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Cíle práce 

Cílem této práce je sumarizace teoretických a metodologických podkladů 

v problematice cervikobrachiálního syndromu a jejich následné využití při rehabilitaci u 

pacientky s touto diagnózou. 

 

Metodika 

Bakalářská práce se dělí do dvou hlavních sekcí, jimiž jsou část obecná a část 

speciální.  

Část obecná obsahuje anatomické, biomechanické a kineziologické poznatky, 

obecně se vztahující k vertebrogenním onemocněním. Dále je blíže probrána 

problematika cervikobrachiálního syndromu, jeho klinických příznaků, etiologie a 

možnosti léčby. Část speciální je stěžejní. Byla zpracována na základě souvislé odborné 

praxe v Ústřední vojenské nemocnici – Vojenská fakultní nemocnice Praha v termínu od 

6. 1. 2014 do 31. 1. 2014. Jedná se o detailně zpracovanou kazuistiku pacientky 

s cervikobrachiálním syndromem skýtající anamnézu, vstupní kineziologický rozbor, 

krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán, průběh terapie, výstupní 

kineziologické vyšetření a zhodnocení efektu terapie.   
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Thesis title: Casuistry of physiotherapy care for a patient diagnosed with 

cervicobrachial syndrome. 

 

Thesis goal: The goal of the thesis is to summarize theoretical and 

methodological foundations concerning cervicobrachial syndrome and to describe their 

subsequent use in the rehabilitation of the patient with said diagnosis. 

 

Methodological approach: 

The thesis is divided into two main sections - general and specific one. 

The general section contains anatomical, biochemical a kinesiological 

knowledge related to vertebrogenic illnesses. Then, the description of cervicobrachial 

syndrome, its clinical symptoms, etiology and treatment options are presented. Specific 

part is the core of the thesis. It was prepared on the basis of countinuous professional 

practice at the Military University Hospital Prague in the period from January 6, 2014 to 

January 31, 2014. It consists of detailed case report of a patient with cervicobrachial 

syndrome, offering history, input kinesiology analysis, short-term and long-term 

physiotherapic plan, the course of therapy, kinesiology exit examination and evaluation 

of the effect of therapy. 
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1. Úvod  
Bolesti zad statisticky zaujímají vrchní příčky v poruchách pohybového aparátu. 

Jsou také nejčastějším důvodem vyhledání lékařské pomoci (Kolář, 2009). Fakt, že 

lidský pohybový aparát není dostatečně adaptován na statické zatížení, zejména sed, 

jako by stále zůstával přehlížen, i přesto, že právě statické přetížení vede k poruchám 

pohybového aparátu. Samozřejmě, mezi důvody vzniku poruch patří také dynamické 

přetěžování, nevhodný (jednostranný) pohyb a nedostatečná kompenzace. V kombinaci 

s psychickou nepohodou je utvořena ideální půda pro propuknutí těchto obtíží 

(Jarošová, 2003).  

Tato práce se dělí do dvou částí. V obecné části je probrána problematika 

cervikobrachiálního syndromu, kterému je věnována největší pozornost. Dále jsou 

v klinických souvislostech blíže uvedeny kineziologicko-biomechanické vlastnosti krční 

páteře, která je s tímto syndromem spjata. V části speciální je vedena kazuistika 

pacientky s cervikobrachiálním syndromem, se kterou jsem systematicky pracovala 

v rozmezí od 8. 1. 2014 do 21. 1. 2014 

Práce vznikla na podkladě informací získaných v průběhu souvislé odborné 

praxe na oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny v Ústřední vojenské nemocnici – 

Vojenská nemocnice Praha (ORFM ÚVN), kde jsem působila od 6. 1. 2014 do 31. 1. 

2014. 
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2. Část obecná 

2.1. Funkční anatomie páteře 

Páteř je tvořena z 33-34 obratlů (7 krčních, 12 hrudních, 5 bederních, 5 

křížových a 4-5 kostrčních) s 23. meziobratlovými destičkami. Dělí se na 24 

pohybových segmentů. Obratle, které tvoří základní stavební komponenty páteře, mají 

vyjma prvních dvou v zásadě stejnou stavbu: a) obratlové tělo, představující část 

nosnou, b) oblouk obratle, představující ochrannou strukturu míchy a za c) výběžky, 

sloužící pohyblivosti obratle (Čihák, 2011; Dylevský, 2009). 

2.1.1. Funkční anatomie krční páteře 

Krční páteř je nejpohyblivějším páteřním segmentem, který umožňuje široký 

rozsah pohybu. Těla krčních obratlů, vyjma obratle C1, jsou v sagitální rovině 

promáčknutá a úzká. Styčné plochy mají ledvinovitý tvar. Unikátními částmi této oblasti 

jsou atlas-obratel C1 a axis-obratel C2. Atlas (C1) je prstencovitá kostěná struktura, 

která v průběhu svého embryonálního vývoje „ztratila“ spinální výběžek ve prospěch 

axisu (C2), konkrétně jeho dens axis, který umožňuje široké rotační pohyby (Howard, 

1994). Byť je v českém překladu atlas pojmenován jako „nosič“, jedná se o název 

zavádějící, neboť ve skutečnosti, je největší podíl váhy hlavy směřován na axis, tedy na 

druhý krční obratel. Právě i pro tyto specifické vlastnosti se krční páteř dělí anatomicky 

na dva oddíly: kraniocervikální spojení a C3-C7 (Lewit, 2003). Funkčně je některými 

autory dělena dokonce na oddíly tři: C0-C1, C1-C2 a C3 (Véle, 2006). 

Fyziologický průměr páteřního kanálu mezi segmenty C3 až C7 je mezi 17-18 

mm. Při pohybu krční páteře do extenze může být průměr snížen o 3 mm. Za stenózu 

páteřního kanálu se považuje průměr menší než 12-10 mm (Smith, 2008).  

2.1.2. Plexus brachialis 

Plexus brachialis 

„Spojením ventrálních větví míšních kořenů ze segmentů C5-C6 se vytváří 

truncus superior, ze segmentu C7 truncus medius a ze segmentů C8-Th1 truncus 

inferior. Tyto nervové svazky prochází štěrbinou mezi m. scalenus anterior a m. 

scalenus medius spolu s a. subclavia (fisura scalenorum) do axily. Průchodem za klíční 

kostí se plexus brachialis dělí na pars supraclavicularis et infraclavicularis. Z pars 

supraclavicularis odstupují nervy pro svaly pletence lopatky.“ (Amblér, 2011). Sem 

patří n. dorsalis scapulae, n. thoracicus longus, n. subclavius, n. suprascapularis, n. 
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subscapularis, n. thoracodorsalis, nn. pectorales (Amblér, 2011). „V pars 

infraclavicularis se každý truncus rozdělí na přední (ventrální) a zadní (dorzální) větev, 

tyto větve pak konstituují tři svazky, které se podle svého vztahu k a. axillaris nazývají 

fasciculus medialis, lateralis et posterior. Z dorzálních větví vzniká fasciculus posterior, 

ventrální větve konstituují fasciculus lateralis a medialis. Z fasciculis medialis 

odstupují n. ulnaris, část n. medialis a n. cutaneus antebrachii medialis. Z fasciculus 

posterior dává vzniknout n. radialis a n. axillaris.“ (Amblér, 2011). 

2.2. Biomechanika a kineziologie páteře 

Jakákoliv změna postavení páteře s sebou nese přidružené pohyby jednotlivých 

vertebrálních spojení, což působí i změny její kinetiky. Tyto pohyby (změny) mohou 

probíhat na úrovni jediného segmentu nebo na úrovni celé páteře. Chceme-li detekovat 

jednotlivé regiony, je třeba vzít v úvahu, že ne všechny segmenty páteře jsou 

orientovány horizontálně. Kupříkladu axiální rotaci hlavy neodpovídá axiální rotace 

jednotlivých segmentů páteře. Je proto potřebné analyzovat páteř v každém 

individuálním segmentu, byť se na první pohled může zdát, že na pohyb reaguje jako 

celek (Zatsiorsky, 1998). 

2.2.1. Horní a dolní krční páteř z pohledu biomechaniky  

Atlanto-okcipitální a atlanto-axiální skloubení patří mezi nejsložitější klouby v 

lidském těle. Fungují jako „přechodné zóny“ mezi hlavou a páteří. Některé z 

jedinečných charakteristik, které tato skloubení mají, umožňují přechodové oblasti 

relativně velkou míru rozsahu pohybu hlavy. Příkladem jedné této unikátní vlastnosti, 

jak již bylo zmíněno, je ztráta obratlového těla C1, která je výsledkem propracovaného 

embryonálního vývoje. Tělo obratle C1 je v průběhu tohoto vývoje „propůjčeno“ obratli 

C2, pro možnost utvoření dens axis. Dalším zajímavým aspektem occipito-antlanto-

axiálního komplexu je přítomnost pouze synoviálních kloubů a absence 

meziobratlových plotének. Toto je kupříkladu hlavním důvodem selektivního výskytu 

potíží v horní krční páteři u pacientů s revmatoidní artritidou.   

