do stran. Pohyb musí vycházet 

z ramenního kloubu a dlaň se nesmí odlepit od podložky! Opakování dle 

únavy. 

 posturální stabilizace: klik na předloktí, dlaně položeny na zem, DKK mírně 

rozkročeny pro lepší stabilitu, krční páteř v ose, bederní lordóza vyrovnaná, 

břicho zpevněné. Dýcháme do hrudníku a s výdechem posuneme těžiště těla 

vpřed nad ramena. S nádechem se vracíme zpět do výchozí polohy. Opakování 

dle únavy! 

Výsledek terapie: 

Pacientka se po terapii cítila unavená, terapie s propriomedem pro ni byla 

velmi náročná. Podařilo se protáhnout zkrácené svaly. 

3.5.8 8. terapeutická jednotka – 25. 2. 2013 

St. présens: 

Subjektivně: 

Pacientka se cítí dobře, převažují problémy s L ramenním kloubem, po minulé 

terapii cítí únavu v této oblasti. 

Objektivně: viz výstupní kineziologický rozbor 



66 

Cíl terapie: 

 výstupní kineziologický rozbor 

 stanovení závěru vyšetření 

Návrh terapie: 

 výstupní kineziologický rozbor 

 stanovení závěru vyšetření 

 doporučení navazujících pohybových aktivit ADL 

Provedení terapie: 

 doporučeno provádět nadále autoterapii a možnost léčebného kondičního 

programu 

Výsledek terapie: 

Vzhledem k náročnosti provedení výstupního kineziologického vyšetření byla 

terapeutická jednotka prodloužena. Pacientka po celou dobu odebírání výstupního 

kineziologického rozboru ochotně spolupracovala. 

3.6 Výstupní kineziologický rozbor 

3.6.1 Vyšetření stoje 

3.6.1.1 Stoj na dvou vahách 

 celková váha pacientky byla 57 kg 

 P – 25 kg : L - 32 kg 

3.6.1.2 Vyšetření pánve aspekcí a ověřeno palpačně 

 přední spiny ve stejné výšce 

 zadní spiny ve stejné výšce 

 cristy ve stejné výšce 

 mírná anteflexe – přední spiny níže než spiny zadní 
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3.6.1.3 Zezadu 

 úzká baze 

 stoj na vnější straně chodidla DKK 

 tvar pat kulovitý 

 lehké varózní postavení kotníků 

 tvar a tloušťka Achillových šlach- symetrické 

 tvar lýtek symetrický 

 podkolení rýhy ve stejné výši – zešikmené dovnitř 

 stehna symetrická 

 P subgluteální rýha výše a kratší 

 dolní úhly lopatky symetrické 

 hypotrofické svalstvo dolních fixátorů L lopatky 

 ramena symetrická 

 P tajle ostřejší 

 P thorakolumbální trojúhelník větší 

 krk a hlava v ose těla 

3.6.1.4 Zboku 

 klenba nohy fyziologická 

 kolena v hyperextenzi 

 kyčle ve středním postavení 

 hyperlordóza bederní páteře 

 oploštěný bederní segment m.erector spinae 

 povolená břišní stěna 

 mírná protrakce ramen 

 HKK v semiflexi 
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 lehký předsun hlavy 

 snížená lordóza Cp 

3.6.1.5 Zepředu 

 úzká baze 

 příčná i podélná klenba nohy fyziologická 

 mírně varózní kotníky 

 linie lýtek symetrická 

 pately symetrické tažené ven 

 linie quadriceps femoris symetrické 

 pupek je tažen doleva 

 mírný náklon trupu doleva 

 postavení klavikul symetrické 

 ramena ve stejné výši 

 svaly krku symetrické 

 obličej symetrický 

3.6.1.6 Olovnice visící ze stropu 

 olovnice zepředu prochází fossou jugularis, mírně vpravo od pupku, mírně 

vpravo od středu spojnice pat 

 olovnice zezadu prochází týlním hrbolem, vpravo od interglutální rýhou 

a mírně vpravo od středu spojnice pat 

 olovnice z boku prochází zevním zvukovodem, před ramenním kloubem, před 

kyčelním kloubem a spadá před hlezenní kloub 

3.6.1.7 Rombergrova zkouška z důvodu stability 

 I. – nevykazuje známky patologií 

 II. – nevykazuje známky patologií 

 III. – nevykazuje známky patologií 
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3.6.1.8 Trendelenburgova zkouška z důvodu stability 

 bez patologií 

3.6.1.9 Dynamické zkoušky 

 předklon: rozvoj Cp fyziologické, mírné snížení rozvíjení páteře v segmentu 

středním hrudním, aspekcí prokazuji znaky svalové dysbalance zádových svalů 

s konvexní levou stranou paravertebrálních svalů v dolní hrudní páteři 

 záklon: rozvíjení v Cp a bederní páteři fyziologické, snížené rozvíjení 

v segmentu středním hrudním 

 lateroflexe: na P straně větší (souhyb s rotací pánve) 