Konvexní, anterolaterálně směřující okcipitální kondyly jsou spojeny s 

konkávními facetami C1. Okcipitální kondyly umožňují, aby byl směr síly váhy hlavy 

cílen přes massa lateralis C1. Jak bylo ale řečeno v kapitole 2.1 funkční anatomie, 

výrazný podíl váhy hlavy ve skutečnosti spočívá na obratli C2 (Howards, 1992; 

Winkelstein, 2012).  
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Spodní krční páteř sestává z obratlů C3-C7. Přestože segmenty Th1 a Th2 jsou 

segmenty přechodnými mezi krční a hrudní páteří, také sdílí některé charakteristiky se 

spodní krční páteří. Obratlové tělo krčního segmentu je téměř poloviční než u segmentů 

lumbálních, čemuž odpovídá i míra zatížení, která je v krční oblasti menší, než je tomu 

v oblasti bederní. Konkavita superiorní plochy obratlového těla je prohloubena 

hřebenem po každé straně. Hřeben spolu s konvexitou přidružené inferiorní plochy 

poskytují ochranu před bočním posunem (lateral shifting) mezi uncus corporis vertebrae 

a přilehlou spodní plochou obratlového těla. Toto spojení je také nazýváno Luschkovo 

spojení (kloub), pravděpodobně se ale nejedná o pravý synoviální kloub. Transverzální 

výběžky obratlů poskytují místa pro úpony svalů probíhajících anteriorně či posteriorně 

podél páteře. Transverální výběžky spolu s pedikly tvoří foramen intertransversárium, 

kudy probíhá arteria vertebralis, vyjma obratle C7 (Howards, 1992; Winkelstein, 2012). 

2.2.2. Horní a dolní krční páteř z pohledu kinzeiologie 

 

1) Pohyby v kraniocervikální oblasti 

Locus resistanciae minoris, neboli „místo sníženého odporu,“ i tak je definován 

přechod mezi hlavou a flexibilní krční páteří. Je tomu tak proto, že se jedná o místo se 

značným mechanickým zatížením a zvýšenou tendencí ke vzniku patologií (Véle, 

2006). 

Subokcipitální svaly iniciují postavení hlavy vůči krční páteři a v klinické praxi 

mají významné postavení. Pohyby, které jsou těmito svaly řízeny, jsou dle Lewita 

nazývané kyvy. Kyvy v horní krční páteři (C0-C1, C1-C2, C2-C3) jsou: extenze hlavy 

proti šíji (kyv vzad, retroflexe), flexe hlavy proti šíji (kyv vpřed, anteflexe), laterální 

flexe hlavy proti šíji (kyv do strany) a rotace. Jakékoliv kloubní omezení (blokáda) či 

svalová diskoordinace v těchto segmentech, reflexně ovlivňují celou páteř. Proto 

nebývá s podivem, že ohnisko potíže, popisující pacient v např. v bederní páteři, je ve 

skutečnosti nalezeno v páteři krční (Véle, 2006). Dolní krční páteř je tvořena segmenty 

C4-C7. Klíčovou zónu zde představuje přechod C6-C7 (Véle, 2006). Podle Jandy je 

specifická přechodová oblast C4-C5. Při anteflexi krční páteře je největší pohyblivost v 

segmentech C3-6, malá pohyblivost je pak v segmentech C2-C3 a C6-C7. Z funkčního 

hlediska se ke spodní krční páteři přiřazuje i segment Th4, neboť při flexi krční páteře 

přechází pohyb až k tomuto segmentu. Dle Vojty se otáčivý proces krční páteře centruje 

na pátý krční obratel, neboli segmenty C4-C5 a C5-6. Jak dokazují RTG nálezy, k 

degeneračním změnám je právě kvůli zmíněným biomechanickým nárokům nejdříve 
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vystavena ploténka C4-C5 (Jarošová, 2003). Dle Howardse (Howards, 1992) je 

segmentu C5-C6 obecně přisuzována největší rozsahově-pohybová funkce, což 

vysvětluje i jeho náchylnost k herniacím. Vzhledem k výstupu nervů inervujících horní 

končetiny má k horním končetinám dolní krční páteř funkční vztah (Véle, 2006).  

2) Pohyb v krční páteři 

Na základě RTG vyšetření bylo prokázáno, že k flekčně-extenčním pohybům 

dochází jak v oblasti occiput- atlas, tak v segmentu atlas-axis. Průměrný rozsah pohybu 

zde se pohybuje mezi 10°-13,4° v souladu s anatomickým uspořádáním. Mezi occiput-

atlas a atlas-axis také dochází k rotačním pohybům. Nicméně, kvůli konvexnímu 

postavení kondylů týlních a konkávnímu postavení facet C1 je mezi tímto spojení rotace 

jen velmi malá a přibližně polovina celého otáčení krční páteře připadá na segment C1-

C2 (Howards, 1992). Pohyb do flexe je v krční páteři možný v rozsahu mezi 40°-45°, 

do extenze mezi 45°-75°, do lateroflexe 45° a do rotace je rozsah mezi 50°-60° (Pavlů, 

Janda, 1993).  

 

2.2.3. Meziobratlové ploténky 

Meziobratlové ploténky (disky), které nalézáme v krční páteři, jsou anatomicky 

podobné diskům v ostatních částech páteře, na rozdíl od obratlů. Disků je v krční páteři 

celkem šest včetně C7-Th1 a sestávají ze dvou složek: z centrálně uloženého 

mukózního až vodnatého jádra nucleus pulposus a z chrupavčito-fibrózního vaziva 

anulus fibrosus, obklopujícího nucleus pulposus. Takovéto složení umožňuje přenos 

tlakového zatížení, aniž by při pohybu došlo k nadměrné koncentraci napětí. Tento 

mechanismus je možný díky polotuhému nucleus pulposus, který se při pohybech páteře 

posouvá: při flexi posteriorně a anteriorně při extenzi. Disky zajišťují flexibilitu páteře a 

fungují jako „shock absorbery“. Zajímavostí je, že zaujímají až ¼ délky páteře a mění 

svou velikost v závislosti na cirkadiálním rytmu absorpcí, či výdejem vody (Véle, 2006; 

Chung et al, 2011).  

2.2.4. Svaly 

Svaly krku slouží kontrole a možnosti provedení pohybu hlavy. Pasivní složky 

pohybového aparátu (kosti, vazy, disky a klouby) neposkytují dostatečnou odolnost 

proti nadměrné flexi nebo lateroflexi. Tuto schopnost pak přebírají svaly, aby nemohlo 

dojít ke „zhroucení vzpěr“. 

Svaly podílející se na pohybech hlavy lze v závislosti na počtu segmentů, které 
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křižují, rozdělit do systému hrubé a jemné motoriky. Anteriorně uložené svaly m. longus 

capitis et m. longus colli a mm. scaleni jsou řazeny do systému hrubé motoriky. Do 

systému jemné motoriky by pak spadaly mm. interspinales. Objem svalstva z 

posteriorní strany krku je viditelně větší, což je dáno vlivem umístění těžiště hlavy v 

oblasti sella turcica. Hlava má tudíž tendenci přepadávat vpřed, a je proto třeba, aby její 

balanc kontrolovala odpovídající síla, kterou zprostředkovávají „hrubě-motorické“ 

svaly, m. splenius capitis, m. semispinalis capitis, longissimus capitis a illiocostalis 

capitis. Posteriorně uložení zástupci jemné motoriky jsou mm. interspinales, mm. 

intertransversarii, mm. transversospinales a mm. multifidi. Mnohé ze jmenovaných 

svalů se upínají k podélné ose páteře šikmo, což vypovídá o jejich variabilitě pohybu. 

Kupříkladu při rotaci hlavy vlevo se homolaterálně aktivují m. splenius capitis sin., m. 

longissimus capitis sin., m. rectus capitis posterior sin. a m. obliquus capitis inferior 

sin., zatímco heterolaterálně jsou současně zapojeny m. trapezius dx., m. STCLM dx., 

m. semispinalis capitis dx. a m. obliquus capitis superior dx. (Howards, 1992; Véle, 

2006) 

2.2.5. Páteř, míšní pleny a míšní kořeny 

Biomechanika míchy je tématem stejně podstatným, jako biomechanika páteře 

obecně. Bývá však často opomíjeným tématem. 

 

Na základě Breigových myelografických studií bylo prokázáno, že se mícha při 

pohybu do flexe stává delší a tenčí, zatím co při pohybu do extenze se zkracuje a 

ztlušťuje. Rozdíl mezi délkou míchy při pohybu do flexe a do extense se pohybuje v 

rozmezí od 5-9 cm. Prostor mezi tvrdou plenou míšní a obratlem páteře, který se tvoří 

při pohybu, činí až 18 mm. Neutrálním bodem páteře při pohybu je obratel C5. Při 

pohybech míchy se tvoří tíhové síly, které jsou primárně neseny právě tvrdou plenou 

míšní, dále měkkou plenou a následně arachnoideou. Tyto síly jsou vyvažovány 

prostřednictvím krátkých ligament a obalů nervových kořenů. Breig také zjistil, že flexe 

krční páteře zvyšuje riziko vzniku neurologického deficitu, což dle něj způsoboval 

nárůst kontaktního tlaku mezi anteriorní stranou míchy a posetriorní částí obratlových 

těl. V důsledku svých objevů došel k závěrům, že pacienti s již vzniklými cervikálními 

obtížemi by se měli vyhýbat flekčnímu pohybu v krční páteři, aby nedocházelo ke 

zvýšení napětí v míše a k abnormálním intervertebrálním pohybu (Howardes, 1992; 

Butler, 1989). 
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2.2.6. Vazivová tkáň 

Měkké svalové a vazivové tkáně vymezují rozsah pohyblivosti kostěných 

segmentů daný kloubními strukturami. Kloubní pouzdro uzavírá kloub, poskytuje mu 

stabilitu a obstarává také výživu kloubní chrupavky, díky produkci synovie. Kloubní 

pouzdro také informuje mozek o hlubokém čití prostřednictvím proprioceptorů v něm 

uložených. Podílí se na kloubní vůli, kterou může při svém zkrácení omezit (Véle, 

2006; Dylevský, 2009).   

 

Ligamenta; Je-li páteř v neutrálním postavení, není ani flektována ani 

extendována, podílí se na jejím udržení především složka svalová. V momentě, kdy je 

páteř ohýbána, ukláněna či rotována, dochází k napětí jejích ligament, které omezují 

pohybový rozsah segmentů, čímž zamezují možnému vzniku poškození struktury. Dále 

se podílejí na zpevnění kloubního pouzdra (McGill, 2007; Véle, 2006). Šlachy fungují 

jako přenašeče síly na kostěné segmenty (Véle, 2006). Fascie mají vzhledem k 

propojení vaziva a svalu schopnost přenosu tahu svalů do větších vzdáleností, čímž 

tvoří spojovací články ve svalových řetězcích. Zastoupení elastických komponent fascií 

určuje podobně, jako je tomu u ligament, rozsah pohybu. Nedochází-li k jeho 

rytmickým tahovým změnám, může se zkrátit a tím zhoršit tak kvalitu pohybu. 

Opačným fenoménem je hypermobilita, kdy naopak dochází vlivem „nadužívání“ 

vazivového aparátu ke ztrátě jeho elasticity, což má za následek zvětšení rozsahu 

pohybu a zvýšenou predilekci k traumatizaci (Véle, 2006).  

2.2.7. Krátké vazy 

Spojení prvního krčního obratle s lebkou je zprostředkováno atlantooccipitálním 

skloubením, které je podporováno ligamenty (ligamenta interspinalia, ligamentum 

supraspinale, ligamentum nuchae). 

Ligamenta flava spojují a stabilizují jednotlivé obratlové oblouky a dorzálně 

uzavírají míšní kanál. Interspinální ligamenta spojují vzájemně processus spinosi a 

probíhají paralelně s mm. interspinales. Omezují rozsah flekčního pohybu páteře. 

Intertransverzální ligamenta vzájemně spojují processi transversarii a probíhají 

paralelně s mm. inetransversarii. Zkrácení těchto svalů i vazů omezuje rotační a 

lateroflekční pohyb páteře (Véle, 2006; Čihák, 2011). 
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2.2.8. Dlouhé vazy 

 Přisuzujeme jim sektorovou (celkovou) roli při stabilizaci. Propojují 

předozadně celou páteř a podílí se tak na rozsahu pohybu páteře. Ligamentum 

longitudinale posterius et anterius jsou vzájemně spojeny jak s obratlovými těly, tak s 

jejich ploténkami. Vymezují rozsah flexe a extenze páteře. Ligamentum supraspinale 

přechází na krční páteři v silný vazivový pruh – ligamentum nuchae, který spojuje hlavu 

s krčními obratli, a zároveň je úponem trapézového svalu. Zkrácení tohoto vazu 

omezuje rozsah flexe hlavy vzhledem ke krční páteři (Véle, 2006).  

2.2.9. Svaly cervikokraniálního přechodu 

Subokcipitální svaly  

 a) Anteriorně uležené: m. rectus capitis lateralis (spojení baze lební a C1 

laterálně), m. rectus capitis anterior (spojení baze lební a C1 anteriorně) 

 b) Posteriorně uložené: m. rectus capitis posterior minor (spojení baze 

lební s C1), m. rectus capitis posterior major (spojení baze lební s C2), m. obliquus 

capitis superior (spojení baze lební s C1), m. obliqqus capitis inferior (spojení C1 a C2) 

(Véle, 2006). 

2.2.10. Svaly dolní krční páteře 

 

1. prevertebrální svaly 

a) hluboká vrstva: m. longus capitis (anteriorní spojení baze lební s páteří), m. 

longus colli (anteriorně propojuje obratle mezi sebou). Hlavní funkcí těchto svalů je 

flexe hlavy vůči krční páteři, tento pohyb je prostřednictvím m. longus colli přenášen na 

také hrudník. Při oboustranné aktivitě fixují svaly krční páteř vůči hrudníku a snižují tak 

krční lordózu. 

b) střední vrstva je tvořena jazylkovými svaly spojujícími dolní čelist přes 

jazylku se sternem a lopatkou. Patří sem mm. suprahyoidei (m. digastricus, m. 

stylohyoideus, mylohyoideus), mm. infrahyoidei (m. sternohyoideus, thyrohyoideus, m. 

omohyoideus, m. sternothyroideus).  

c) povrchová vrstva: m. platysma (Véle, 2006). 
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2. svaly na zadní straně šíje 

a) hluboká vrstva: mm. interspinales (spojují vzájemně processi spinosi), mm. 

intertransversarii (spojují vzájemně processi transversi), mm. transversospinales (spojují 

processi transversi a processi spinosi), mm. mutifidi (spojují obratlová těla více směry). 

Všechny tyto svaly jsou krátké,  intersegmentální a utvářejí složitý systém znám pod 

názvem „dynamická ligamenta“, neboť obsahují i vazivovou složku.  

b) střední vrstva je tvořena skupinami delších svalů, které vzájemně spojují 

hlavu s krčními a hrudními obratli, dále krční obratle s hrudními obratli a se žeberními 

úhly a konečně krční obratle s lopatkou. Patří sem m. semispinalis cervicis (spojení C3-

Th4 a Th1-Th2), m. splenius capitis (spojuje bazi lební s dolní krční a horní hrudní 

páteří), m. splenius cervicis (spojuje C3-C6 a Th3-Th5), m. longissimus capitis (pojí 

bazi lební s dolní krční a horní hrudní páteří) a m. longissimus cervicis (spojující dolní 

krční páteř se III-IV žebrem). Vyjma zmíněných svalů do této oblasti funkčně 

přiřazujeme i m. levator scapulae a m. longissimus a m. iliocostalis. 

c) povrchová vrstva: m. sternocleidomastoideus a jeho synergista m. trapezius, 

což jsou svaly nejvíce zatěžované, neboť nesou váhu celé horní končetiny (Véle, 2006; 

Véle, 1997).  