3.6.1.10 Vyšetření dechové vlny aspekcí 

 kaudo-kraniální dechová vlna, nejvýraznější břišní dýchání 

3.6.2 Vyšetření chůze 

 typ chůze peroneální dle Jandy 

 odvíjení chodidla fyziologické 

 zvýšené zatížení vnější strany chodidla DKK 

 L DK  má delší krok 

 rytmus lehce nepravidelný 

 lehký náklon těla do leva 

 souhyb trupu s větší rotací na P stranu 

 větší souhyb P HK vycházející z ramenního kloubu 

3.6.3 Vyšetření základních hybných stereotypů dle Jandy 

3.6.3.1 Flexe trupu 

 aktivace m.iliopsoas 

 modifikace s plantární flexí: pacientka provede flexi trupu s obtížemi 
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3.6.3.2 Flexe šíje 

 flexe šíje byla provedena obloukem 

3.6.3.3 Abdukce ramenního kloubu 

 P HK bez patologií 

 L HK od cca 120 
0
 lehká bolest, výraznější pomoc m.trapezius 

3.6.3.4 Klik 

 insuficience fixátorů lopatek 

 na L HK ramenní kloub v elevaci 

 hlava skloněna 

3.6.4 Antropometrie 

Tabulka 19: Míry výstupní vyšetření 

- - P L 

Délky HKK celá HK 65 64 

paže a předloktí 50 49 

paže 26 25 

předloktí 24 24 

ruka 15 15 

Obvody HKK relaxovaná paže 23 23 

kontrakce paže 26 25 

loketní kloub 23 23 

předloktí 22 22 

procc. styloideií 15 15 

hlavičky metakarpů 18 18 

Délky DKK měřeno aspekcí symetrie 

Měřeno krejčovským metrem, uvedené míry jsou v cm. 
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3.6.5 Vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubní 

3.6.5.1 Goniometrie – záznam metodou SFTR 

Tabulka 20: Aktivní pohyb HKK výstupní vyšetření 

 

Tabulka 21: Pasivní pohyb HKK výstupní vyšetření 

 

Kloub Rovina P L 

Ramenní kloub S 

F 

T 

R 

30-0-165 

165-0-0 

15-0-110 

85-0-40 

25-0-150 

140-0-0 B 

10-0-100 

65-0-40 B 

Loketní kloub S 0-0-150 0-0-150 

Radioulnární kloub R 85-0-85 85-0-85 

Zápěstí S 

F 

75-0-85 

20-0-30 

75-0-85 

20-0-30 

Kloub Rovina P L 

Ramenní kloub S 

F 

T 

R 

35-0-170 

170-0-0 

20-0-115 

90-0-45 

30-0-155 

145-0-0 B 

15-0-105 

70-0-45 B 

Loketní kloub S 0-0-155 0-0-155 

Radioulnární kloub R 90-0-90 90-0-90 

Zápěstí S 

F 

80-0-90 

25-0-35 

80-0-90 

25-0-35 
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Tabulka 22: Aktivní pohyb páteře výstupní vyšetření 

 

 

 

 

 

 

B – bolest 

Měřeno dvouramenným goniometrem 

3.6.5.2 Distance na páteři 

Tabulka 23: Distance na páteři výstupní vyšetření 

Příznak Fyziologická vzdálenost Naměřená hodnota 

Schoberův příznak: rozvíjení 

bederní páteře do flexe 

od 4cm 6 cm 

Stiborův příznak: rozvíjení bederní 

a hrudní páteře do flexe 

7-10 cm 4 cm 

Čepojevův příznak: rozvíjení krční 

páteře do flexe 

od 3 cm 2,8 cm 

Ottův příznak ( rozvíjení hrudní 

páteře)    - inklinační: 

- reklinační: 

od 3,5 cm 3,5 cm 

od 2,5 cm 2 cm 

Thomayerův příznak: celá páteř 0 cm - 1,5 cm 

Forestierova fleche: předsunu hlavy 0 cm 2,5 cm 

Zkouška lateroflexe: Měřeno od země P – 44 cm 

L – 46 cm 

Brada – sternum: 0 cm 1,5 cm 

Měřeno krejčovským metrem. 