Do celkového systému je třeba zmínit také skupinu postranně uložených svalů, 

neboli mm. scaleni. Jejich význam v souvislosti s neurologickou symptomatikou je 

stěžejní. Mm. scaleni spojují krční páteř s II, III, VI a VII žebrem. M. scalenus anterior 

projuje C3-C6 s I. žebrem, m. scalenus medius spojuje C2-C7 s I. žebrem a konečně m. 

scalenus posterior pojí C6-C7 s II. žebrem. Mezi m. scalenus anterior a m. scalenus 

medius je anatomická struktura fissura scalenorum, kterou probíhají vlákna plexus 

brachialis a vena et arteria subclavia, které zásobují horní končetinu. Hlavní funkcí 

těchto svalů při oboustranné kontrakci je flexe krční páteře proti hrudníku s kacentací 

krční lordózy. Je-li do pohybu současně zapojen i m. longus coli, lordóza se při flexi 

páteřenezvyšuje, neboť je krk k páteři tímto svalem fixován. Jednostrannou aktivací 

mm. scaleni dochází k lateroflexi a rotaci na stranu kontrahovanou. Při fixaci krční 

páteře se chovají též jako pomocné svaly nádechové. Změny trofiky těchto svalů či jiné 

anatomické anomálie mohou vést ke „skalenovému syndromu“, či „syndromu horní 

hrudní apertury“ (thoracic outlet syndrom), které svou symptomatikou mohou 

připomínat cervikobrachiální syndrom (Véle, 2006).  
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2.3. Hluboký stabilizační systém (HSS) 

Pojem hluboký stabilizační systém je v současné fyzioterapii značně rozšířeným 

termínem, který Suchomel (Suchomel, 2006) s nadsázkou označuje jako „módní trend“. 

Jedná se o téma, které je hojně diskutováno a v modifikacích terapeuticky aplikováno, 

byť neexistuje jeho přesná definice. Různí autoři se ve svých názorech na něj 

rozcházení nebo při nejmenším liší. Pojmy, se kterými se ale v této souvislosti 

setkáváme, zůstávají uniformní. V následujícím textu budou vysvětleny funkce hlavních 

svalových systémů vztahujících se k HSS a dále v příloze 7 bude uveden seznam 

termínů jako: stabilita, stabilizace, postura, posturální stabilita, atituda aj., které jsou 

užívány v kontextu chápání HSS. 

Biomechanickou podstatou páteře je poskytovat tělu možnost pohybu tělními 

segmenty, funkce nosná a funkce ochranná. Stabilizační systém páteře je koncipován ze 

tří složek. Jsou jimi pasivní pohybový aparát (obratle, klouby, meziobratlové ploténky, 

vazy a kloubní pouzdra), aktivní pohybový aparát (svaly a šlachy v oblasti páteře) a 

konečně nervový a zpětnovazebný „feed back“ systém, kam řadíme také proprioceptivní 

složky (Véle, 2006; Panjabi, 1992). Je-li zajištěna normální funkce těchto tří složek, je 

obstarána i optimální spinální stabilizace. Normální funkcí stabilizačního systému je 

myšleno adekvátní zajištění stability páteře tím způsobem, aby byla páteř schopna 

okamžitě reagovat na požadavky a změny držení těla v důsledku dynamického a 

statického zatížení. K dysfunkcím stabilizačního systému páteře dochází obvykle 

vlivem zranění, chronického přetěžování či degenerativních změn. Tyto změny jsou 

registrovány prostřednictvím CNS a mohou vést ke kompenzačním změnám (Panjabi, 

1992). 

2.3.1. Tonický a fázický vs. globální a lokální systém 

 „Z řady klinických a experimentálních prací vyplývá, že některé svaly mají 

zřetelnou predilekční tendenci k útlumovým projevům (hypotonii, oslabení, 

hypoaktivaci), u jiných svalů naopak sledujeme tendenci k hypertonii a svalovému 

zkrácení. Skutečnost, že některé svaly inklinují k útlumu a jiné k hypertonii, zkrácení až 

kontrakturám, je známa dlouho, ale první systematické uspořádání této dysbalanční 

predispozice provedl Janda (1965).“ (Kolář, 2002). 

Obecně lze tedy svaly rozdělit do dvou velkých skupin, v závislosti na jejich 

anatomickém složení a fyziologické funkci. Jako tonické svaly označujeme ty, které 

jsou řízeny „pomalými malými alfa-motoneurony“ vyznačujícími se delším trváním 
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záškubu i dekontrakce a inervující červená svalová vlákna. Funkce takových svalů je 

především posturální a jsou náchylné ke zkracování a kontrakturám. Svaly fázické, jsou 

zastoupeny převahou bílých svalových vláken, která jsou inervována „rychlými velkými 

alfa-motoneurony“, které mají kratší dobu trvání záškubu i dekontrakce. Tyto svaly 

inklinují k ochabování (Véle, 2006; Kolář, 2002).  

Z pohledu fylogenetického, resp. ontogenetického je systém fázický mladší nežli 

systém tonický (Kolář, 2002).  Systém flexorový je evolučně starší než systém 

extenzorový, což se při vzájemné interakci projeví inhibicí flexorů extenzory (Véle, 

2006).  

Z pohledu dynamické stabilizace páteře je ale nejvhodnější dělení, které poprvé 

uvedl Bermark v roce 1989, na globální a lokální stabilizátory (Špringrová, 2010).  

S využitím anatomických a fyziologických znalostí svalů, rozdělil Bermark 

svaly na globální a lokální stabilizátory. Svaly lokální mají obdobnou funkci jako svaly 

tonické, čili zajišťují nepřetržitou stabilizaci. Globální svaly mohou fungovat jednak 

jako stabilizátory, tak jako iniciátory pohybu. Comeford and Mottram propojily tyto 

poznatky do jedné „uniformní teorie“ o funkci svalů. 

Jejich systém používá kombinaci kategorizace funkce a lokace svalu do tří 

skupin:  

1) Lokální systém udržuje nepřetržitě centrální kloubní postavení a 

poskytuje proprioceptivní informace pro CNS. To typicky odpovídá funkci 

tonických svalů. Systém je relativně nezávislý na směru a pohybu v kloubu. 

Patří sem: m. transversus abdominis, mm. multifidi a rotatore, mm. 

intertransversarii, mm. interspinales, m. longissimus pars lumbalis, m. quadratus 

lumborum (iliolumbální a costovertebrální část), m. psoas major, m. obliquus 

abdominis internus (Suchomel, 2006;  Karageanes, 2005).  

2) Globální stabilizátory generují obvykle excentrickou sílu, ke 

kontrole rozsahu pohybu, a zejména rotace v mediánní rovině. Tato svalová 

aktivita je na rozdíl od lokálního systému závislá na směru pohybu. Tyto svaly 

mají typické vlastnosti svalů fázických. Řadí se sem: m. obliquus abdominis 

externus, m. obliquus abdominis internus, m. iliopsoas, m. quadratus lumborum 

(iliocosální část), m. rectus abdominis, m. erector spinae, m. longissimus pars 

thoracica, m. iliocostalis lumb. pars thoracica, m. latissimus dorsi, m. gluteus 

maximus, m. biceps femoris (Suchomel, 2006;  Karageanes, 2005).   
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3) Global mobilizátory generují koncentrickou sílu zejména v 

sagitální rovině a mají schopnost fungovat jako „shock absorbery“. Vzhledem k 

tomu, že je i tato síla závislá na směru pohybu, opět se dá hovořit o podobnosti s 

fázickými svaly (Karageanes, 2005).  

2.3.2. Co je HSS? 

Na základě uvedených poznatků se nyní zkusíme dobrat výsledku o tom, co tedy 

představuje hluboký stabilizační systém. Nejčastěji se setkáváme s názorem, že se jedná 

o skupinu svalů: m. transversus abdominis, mm. multifidi, bránice a svaly dna 

pánevního. Dle Suchomela (Suchomel, 2006) je HSS tvořen v zásadě lokálními 

stabilizátory, a proto je zapotřebí samotný termín „hluboký stabilizační“ systém 

definovat jednak jako lokální svaly krční, hrudní a bederní páteře, a jednak jako funkční 

jednotku bederní části páteře, kam by spadaly svaly dna pánevního, bránice, mm. 

multifidi, m. transversus abdominis a zřejmě i m. serratus posterior inferior, 

kostovertebrální a iliovertebrální vlánka m. quadratus lumborum.  

Obecně lze tedy chápat HSS jako svalovou souhru zabezpečující stabilizaci, 

neboli zpevnění páteře během všech jí prováděných pohybů. Mezi nejdůležitější 

vlastnosti zmíněných svalů patří schopnost přímé participace na segmentálním pohybu. 

Je-li zajištěna jejich dobrá a včasná aktivace, je pak příslušný segment lépe chráněn 

před zatížením (Kolář, Lewit, 2005). Tyto svaly jsou zatěžovány ale také při jakémkoliv 

statickém pohybu a doprovází cílený pohyb horní i dolních končetin. Zapojení svalů do 

jejich stabilizační funkce je automatické tzn., člověk se je neučí zapojovat. Neboť 

funguje lidský aparát jako jeden celek, nelze předpokládat, že by tomu zde bylo jinak. 