Krční páteř S 

F 

R 

65-0-45 

40-0-35 

55-0-50 

Hrudní a bederní páteř F 

R 

45-0-45 

25-0-30 
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3.6.5.3 Vyšetření joint play dle Lewita 

Glenohumerální kloub: 

 P HK – volné do všech směrů, bez patologické bariéry, pruží 

 L HK – bez pružení do kraniálního směru 

Lopatka: 

 P/L – bez patologické bariéry 

Akromioklavikulární kloub: 

 P HK – volné do všech směrů, bez patologické bariéry, pruží 

 L HK – volné do všech směrů, bez patologické bariéry, pruží 

Sternoklavikulární kloub: 

 P HK – volné do všech směrů, bez patologické bariéry, pruží 

 L HK – volné do všech směrů, bez patologické bariéry, pruží 

SI kloub: 

 fenomén předbíhání spin – fyziologický 

 Spine sight – fyziologický 

Costovertebrální skloubení: 

 1. žebro – bez patologické bariéry, pruží 

 2. žebro – bez patologické bariéry, pruží 

C-Th přechod: 

Tabulka 24: Kloubní vůle C-Th výstupní vyšetření 

Segment Směr P L 

C 6 - 7 rotace ( v sedě) BPB / pruží BPB / pruží 

lateroflexe (vleže na 

boku) 

BPB / pruží BPB / pruží 

dorsální posun 

(vleže na boku) 

BPB/ pruží 
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laterální posun 

(vleže na boku) 

BPB / pruží BPB / pruží 

C 7 – Th 1 rotace ( v sedě) BPB / pruží BPB / pruží 

lateroflexe (vleže na 

boku) 

BPB / pruží BPB / pruží 

dorsální posun 

(vleže na boku) 

BPB / bez pružení 

laterální posun 

(vleže na boku) 

BPB / pruží BPB / pruží 

Th 1 - 2 rotace ( v sedě) BPB / pruží BPB / pruží 

lateroflexe (vleže na 

boku) 

BPB / pruží BPB / pruží 

dorsální posun 

(vleže na boku) 

BPB / pruží 

laterální posun 

(vleže na boku) 

BPB / pruží BPB / pruží 

BPB – bez patologické bariéry 

C páteř: 

 aspekce - lehký předsun hlavy 

 ligamentózní test – bez patologie 

 aktivní pohyby – viz goniometrie 

 aktivní pohyby proti izometrickému odporu – bez bolesti 

 pasivní pohyby – proveditelné bez omezení 

 vyšetření do segmentu – viz tabulka 

Tabulka 25: Kloubní vůle Cp výstupní vyšetření 

Segment Směr P L 

AO dorsální posun BPB / bez pružení 

laterální posun BPB / pruží BPB / pruží 
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anteflexe BPB / pruží 

lateroflexe BPB / pruží BPB / pruží 

retroflexe BPB / pruží 

rotace BPB / pruží BPB / pruží 

C 1 - 2 lateroflexe BPB / pruží BPB / pruží 

rotace BPB / pruží BPB / pruží 

C 2 - 3 lateroflexe BPB / pruží BPB / pruží 

rotace BPB / pruží BPB / pruží 

C 3 - 4 lateroflexe BPB / pruží BPB / pruží 

rotace BPB / pruží BPB / pruží 

C 4 - 5 lateroflexe BPB / pruží BPB / pruží 

rotace BPB / pruží BPB / pruží 

C 5 - 6 lateroflexe BPB / pruží BPB / pruží 

rotace BPB / pruží BPB / pruží 

BPB – bez patologické bariéry 

3.6.5.4 Hypermobilita 

Bederní páteř: 

 Zkouška extenze bederní páteře dle Sachseho: a (do 60
0 

mezi paží a předloktím 

s fixací trupu) 

 Zkouška předklonu dle Jandy (Thomayerova zkouška): kontakt špičkami prstů, 

fyziologický rozsah 

 Zkouška lateroflexe dle Jandy: fyziologický rozsah (kolmice z axily prochází 

intergluteální rýhou) 

Hrudní páteř: 

 Zkouška rotace hrudní páteře dle Sachseho: a (25 – 0 - 30) 

Krční páteř: 

 Zkouška rotace hlavy dle Jandy: fyziologický rozsah (55 – 0 – 50) 
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Klouby končetin: 