Naopak, na stabilizaci páteře se podílí vždy širší skupina svalů v důsledku zřetězeného 

svalového propojení. Vzhledem k tomu, že některé ze zmíněných svalů fungují také 

jako svaly dýchací, nelze proto opomenout klíčový vliv funkce těchto svalů na 

stabilizaci páteře. Je známo, že zhoršený dechový mechanismus vede k vadnému držení 

těla, stejně tak jako vede vadné držení těla ke zhoršenému dýchacímu mechanismu. Z 

těchto zákonitostí také vychází četné terapeutické metody (Véle, 2006; Špringrová, 

2010).  

2.3.3. Instabilita páteře 

Vzájemné vztahy mezi funkční stabilizací svalů a vertebrogenními poruchami 

jsou známy a studovány již desítky let. Současné studie zejména australských autorů 

poukazují na opakující se symptomy porušení náboru specifických svalů trupu při 
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reakcích na zevní podněty u pacientů s bolestmi zad. Existují předpoklady, že při 

insuficientní stabilizační funkci svalů, dochází k neadekvátnímu zatížení vazů a kloubů 

páteře. K přetížení páteře však nevede pouze nedostatečnost svalových stabilizátorů, ale 

především jednostranné přetěžování těch svalů, které tuto insuficienci kompenzují. 

Dochází tak ke vzniku vnitřních sil působících na páteř, které mohou mít za určitých 

okolností významnější roli než síly vnější.  Pacienti trpící vertebrogenními poruchami, 

mají velmi často doprovodné lokální morfologické nálezy; odchylky ve stabilizační 

funkci svalů, v porovnání s vývojovým modelem stabilizace. Jedná se o nerovnováhu 

zapojení svalů během jejich stabilizační funkce. Tím dochází k nedostatečné fixaci 

segmentů, respektive k fixaci v nevýhodném postavení, což vede k chronickému 

přetěžování a k nedostatečné svalové ochraně jednotlivých segmentů páteře jak při 

pohybu, tak při statickém zatížení a působení vnějších sil (Kolář, Lewit, 2005). K 

vyšetření poruch svalové kompenzace je užíváno testů dle Koláře, které budou mimo 

jiné uvedeny ve speciální části práce u testování HSS.  
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2.4. Cervikobrachiální (CB) syndrom  

Cervikobrachiální syndrom je jednou z poruch muskuloskeletárního aparátu, 

řadících se pod souhrnný název „vertebrogenní onemocnění“ či „vertebrogenní algický 

syndrom“, zkráceně VAS (Kasík, 2002; Jarošová, 2003). Různými autory je vnímána 

jako „nadužívaná“ diagnóza, jejímž základem je přenos bolesti z krční páteře do ramene 

a horní končetiny, která může i nemusí mít kořenových charakter. Většina těchto obtíží 

vzniká jako důsledek poruch cerviko-thorakálního přechodu. (Nevšímalová a kol., 

2002). V úvodu budou popsány některé anatomicko-biomechanické poznatky, které 

funkčně s CB syndromem souvisí. Právě od dysfunkce těchto faktorů se odvíjí i 

následný klinický obraz a etiologie, jakož i možnosti léčby.  

 C-Th přechod v klinických souvislostech 

Z pohledu rehabilitace je C-Th přechod v problematice spojené s CB 

syndromem, považován jako klíčový. Jak popisuje Lewit (Lewit, 2003) „klíčové 

oblasti“ či „klíčové segmenty“ jsou ty úseky páteře, kde dochází k přechodu mezi 

anatomicky diferencovanými částmi osového orgánu. Jedná se tedy o cervikokraniální 

přechod představující spojení hlavových kloubů s krční páteří, cervikothorakální 

přechod zajišťující spojení krční a hrudní páteře, a lumbosakroiliakální spojení tvořící 

bazi páteře.  

C-Th přechod představuje spojení mezi nejpohyblivější částí (krční páteř) a 

nejméně pohyblivou části (hrudní páteř) páteře (Lewit, 2003). Vzhledem k 

biomechanickým nárokům na tuto oblast zde dochází k častým poruchám, právě v 

důsledku mechanického přetěžování. Dalším klinicky podstatným ukazatelem je také 

fakt, že je přechod funkčně úzce spjat s vegetativním systémem a s oblastí spodiny 

čtvrté komory mozkové. Toto propojení může při dysfunkci způsobovat poruchy 

prokrvení, nauzeu, vertigo, edémy, poruchy akomodace či tenzí bolesti hlavy. Zapojuje 

se také do správného posturálního držení prostřednictvím korigování souhry 

intersegmentálních hlubokých svalů, přenášejících sílu na jednotlivé segmenty páteře. 

Při poruše vzájemné souhry krátkých svalů snadno dojde k přetížení jakéhokoliv úseku 

páteře. Je zajímavé, že C-Th přechod neoplývá přemírou nociceptorů, takže je zde 

bolest méně vnímána a porucha jeho funkce na sebe obvykle upozorní později a v jiné 

oblasti.  
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Vzhledem k těmto souvislostem je třeba chápat dysfunkci C-Th přechodu jako možný 

spouštěcí či udržující mechanismus dysfunkcí vyšších nebo nižších úseků páteře včetně 

jejich projevů. Toto je důvodem, proč je třeba při poruše jakéhokoliv úseku páteře, ale i 

horních končetin, vyšetřit mechanickou funkci C-Th přechodu (Kříž, Majerová, 2010).  

2.4.1. Klinické projevy 

Jsou charakterizovány difúzní bolestí šíje a krční páteře projikující se do jedné 

horní končetiny. Samotný cervikobrachiální syndrom, bez přidruženého kořenového 

postižení, má charakter pseudoradikulárního syndromu, nikoliv syndromu kořenového. 

Není tedy přítomen nález snížených reflexů a výpadků čití, ale můžeme nacházet 

vegetativní projevy, jako jsou otok či poruchy termoregulace. Maximum bolesti je 

lokalizováno v ramenním kloubu a paži. Bolesti mají pseudoradikulární charakter, 

nevyskytují se tedy v přesně daném dermatomu (Amblér, 2001; Mlčoch, 2008).   

Typicky nacházíme četné krční blokády spojené s omezenou hybností krční 

páteře, dále svalové dysbalance, přítomnost reflexních změn ve svalech a bolestivý 

Erbův bod. Zapažením či tahem se bolesti akcentují (Mlčoch, 2008).  Téměř vždy 

nacházíme mechanickou poruchu hybnosti C-Th přechodu, který lze snadno vyšetřit 

rotací v maximálním záklonu krční páteře. Optimálním výsledkem tohoto testu by měl 

být volný, symetrický, nebolestivý pohyb. V opačném případě je pohyb omezen na 

jednu stranu a pacient udává subjektivní pocit bolestivé rotace na straně druhé. Více si 

pacient si uvědomuje bolest než samotné omezení pohybu. Vyjma omezení hybnosti 

mohou test doprovázet i vzniknuvší lokální (zhoršení bolesti krční páteře) či vzdálené 

(brnění, křeč, pocit tepla, bolest, zvýšení svalového hypertonu) příznaky (Kříž, 

Majerová, 2010). 

V souvislosti s poruchou C-Th přechodu můžeme najít také hypertonus šíjového 

a paravertebrálního svalstva a svalstva krku, poruchu prokrvení na periferii, edém nad 

trnem C7, vrzoty při rotaci krční páteře v záklonu, bolesti hlavy a týlu, bolesti kloubů či 

kostí dolních končetin, izolované bolesti v kříži, bolesti lopatek a sterna, blokády žeber, 

poruchy polykání, poruchy vidění, nauseu až zvracení (Kříž, Majerová, 2010).  

Z hlediska diferenciální diagnostiky je proto třeba rozlišit, zda se jedná o 

primární poruchu krční páteře nebo ramenního kloubu. Symptomatikou je totiž 

cervikobrachiální syndrom podobný například impingement syndromu, syndromu 

zmrzlého ramene, skalenovému syndromu či epikondylitidám, a proto je třeba mít tyto 

podobnosti při diferenciální diagnostice na paměti (Amblér, 2001; Mlčoch, 2008).  
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2.4.2. Etiologie 

Důvody vzniku CB syndromu lze dělit na funkční (blokády, chybné pohybové 

stereotypy aj.) a strukturální (anatomické abnormality, traumata, degenerativní změny 

aj.). Níže je uveden výčet nejčastěji se vyskytujících příčin vzniku onemocnění. 

1. Komprese nervových trunců v průchodu fissura scalenorum 

2. Poškození nervových trunců a arterie subclavia, vzhledem k jejich umístění k 

prvnímu žebru a klíční kosti 

3. Poranění sympatických či vasomotorických nervů zásobujících a. subclavia 

vedoucí k nedostatečnému cévnímu zásobení 

4. Přímé, či nepřímé trauma vedoucí ke vzniku fibrózních změn a kontraktur 

vedoucích opět k útlaku nervů a cév 

5. Patologický embrionální vývoj měnící průběh nervových kmenů a jejich 

vztahu ke skalenovýcm svalům a prvnímu žebru.  