 Zkouška šály dle Jandy: fyziologický rozsah P HK / fyziologický rozsah L 

HK 

 Zkouška zapažených paží dle Jandy: fyziologický rozsah P HK / fyziologický 

rozsah (B) L HK 

 Zkouška založených paží dle Jandy: fyziologický rozsah P HK / fyziologický 

rozsah (B) L HK 

 Zkouška abdukce ramenního kloubu dle Sachseho: a ( bilat., fixace lopatky 

a klíční kosti, norma 85
0
) 

Dominantní končetiny P HK, L DK 

B - bolest 

3.6.6 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Tabulka 26: Zkrácené svaly výstupní vyšetření 

Sval P L 

paravertebrální svaly (m.erector spinae) 2 (vzdálenost hlava – kolena 24 cm) 

m. pectoralis major – abdominální část 

- sternální část 

0 1 

0 0 

m. pectoralis minor a claviculární část 

m.pectoralis maior 

0 0 

m. trapezius 0 1 

m. levator scapulae 0 1 

m. sternocleidomastoideus 1 1 

0 – nejde o zkrácení; 1 – malé zkrácení; 2 – velké zkrácení; 

3.6.7 Vyšetření svalové síly 

3.6.7.1 Funkční svalový test dle Jandy 

 orientační vyšetření mimických svalů – 5. stupeň, symetrie 

 orientační vyšetření žvýkacích svalů – symetrie, pohyby čelisti bez problému 

 viz tabulka č. 27 
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Tabulka 27: Svalová síla výstupní vyšetření 

Vstupní 

vyšetření 

Výstupní 

vyšetření 

Sval Vstupní 

vyšetření 

Výstupní 

vyšetření 

Pravá x Levá 

 5 Sternocleidomastoideus  5 

 5 Scalenni  5 

 4 Trapezius (krk)  4 

 4 Serratus anterior  4 

 4 Rhomboideí, Trapezius – 

med. 

 4 

 5 Trapezius - cran.  5 

 4 Trapezius - caud.  4 

 5 Deltoideus - ant., 

Coracobrachialis 

 4 B 

 4 Latissimus dorsi  4 

 4 Deltoideus – med., 

Supraspinatus 

 3 B 

OP 

 4 Deltoideus – post.  3 B 

 5 Pectoralis maior  5 

 4 Infraspinatus, Teres minor  4 B 

OP 

 3 Subscapularis, Teres maior  3 B 

OP 

 5 Biceps, Brachialis, 

Brachioradialis 

 5 

 4 Triceps brachií  4 

 5 Rectus abdominis  x 

 4 Sacrospinalis  x 
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 5 Iliocostalis  x 

 4- Obliquí  4- 

 4 Quadratus lumborum  4 

0 – bez záškubu, 1 – záškub, bez pohybu v dané poloze, 2 – pohyb v plném rozsahu, ale 

s vyloučením vlastní váhy, 3 – pohyb v plném rozsahu proti vlastní váze, 4 – pohyb v plném 

rozsahu a proti střednímu odporu, 5 – pohyb v plném rozsahu a proti silnému odporu, B – 

bolest, OP – omezený pohyb 

3.6.7.2 Odporové zkoušky 

 pro Cp viz vyšetření kloubní vůle 

 P HK bez patologií 

 L HK lehká bolest při abdukci a vnější rotaci 

3.6.7.3 Stabilizační schopnosti 

Test flexe trupu dle Koláře: 

 převažuje m.rectus abdominis 

 laterální skupiny břišních svalů jsou propadlé, se sníženou aktivací 

Test extenze v kyčlích dle Koláře: 

 výrazné prohnutí bederní páteře 

 aktivace m. erector Th/L přechodu 

 konkávní vtažení laterálně pod žebry 

 pomocná aktivace pletenců ramenních 

Test polohy na čtyřech dle Koláře: 

 dolní úhly lopatek v zevní rotaci 

 laterální a dolní části lopatek odstávají od hrudníku 

 ramena ve vnitřní rotaci 

 symetrické zatížení těla 

Test dle Véleho: 

 stabilita 
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3.6.8 Neurologické vyšetření: 

3.6.8.1 Vyšetření hlavových nervů 

Tabulka 28: Vyšetření hlavových nervů výstupní vyšetření 

I. n. olphactorius bez patologického nálezu 

II. n. opticus bez patologického nálezu 

III. n. okulomotorius bez patologického nálezu 

IV. n. trochlearis bez patologického nálezu 

V. n. trigeminus bez patologického nálezu 

VI. n. abdducens bez patologického nálezu 

VII. n. facialis bez patologického nálezu 

VIII. n. vestibulocochlearis bez patologického nálezu 

IX. n. glossopharyngeus bez patologického nálezu 

X. n. vagus bez patologického nálezu 

XI. n. accesorius bez patologického nálezu 

XII. n. hypoglossus bez patologického nálezu 

 