6. Infekce či anatomické abnormality vedoucí k zúžení fyziologického prostoru 

v hrudním sektoru. – myositida  

7. Systémová onemocnění 

8. Degenerativní změny intervertebrálních kloubů a meziobratlových plotének 

9. Wiplash injury 

10. Chybné pohybové stereotypy, dynamické či statické přetěžování (chybné 

pracovní a profesní návyky) 

11. Blokády 

12. Poruchy CNS a nocicepce 

13. Negativní psychosociální faktory (Aynesworth, 1940; Amblér, 2001) 

2.4.3. Diferenciální diagnostika 

2.4.3.1 Degenerativní změny páteře vedoucí ke vzniku CB syndromu 

Degenerativní změny patří vůbec k nejčastějším klinickým nálezům na páteři. 

Proto také bývají častými příčinami vzniku CB syndromu. V souvislosti s ním 

nacházíme změny v oblasti C-Th přechodu a ramenního kloubu (Kříž, Majerová, 2010). 

Tyto patologické změny však nemusí nutně vést ke vzniku obtíží. Pro lepší představu 

uveďme příkladem, že cévní zásobení disku se stává insuficientním již mezi 18 a 20 

rokem života (Kasík, 2002), či že k přetěžování axiálního systému dochází již během 13 

a 19 rokem. Proto je třeba vnímat pojem „degenerativní změna“ i v souvislosti s věkem 

adolescentním, a nevnímat jej jen jako fenomén patřící do oblasti gerontologie. Mezi 
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nejčastěji diagnostikované degenerativní změny patří níže uvedené. 

 Spondylóza 

Za „spondylotickou změnu“ považujeme stav, při kterém dochází k progresivní 

degeneraci začínající na intervertebrálních discích a vedoucí ke změnám na 

apofyzeálních kloubech, ligamentech, kloubních pouzdrech a měkkých tkáních páteře. 

Degenerace, která započala v meziobratlovém disku, vede ke vzniku kosti (osteofytu) 

na hraně obratlového těla (Ramani, 2004). 

Význam mají zejména dorzální osteofyty, které se mohou prominovat do kanálu 

páteřního či se dostat do kontaktu s nervovými strukturami, při zúžení foramen 

intervertebrale. Osteochondróza je degenerativní změna disku s reaktivními osteofyty 

na obratlových tělech (Amblér, 2001). 

 Spondylartróza 

Degenerativní změny na apofyzeálních kloubech (intervertebrálních spojeních), 

vlivem nichž dochází k zužování prostoru mezi foramen intervertebrale, čímž může 

dojít ke kořenové kompresi nebo zúžení páteřního kanálu (Burgener et at, 2011, Amblér, 

2001). 

 Spondylolýza 

Je kostěný defekt v oblasti pars interarticularis - isthmus. Přední část 

obratlového těla a horní artikulární plošky se posouvá vpřed, zatímco zadní část zůstává 

vzadu. Při výraznějším posunu může dojít i k zúžení kanálu páteřního (Amblér, 2001). 

 Spondylolystéza 

Je patologicky stav páteře, při němž dojde k ventralnímu, v pokročilých 

případech ventrokaudalnímu posunu obratlového těla vzhledem k obratli pod ním. 

Podkladem spondylolystézy je spondylolýza (Amblér, 2001). Spondylolisteza se může 

na páteři objevit kdekoliv, nejčastěji bývá ale postižena bederní páteř. Vzhledem k 

různorodé etiologii, jsou spondylolystézy následovně klasifikovány jako dysplastická 

(kongenitální) spondylolystéza, istmická spondylolystéza, traumatická spondylolystéza, 

patologická spondylolystéza a iatrogenní spondylolystéza. (Kasík, 2002; Paleček et al, 

2008).   

 Spinální stenóza 

Je obecně definována jako zužování páteřního kanálu a intervertebrálních 

foramin. Doposud však není tento pojem přesně definován, a tak jsou zde zahrnuty 
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jakékoliv změny, které vedou k lokálnímu, segmentovému nebo generalizovanému 

zúžení spinálního kanálu, recessus lateralis či kořenových kanálů (Kasík, 2002). 

Fyziologický průměr páteřního kanálu se pohybuje mezi 14-16mm. Jako relativní 

stenóza je označováno zúžení mezi 10-13mm a absolutní stenózou pak rozumíme 

zúžení pod 10mm (Fronter et al., 2008). Klinickými projevy stenóz jsou neurogenní 

klaudikace, čili parestézie a bolesti dolních končetin následované únavou. Typicky se 

objevují po námaze a chůzi na určitou vzdálenost (klaudikační interval). Bolesti a 

parestezie jsou také závislé na poloze, kdy se při extenzi zhoršují a při flexi ustupují 

(Sameš, 2005). Bylo však zjištěno, že až 25% populace nad 40 let nemá při 

prokazatelné spinální stenóze klinické příznaky (Fronter et al., 2008).  

 Diskopatie 

Je souhrnné označení pro degenerativní změny meziobratlových plotének. 

Projevem degenerace je změna architektoniky ploténky (ztráta gelatinózního charakteru 

nucleus pulposus, fibróza, zhrubnutí anulus fibrosus). Tyto změny postupně vedou k 

vyklenutí (protruzi) disku a dále pak k ruptuře vazivového prstence a výhřezu 

(herniaci, extruzi) zprvu vyklenuté ploténky. Sekvestr je stav, při kterém dochází k 

porušení zadního podélního vazu (ligamentum longitudinale posterius) a k průniku 

extrudovaných hmot do páteřního kanálu. Vlivem degenerativních změn ztrácí ploténka 

své fyziologické vlastnosti, tedy zejména funkci „tlumiče,“ čímž je urychlen následující 

patologický proces. K výhřezům nejčastěji dochází v oblastech L3-S1, což je dáno 

zejména biomechanickou stránkou věci. Bederní segmenty jsou jednak nejvíce zatíženy 

axiálním tlakem, jednak skon obratlů této oblasti, směřující šikmo dolů, usnadňuje 

vyklenutí ploténky. Není proto s podivem, že kořenové syndromy, na výhřezy plotének 

přímo navazující, jsou nejčastěji v bedro-křížové oblasti (Amblér, 2001; Véle, 2006).  

 Cervikální spondylóza 

Cervikální spondylózou rozumíme lézi jednoho nebo více intervertebrálních 

disků s osteofyty na obratlových tělech vedoucích k muskuloskeletálním obtížím. 

Sekvence disku vede k bolestem krční páteře, radikulopatiím a myelopatiím (Ramani, 

2004). Příčina vzniku není opět zcela známá, ale lze usuzovat, že příčinou vzniku 

cervikální spondylózy je degenerativní proces závislý na věku, jehož ohniskem je 

meziobratlová ploténka. Je také daleko častější příčinou vzniku krčních kořenových 

syndromů, než jsou výhřezy plotének (Kasík, 2002). Nejzávažnějším projevem 

cervikální spondylózy je cervikální myelopatie, jejímiž projevy jsou dysestézie, 
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neobratnost a snížená svalová síla horních končetin. Reflexy jsou snížené či vyhaslé. V 

pokročilých případech, kde je přítomna svalová atrofie, dochází k dysfunkci ruky, která 

bývá označována termínem „myelopatická ruka“. Dalšími příznaky pokročilého stádia 

myelopatie jsou chůze spastického charakteru a poruchy sfinkterů (Kasík, 2002). 

2.4.3.2 Cervikobrachiální syndrom s kořenovým syndromem 

CB syndrom může být při progresi degenerativních změn (spondyloartrózy s 

osteofyty, osteochondrózy, stenózou foramen intervertebrale nebo protruzí disku) 

doprovázen též radikulopatií. V tomto případě nacházíme v daných dermatomech či 

myotomech specifické výpadkové nebo pozitivní kořenové poruchy. Není ale 

podmínkou, že je postižen dermatom celý. Samotnému radikulárnímu syndromu 

předchází obvykle řadu let CB syndrom, charakteristický svými bolestmi šíje a 

ramenních kloubů, jak bylo popsáno výše (Amblér, 2001). Přestože jsou hernie disků 

krční páteře spíše ojedinělé, lze se s nimi setkat v rozsahu C3-8, jejich klinické projevy 

jsou samostatně uvedeny níže. 