3.6.8.2 Vyšetření reflexů 

Tabulka 29: Reflexy výstupní vyšetření 

na HKK bicipitový 3 na obou 

tricipitový 3 na obou 

flexorů prstů 3 na obou 

na břiše epigastrický 3 

mezogastrický 3 

hypogastrický 3 

hodnocení dle Véleho: 0 – areflexie; 1 - hyporeflexie (reflex vybavný jen s facilitací); 2 - 

hyporeflexie – sníţený reflex (vyvolán bez facilitace); 3 – normoreflexie; 4 - hyperreflexie 

(rozšířená zóna výbavnosti); 5 - hyperreflexie – polykinetický reflex (klonus) 
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3.6.8.3 Vyšetření čití 

Tabulka 30: Čití výstupní vyšetření 

povrchové taktilní bez patologického nálezu 

algické bez patologického nálezu 

termické bez patologického nálezu 

hluboké polohocit bez patologického nálezu 

pohybocit bez patologického nálezu 

vibrační bez patologického nálezu 

stereognozie  bez patologického nálezu 

Vyšetřováno na HKK a horní části trupu. 

3.6.8.4 Pyramidové jevy 

Tabulka 31: Pyramidové jevy výstupní vyšetření 

Iritační na HKK Hoffmanův negativní na obou 

Trömnerův negativní na obou 

Iritační na DKK Babinskiho negativní na obou 

příznak vějíře negativní na obou 

Žukovskyj-Kornylov negativní na obou 

Zánikové na HKK příznak Mingazziniho negativní na obou 

Hautantův znak negativní na obou 

 

3.6.8.5 Vyšetření mozečku 

 meningeální příznak  - bez patologického nálezu 

 diadochokinéza  - bez patologického nálezu 

 sukuze trupu   - bez patologického nálezu 

 Stewart – Holmes  - bez patologického nálezu 

 Djfojr   - bez patologického nálezu 



81 

3.6.8.6 Vyšetření taxe 

 zkouška prst-nos  – fyziologická 

 zkouška pata-koleno  – fyziologická 

3.6.9 Vyšetření reflexních změn dle Lewita 

3.6.9.1 Vyšetření kůže 

Aspekce: 

 přirozené zabarvení kůže 

 bez ztráty ochlupení 

 bez klidové potivosti 

 na L ramenním kloubu viditelné 2 jizvy (cca 1cm) po operacích – světlejší 

zbarvení 

Palpace: 

 dostatečná hydratace kůže 

 bez patologické teploty 

 kůže jemná 

 na L ramenním kloubu jizvy posunlivé, ale palpačně tvrdší než okolní tkáň, 

větší odpor kůže, bez bolestivosti 

 na ostatních částech těla je kůže optimálně pružná, protažitelná a posunlivá, 

fyziologická bariéra volná a pružná, palpačně nezjištěna bolestivost 

Vyšetření hyperalgických zón: 

 L ramenní kloub po lehkém přejetí bříšky prstů po povrchu kůže zjištěn lehce 

zvýšený odpor 

3.6.9.2 Vyšetření podkoží 

 Kiblerova řasa lze v celé části páteře 

 v oblasti Th7-Th12 horší nabírání (lehká bolestivost) 

3.6.9.3 Vyšetření fascií 

 bez patologických změn 
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3.6.9.4 Vyšetření svalů 

Trigger pointy: 

 střední část mm. trapezií 

Hypertonus: 

 oba mm. trapezií kraniální část 

 subokcipitální svaly 

3.6.9.5 Vyšetření periostových bodů 

 hlavičky metatarzů – P/L bez nálezu a bolestivosti 

 hlavička fibuly – P/L bez nálezu a bolestivosti 

 horní okraj pately – P/L bez nálezu a bolestivosti 

 SI kloub – P/L bez nálezu a bolestivosti 

 CTh přechod – bez nálezu a bolestivosti 

 trnový výběžek C2 – lehké napětí 

 linea nuchae – bez nálezu a bolestivosti 

 Erbův bod – P/L bez nálezu a bolestivosti 

 sternum-žebra – bez nálezu a bolestivosti 

 mediální konec klíční kosti – L lehké napětí 

 úpon deltového svalu – L lehké napětí 

 epikotyly humeru – P/L bez nálezu a bolestivosti 

 ostatní periostové body nevyšetřovány 

3.6.10 Závěr vyšetření: 

Pacientka má hyperlordózu bederní páteře, lehký předsun hlavy, ramena 

v mírné protrakci. Dále je snížené rozvíjení páteře do flexe i extenze ve středním 

hrudním segmentu, omezení pohybů v L ramenním kloubu po operacích s bolestí 

v krajních polohách a omezení kloubní vůle v L ramenním kloubu do kraniálního 

směru. Kloubní vůle v segmentu C7 – Th1 pro dorsální posun bez pružení, AO 

skloubení bez dopružení při dorsálním posunu. Snížená svalová síla břišních svalů 
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a dále svalů na L HK (m.deltoideus pars medialis a posterior, m.supraspinatus, 

m.subscapularis, m.teres maior). Změněné pohybové stereotypy při flexi trupu kvůli 

oslabení břišních svalů, v L ramenním kloubu kvůli oslabení po operacích, taktéž 

snížená funkce posturální stabilizace. Odporové zkoušky na L HK lehce bolestivé pro 

abdukci a vnější rotaci. Pacientka má zkrácené paravertebrální svaly, m.pectoralis maior 

na L straně, m.levator papule na L straně a m.sternocleidomastoideus obou stran. 

Nalezeny reflexní změny na kůži na L ramenním kloubu. Trigger pointy bez bolesti 

zjištěny ve střední části m.trapezius obou stran. Pacientka má v lehkém hypertonu 

následující svaly: mm.trapezií kraniální část L strany a subokcipitální svaly. Lehce 

zvýšené napětí na periostových bodech C2 a na L straně mediální konec klíční kosti 

a úponu m.deltoideus. 

3.7 Zhodnocení efektu terapie 

3.7.1 Hodnoty a změny 

Ve stoji a chůzi pacientky nenastaly žádné výraznější změny, jen se podařilo 

ovlivnit postavení Cp, která se z předsunutého držení mírně navrátila k nulovému 

postavení Cp. 

Při zhodnocení pohybových stereotypů dle Jandy se pacientce podařilo při 

modifikované flexi trupu s plantární flexí při výstupním vyšetření již nadzvednout, 

kdežto u vstupního vyšetření tuto flexi trupu neprovedla. U flexe šíje se zaznamenal 

větší rozdíl. Při vstupním vyšetření byl proveden předsun a byla přítomna bolest při 

provádění pohybu, při výstupním vyšetření byl pohyb proveden obloukem bez bolesti. 

Při stereotypu abdukce ramenního kloubu vymizela u L HK dopomoc flexí paže. 

Největší efekt terapie při tomto vyšetření byl zaznamenán při stereotypu kliku, kdy při 

vstupním vyšetření byl klik kvůli bolesti Cp prováděn v horizontální poloze s opřením 

o stěnu a při výstupním vyšetření byl již prováděn ve vzporu. 

Vyšetření pomocí antropometrie nezaznamenalo žádné změny. Taktéž rozsah 

pohyblivosti kloubní na HKK byl beze změn. Efekt terapie se projevil na rozsahu 

kloubní pohyblivosti v Cp. 



84 

Tabulka 32: Zhodnocení rozsahu pohyblivosti kloubní 

Segment Rovina Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Krční páteř S 

F 

R 

55-0-30 

35-0-30 

45-0-40 

- přítomna bolest 

65-0-45 

40-0-35 

55-0-50 

- bez bolesti 

 

Tabulka 33: Zhodnocení distancí na páteři 

Příznak Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Čepojevův příznak: rozvíjení krční páteře 

do flexe 

1,5 cm 2,8 cm 

Ottův příznak ( rozvíjení hrudní páteře)    

- inklinační: 

3 cm 3,5 cm 

Thomayerův příznak: celá páteř - 1 cm - 1,5 cm 

Forestierova fleche: předsunu hlavy 3 cm 2,5 cm 

Brada – sternum: 4 cm 1,5 cm 

 

Terapeuticky se podařilo ovlivnit joint play L glenohumerálního kloubu, kdy 

při vstupním vyšetření byla lehká bariéra do laterálního, kraniálního a kaudálního 

posunu s bolestí, při výstupním vyšetření bylo omezeno pružení pouze do kraniálního 

směru. v L akromioklavikulárním kloubu byl při vstupním vyšetření bolestivý test Šály 

a patologická bariéra dorsálního a kraniálního posunu, při vyšetření výstupním nebyly 

nalezeny patologie. L sternoklavikulární kloub byl omezen do kraniálního posunu, po 

terapiích bez patologií. Při vstupním vyšetření costovertebrálního skloubení bylo 1. 