Kořenové syndromy 

Heriace v oblasti krční páteře mohou vlivem útlaku nervových kořenů způsobit 

radikulopatie (radikulární, kořenový syndrom). Výhřezy mají za následek dobře známé 

symptomy, jako poruchy čití (parestezie, hypestezie aj.), bolesti, snížení svalové síly 

postižené končetiny, snížení reflexů, a při dlouhotrvajícím útlaku i atrofii a fascikulace 

nervem zásobeného svalstva (Alberstone et al, 2011).  

 Kořenový syndrom C3  

Vzhledem k tomu, že intervertebrální prostor mezi C2-C3 obratli je při flekčně-

extenčních pohybech minimálně namáhán, nejedná se o klinicky významný sektor. 

Kořenový syndrom C3 je spíše vzácný, pakliže k němu dojde, příznaky jsou bolest 

zadní strany krku a přilehlé subokcipitální oblasti. Motorický deficit není znám a 

senzitivní se objevuje jen zřídka (Alberstone et al, 2011). 

 Kořenový syndrom C4  

Klinicky se projevuje jako paraspinální bolest probíhající od krku po přední část 

ramenního kloubu a dále sbíhající posteriorně na úroveň lopatky. Obdobně jako je tomu 

u jiných radikuloptatií, může být bolest provokována extenzí krku. Není znám 

motorický deficit, senzitivní deficit se objevuje vzácně. Přestože nerv C4 inervuje 

bránici, vznik obtíží spojených s radikulopatií C4 je raritní (Alberstone et al, 2011).  
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 Kořenový syndrom C5  

Klinicky se projevuje jako bolest v horní části ramene, která vystřeluje po 

mediální straně paže. Bývá proto pacienty mylně považována za příznaky insuficience 

kardiovaskulárního aparátu. Lokální bolest v rameni a necitlivost dané oblasti, může být 

opět špatně interpretována jako syndrom zmrzlého ramene či impingement syndrom. 

Nenajdeme zde ale typické příznaky pro tyto dvě diagnózy, jako kupříkladu bolest při 

rotacích v ramenním kloubu či výrazně pozitivní odporové zkoušky. Motorickým 

deficitem zde je oslabení deltového svalu a snížení bicipitového reflexu (Alberstone et 

al, 2011).  

 Kořenový syndrom C6  

Je druhou nejčastější radikulopatií v důsledku herniace disku mezi C5-C6. 

Bolest a parestézie vyzařují od krku přes biceps, přes laterální plochu předloktí, laterální 

část hřbetu ruky až do palce a ukazováčku. Sníženou svalovou sílu můžeme pozorovat 

na radiální extenzorové skupině předloktí a prstů a na m. biceps brachii. Typicky bývá 

hypestezie v oblasti laterálního předloktí a prvního a druhého prstu. Brachiorální reflex 

(C6) je často snížen nebo chybí. Bicipitový reflex (C5) může být také snížen 

(Alberstone et al, 2011).  

 Kořenový syndrom C7 

Výhřez disku mezi obratli C6-C7 patří mezi vůbec nejčastější kořenový 

syndrom krční páteře. Důvodem k tomu jsou vysoké biomechanické nároky, které byly 

zmíněny již dříve. Bolesti a parestézie vyzařují po dorzální ploše ramenního kloubu, 

přes m. triceps brachii a posterolaterální plochu předloktí až do prostředního prstu.  

Přesto, že je palec a ukazovák zásoben převážně C6, může být i jejich funkce postižena. 

Snížená svalová síla je patrná v m. triceps brachii a dále ve flexorech a extenzorech 

zápěstí. Navzdory rozsáhlosti poškození může být funkce m. triceps brachii částečně 

převzata gravitační silou, a tak si pacient nemusí zpočátku uvědomovat snížení svalové 

síly tohoto svalu. Tricipitový reflex (C7) bývá snížen (Alberstone et al, 2011).  

 Kořenový syndrom C8 

Bolest u radikulopatie C8 je méně častá, než u kterékoliv výše zmíněné. Nejsou-

li přítomny bolesti, může být pozorována hypestezie v malíku a prsteníčku a méně často 

na distální části mediální plochy předloktí. Příznaky tohoto syndromu se mohou jevit 

jako „chaotické“, neboť svou symptomatologií nejsou přesně vyhraněny nebo naopak 
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připomínají jiné kořenové syndromy a mají tudíž spíše charakter pseudoradikulární 

symptomatiky. Snížení svalové síly a hypestezie jsou však pacientem brzy pozorovány. 

Typicky se nacházejí na flexorech prstů a zápěstí, což má za následek snížení 

úchopových schopností a funkce jemné motoriky (Alberstone et al, 2011).  

2.4.4. Terapie 

Při užití konzervativní léčby je třeba respektovat stádium, v němž se pacientův 

stav nachází. Jedná se buď o fázi akutní, nebo chronickou.   

1) Akutní stádium 

Akutní stádium se projevuje náhle vzniknuvší akcentací bolestí, způsobených 

např. prudkým pohybem či dlouhodobou nevhodnou statickou pozici. V této fázi volíme 

klidový režim, medikamenty pro utišení bolesti, úlevové polohy, popř. trakce, dle 

tolerance pacienta.  

Využívá se technik měkkých tkání pro ovlivnění reflexních změn kůže, 

podkoží, fascií a svalů (Kiblerova řasa, protažení řasy do tvaru písmene S). 

Postizometrickou relaxací dle Lewita dochází vlivem střídáním izometrické kontrakce 

a následné relaxace, ke snížení klidového napětí ve svalu, a tím k odstranění svalového 

spazmu, myogelóz,TrPs či TePs. Obdobných výsledků může být dosaženo metodou 

antigravitační relaxace (AGR) dle Zbojana.  Co se týče mobilizačních technik, v 

akutním stádiu volíme trakce pro krční páteř a pro C-Th přechod, popř. i trakce pro 

ramenní kloub, čímž dochází k oddálení kloubních ploch a snížení napětí v daném 

sektoru. Dále lze využít jemných míčkovacích a masážních technik. V případě nálezu 

perzistujících funkčních změn (edém z přetížení) lze aplikovat horkou roli dle 

Brüggera, kde je ale třeba mít na paměti, že je kontraindikováno její ukládání např. na 

sternum u osob s kardiovaskulárními problémy apod. (Rychlíková, 2008; Pavlů, 2003; 

Lewit, 2003)  

2) Chronické stadium 

V chronické fázi se i nadále dle potřeby využívají techniky zmíněné ve fázi 

akutní. Přidávají se mobilizace klubů pro odstranění kloubních blokád, znovuobnovení 

joint play, zvýšení propriocepce, zvýšení kloubního pohybu a snížení bolesti. 

Proprioneuromuskulární facilitace (PNF) čili metoda jejímž cílem je usnadnění 

pohybu a nervosvalového mechanismu prostřednictvím proprioceptivní aferentace. 

Respirační fyzioterapie zlepšující vitální kapacitu plic dýchací pohyby a funkci 

dýchacích a posturálních svalů. Agisticko-excentrická kontrakce (AEK) fungující na 
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současném recipročním útlumu hypertonických svalových vláken, při aktivitě 

antagonistických vláken. Spinální cviky jsou uvolňující cviky, které předchází 

poruchám pohybových stereotypů a napravují nedostatek pohybových podnětů s torzní 

složkou. Reflexní masáž, zajišťující myorelaxační účinky. Vyžíváme hrudní a šíjovou 

sestavu. Senzomotorická stimulace, užívaná u funkčních poruch pohybového aparátu, 

s cílem zlepšení svalové koordinace a zvýšení propriocepce (Kolář, 2009, Hromádková, 

1999).  

Fyzikální terapie 

je prostřednictvím fyzikálních podnětů schopna ovlivnit reflexní změny či jiné 

biomechanické pochody organismu. V rámci diagnózy CB syndromu je nejčastěji 

užívána elektroterapie a termoterapie a hydroterapie.  

 Elektroterapie 

Podélná galvanizace; intenzita prahově nebo mírně nadprahově senzitivní, 

Imax
284

= 8mA, doba aplikace 30-60 min, step 5 min, prvních 5 procedur denně, další ob 

den, celkem 11x. Využití pro analgetický účinek u pseudoradikulárních bolestí.  

Träbertův proud; elektrody 10x15 cm v klasické lokalizaci EL1, EL2, intenzita 

na hranici tolerance, 15 min, denně, celkem 5x. Využití u bolestí hlavy, šíje, u 

cervikorkaniálního a cervikobrachiálního syndromu). 