žebro bolestivé při stlačení a 2. žebro s bariérou, při výstupním vyšetření obě žebra bez 

patologické bariéry s pružením. 
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Tabulka 34: Zhodnocení kloubní vůle C-Th 

Segment Směr Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

C6 - 7 dorsální posun BPB/ bolestivý bez pružení BPB / pruží 

laterální posun BPB/ bolestivý na P stranu BPB / pruží 

C7 – Th1 dorsální posun BPB/ bolestivý bez pružení BPB / bez pružení 

laterální posun BPB/ bolestivý na P stranu BPB / pruží 

BPB – bez patologické bariéry 

Vyšetření joint play Cp pro aktivní pohyby proti izometrickému odporu 

vstupního vyšetření bylo bolestivé do všech směrů, při vyšetření výstupním bez bolesti 

a omezení. Pasivní pohyby byly s bolestí v konečné fázi pohybu při vstupním vyšetření, 

po terapiích proveditelné bez omezení. Vyšetření Cp do segmentu nebylo možno při 

vstupním kineziologickém rozboru provést pro bolest Cp, tudíž do tabulky uvádím 

hodnoty získané vyšetřením při 4. terapeutické jednotce. 

Tabulka 35: Zhodnocení kloubní vůle Cp 

Segment Směr Vyšetření 4. ter. jednotky Výstupní vyšetření 

AO dorsální posun BPB/ bolestivý bez pružení BPN / bez pružení 

laterální posun BPB/ bolestivý na P stranu BPB / pruží 

anteflexe BPB/ bolestivý BPB / pruží 

C 1 - 2 rotace BPB/ bolestivý na P stranu BPB / pruží 

BPB – bez patologické bariéry 

Provedená terapie měla pouze malý účinek na hodnoty vyšetření 

hypermobility. Jedná se o změnu sníženého rozsahu L ramenního kloubu a jeho bolesti 

při testech na fyziologickou hodnotu. 

Tabulka 36: Zhodnocení zkrácených svalů 

Sval Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

P L P L 

paravertebrální svaly (m.erector spinae) 2 2 

m. pectoralis major – abdominální část 1 2 0 1 
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- sternální část 0 1 0 0 

m. pectoralis minor a claviculární část 

m.pectoralis maior 

0 1 0 0 

m. trapezius 1 2 0 1 

m. levator scapulae 1 1 0 1 

m. sternocleidomastoideus 2 2 1 1 

0 – nejde o zkrácení; 1 – malé zkrácení; 2 – velké zkrácení; 

Tabulka 37: Zhodnocení svalové síly 

Vstupní 

vyšetření 

Výstupní 

vyšetření 

Sval Vstupní 

vyšetření 

Výstupní 

vyšetření 

Pravá x Levá 

5 B 5 Sternocleidomastoideus 5B 5 

4 B 5 Scalenni 4B 5 

4 B 4 Trapezius (krk) 4B 4 

4 4 Serratus anterior 4 4 

4 4 Rhomboideí, Trapezius – 

med. 

4 B 4 

5 5 Trapezius - cran. 5 B 5 

4 4 Trapezius - caud. 4 B 4 

5 5 Deltoideus - ant., 

Coracobrachialis 

4 B 4 B 

4 4 Latissimus dorsi 4 B 4 

4 4 Deltoideus – med., 

Supraspinatus 

3 B 

OP 

3 B 

OP 

4 4 Deltoideus – post. 3 B 3 B 

5 5 Pectoralis maior 5 B 5 

4 4 Infraspinatus, Teres minor 4 B 4 B 
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OP OP 

3 3 Subscapularis, Teres maior 3 B 

OP 

3 B 

OP 

5 5 Biceps, Brachialis, 

Brachioradialis 

5 5 

4 4 Triceps brachií 4 4 

5 5 Rectus abdominis x x 

4 4 Sacrospinalis x x 

5 5 Iliocostalis x x 

4- 4- Obliquí 4- 4- 

4 4 Quadratus lumborum 4 4 

0 – bez záškubu, 1 – záškub, bez pohybu v dané poloze, 2 – pohyb v plném rozsahu, ale 

s vyloučením vlastní váhy, 3 – pohyb v plném rozsahu proti vlastní váze, 4 – pohyb v plném 

rozsahu a proti střednímu odporu, 5 – pohyb v plném rozsahu a proti silnému odporu, B – 

bolest, OP – omezení pohybu 

Odporové zkoušky a stabilizační schopnosti bez výraznějších změn. Taktéž 

neurologické vyšetření beze změn. 

Změny nastaly ve vyšetření reflexních změn dle Lewita, kde byly zcela 

odstraněny patologické bariéry dorsální fascie Th5 - Th10, krční fascie a fascie C-Th 

přechodu. Podařilo se odstranit trigger pointy m. levator scapulae P strany 

a m. latissimus dorsi L strany. Trigger pointy ve středních částech mm. trapezií 

se nepodařilo odstranit. Bolestivé periostové body z oblasti Cp., které byly v napětí 

nebo bolestivé ve vstupním vyšetření, jsou ve vyšetření výstupním bez napětí. 

Tabulka 38: Zhodnocení hypertonu svalů 

Sval Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

mm. trapezií pars cranialis ano ano 

mm. sternocleidomastoideí ano ne 

m. erector spinae C-Th přechodu 

bilat. 

ano ne 
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mm. subokcipitalií ano ano 

mm. scalenní bilat. ano ne 

ano – je přítomný hypertonus, ne – hypertonus není přítomný 

3.7.2 Terapeutické postupy 

Zvolené terapeutické postupy byly na obtíže zjištěné u pacientky dle mého 

názoru efektivní a účinné. Bohužel během odborné praxe jsem nebyla obeznámena 

s konceptem PNF pro oblast krku a horní část trupu. Tato metoda by byla pro pacientku 

dle mého názoru účinnější. Taktéž by se mohla použít metoda McKenzie, která se na 

tuto diagnózu doporučuje převážně v zahraničí. 
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4 ZÁVĚR 

Téma bakalářské práce jsem si vybrala z důvodu mého zájmu o tuto 

problematiku, která je v posledním čase čím dál více aktuální a bude potřebovat 

fyzioterapeutické vedení pro rychlejší a kvalitnější návrat pacienta do běžného života. 

Při zpracovávání této bakalářské práce jsem zjistila, že oproti jiným onemocněním je 

problematika whiplash injury zpracována v menší míře. Byla to překvapující skutečnost 

vzhledem k zvyšujícímu se výskytu této diagnózy, hlavně v posledním desetiletí, 

k čemuž výrazně přispělo rozšíření automobilové dopravy i větší aktivita při 

sportovních soutěžích. V ČR se této problematice ve větším pojetí věnuje jen pár autorů 

a ti se rozcházejí v návrhu léčby. V zahraničí je podvědomí této diagnózy v laické 

i zdravotnické veřejnosti výrazně větší, vzniklo tam několik studií ohledně různých 

metod léčby a reakcí pacientů na ně. 

Dle mého názoru se mi podařilo pomoci pacientce se symptomy, které byly 

následkem whiplash injury, což mi potvrdilo i vyšetření rehabilitačního lékaře po 

ukončení terapií, který dále doporučil RHB léčbu na problémy s L ramenním kloubem 

a patologickým držením těla. V RHB bylo doporučeno pacientce pokračovat, aby 

se zvýšila možnost navrácení k předešlým sportovním aktivitám (ragby, volejbal). 

Pacientce byla doporučena pohybová aktivita, která je vhodná pro posílení HSS a není 

výrazně zatěžující pro L ramenní kloub. Dále byla zopakována doporučení pro ADL, 

pro snížené namáhání axiálního systému jako prevence dalších obtíží. 
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Příloha č. 6: SEZNAM ZKRATEK 

 

a. arterie 

ADL aktivity daily living 

AGR antigravitační relaxace 

BDN běžné dětské nemoci 

bilat. bilaterálně 

BMI body mass index 

bpn bez patologického nálezu 

C cervikální 

C-TH cervikothorakální 

cm centimetr 

DKK dolní končetiny 

FTVS fakulta tělesné výchovy a sportu 

HKK horní končetiny 

HSS hluboký stabilizační systém 

lig. ligamentum 

ligg. ligamenta 

L levá 

L DK levá dolní končetina 

L HK levá horní končetina 

LTV léčebná tělesná výchova 

m metr 

m. musculus 

mm. musculi 

n. nervus 

ON oblastní nemocnice 

P pravá 

P DK pravá dolní končetina 

P HK pravá horní končetina 

PIR postizometrická relaxace 

PNF proprioceptivní neuromuskulární 

facilitace 

RHB rehabilitace 

SI sakroiliakální skloubení 

Th thorakální 

TMT techniky měkkých tkání 

UK Univerzita Karlova 

WAD Whiplash Associated Disorder

 