Träbertův proud v tetrapolární aplikaci; elektrody 6x8 cm nebo vakuové, 

intenzita nadprahově senzitivní, doba aplikace 15 min, prvních 5 procedur denně, další 

3x týdně, celkem 11x 

TENS kontinuální nebo randomizovaný v tetrapolární aplikaci; impuls 

100µs, frekvence 100 Hz, deskové elektrody 6x8 cm, intenzita nadprahově senzitivní po 

celou dobu aplikace (udržovat), doba aplikace 15-20 min, step 1 minuta, prvních 5 

procedur denně, další 3x týdně, celkem 11x. Využití u bolestí páteře a u bolestí hlavy.  

TENS burst; impuls 100-500µs, frekvence 100 Hz, fburst=2Hz, intenzita na 

hranici tolerance, doba aplikace 10 min, první 3 procedury denně, pak ob den, celkem 

9x. 

Čtyřkomorová galvanizace; Imax=40 mA, teplota vody 36 °C, doba aplikace 

30-60 minut, step 5minut. Počet procedur 3x týdně po dobu dvou týdnů, nebo 2x týdně 

po dobu tří týdnů, dle stádia onemocnění. Využití např. u parestezií, dysestezií, poruch 

inervace aj.  

  



26 

 

Kombinovaná terapie UZ (pulzní, 3 MHz, PIP 1 : 2 až 1 : 1, ERA 1 cm
2
, intenzita 5,0 

W/cm
2
 , semistatická aplikace) a TENS  pro ovlivnění spoušťových bodů ve svalech 

(Poděbradský a Vařeka, 2005). 

Termoterapie a hydroterapie  

Při léčbě vertebrogenních onemocnění lze využít jak termoterapie pozitivní, tak 

negativní. Rozsah aplikace je volen jak celkový, tak částečný. Z pozitivní termoterapie 

se nejčastěji využívají koupele s hyperemizujícím účinkem, o teplotě 38–40 °C.  

K relaxaci kosterní svaloviny můžeme využít před manipulačními technikami 

koupele o teplotě 37–38 °C. Z oblasti hydroterapie jsou užívány např. vířivé koupele 

(Capko, 1998). 

Farmakoterapie 

Indikovaná léčiva jsou zástupci ze skupin opioidních analgetik, NSA, NSAR, 

lokálních anestetik, myorelaxancií a antispastik, hypnotik, sedativ či psychofarmak. 

 

Další terapeutické metody 

 Brügger – koncept 

Podstata: koncept založený na myšlence patoneurofyziologického základu 

vzniku funkčních poruch hybného systému. Jeho cílem je na základě určených patologií 

(změněné aferentní signalizace) nastolit ekonomické a fyziologické (správné) držení 

těla a pohybů. Správné držení těla odpovídá modelu „tří ozubených kol“ pracujících ve 

vzájemné soustažnosti. V terapii je využíváno aplikace horké role, aktivní cvičení, 

nácvik ADL a cvičení s Thera-Bandem. 

Cíl: nalezení a následná eliminace patologie (vadné aferentní signalizace) a 

dosažení vzpřímeného držení těla.  

Indikace: funkční poruchy pohybového aparátu, vadné držení těla, skoliózy 

(Kolář, 2009; Šidáková, 2009). 

 Koncept Brunkow  

Podstata: vychází z vývojové kineziologie. Terapeutický koncept se cílí na 

aktivaci diagonálních svalových řetězců. To následně umožňuje stabilizaci páteře, 

reedukaci správných pohybových stereotypů a posílení oslabeného svalstva. Základem 

terapie jsou „vzpěrná cvičení“, při kterých dochází k aktivaci svalových řetězců 

končetin, která se šíří i na svalstvo trupu. 
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Indikace: diskopatie v chronickém stádiu, stavy po diskektomiích, vadné držení 

těla, funkční poruchy páteře. 

Kontraindikace: kardiovaskulární insuficience, plicní choroby s přetížením 

pravého srdce, poškození CNS s náchylností k asociovaným reakcím (Kolář, 2009;  

Šidáková, 2009).  

 Klappova metoda 

Podstata: lokomoční cvičení v kvadrupedální pozici (pozice „na čtyřech“), 

mající za cíl trojrozměrnou mobilizaci páteře, korekci vadného zakřivení páteře, 

zlepšení koordinace, vytrvalosti a zvýšení svalové síly.   

Indikace: vadné držení těla, idiopatické skoliózy, funkční poruchy pohybového 

aparátu, svalové dysbalance, morbus Scheuermann, morbus Bechtěrev.  

Kontraindikace: postižení horních nebo dolních končetin (Kolář, 2009;  

Šidáková, 2009). 

 Koncept McKenzie  

Podstata: zajišťuje mechanickou stabilizaci. Metoda vychází z předpokladu, že 

při nežádoucí kyfotizaci páteře dochází ke zvýšení vnitřního tlaku v meziobratlových 

discích, což má za následek posun nucleus pulposus směrem dorzálním a možný vznik z 

toho plynoucích patologií. Užívá se jako primární, sekundární a terciární „vertebrální a 

disková prevence“  

Indikace: bolestivé syndromy bederní i krční páteře, vyjma patologických 

strukturálních změn (nádory, metastáze, cévní procesy aj.). Užívá se i u akutního 

kořenového dráždění (Kolář, 2009;  Šidáková, 2009).  

 Metoda Ludmily Mojžíšové  

Podstata: reflexní ovlivnění nervosvalového aparátu pánevního dna. K tomu je 

užíváno systému „deseti a dvou cviků“ pro ovlivnění mobility bederní páteře, kosti 

křížové, kostrče a svalů ovlivňujících jejich vzájemnou polohu. Prostřednictvím 

autonomního nervového systému, zejména parasympatiku, dochází k regulaci ženských 

pohlavních orgánů. Cvičením lze dosáhnout odstranění svalových spazmů a mobilizace 

žeber.  

Indikace: léčba ženské a mužské sterility, bolestivé syndromy krční, hrudní a 

bederní, migrény, bolestivá menstruace, gynekologické záněty, dysfunkce svalů dna 

pánevního, bolestivá kostrč (Šidáková, 2009). 
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 Spinální cvičení 

Podstata: systém vycházející z principů jógy, využívající protichůdný torzní 

řízený pohyb dolní části páteře vůči krční páteř. Tím dochází k aktivaci krátkých, 

hlubokých, intersegmentálních svalů a vazů, mobilizaci obratlů páteře a relaxaci 

svalového hypertonu. Pohyb je dechově řízen a koordinován. 

Indikace: stabilizace páteře, automobilizace, prevence bolestí zad (Šidáková, 

2009). 

 Metoda Hermachové – forma, funkce, facilitace 

Podstata: prostřednictvím exteroceptivní facilitace, kloubní stabilizace a 

dechové terapie je dosahováno optimalizace svalového napětí. Jedná se holistický 

diagnostický koncept integrity „tvaru“ pacientova těla. Chápání vzniku funkčních 

poruch z pohledu lokomočního, posturálního, ale také psychického. 

Indikace: funkční poruchy, bolestivé syndromy, hypermobilita, plochonoží, 

vadné držení těla, skolióza, neurastenie (Šidáková, 2009).  

 Kabatova metoda proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

Podstata: cílené ovlivňování a usnadnění pohybu a nervosvalového mechanismu 

prostřednictvím proprioceptivní aferentace.  K tomu je využíváno cílených úchopů, 

posilovacích a relaxačních technik, maximálního odporu, slovního vedení aj.  

Indikace: „onemocnění CNS (RS, ataxie, centrální parézy, poranění míchy, stp. 

úrazech, nádorech mozku, degenerativní onemocnění), ortopedické nemoci 

(degenerativní postižení, M. Bechtěrev, stp. úrazech a operacích, funkční poruchy 

hybného systému, svalové dysbalance, traumatické postižení (stp. zlomeninách, 

poranění vazů, šlach a svalů, svalové atrofie, kloubní kontraktury.“ (Šidáková, 2009). 

Kontraindikace: „závažné nemoci srdce, metastazující zhoubné nádory, 

horečnaté stavy, aplikace cvičení proti odporu distálně od lokalizace fraktury.“ 

(Šidáková, 2009). 

 Alexanderova metoda 

Podstata: Systém cviků ovlivňující dechovou muskulaturu ve spojitosti s 

posturální funkcí. Určité mudry – specifická gesta, ovlivňují průběh dýchacích pohybů, 

a naopak specifické dýchací pohyby ovlivňují posturální funkce (Véle, 2006).  

Indikace: chronické bolesti pohybového aparátu, migrény, deprese, neurastenie 

(Šidáková, 2009). 
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 Senzomotorické stimulace 

Podstata: koncepce o dvou stupních motorického učení: 1) osvojit si nový 

pohyb a vytvořit prostřednictvím mozkové kůry základní funkční spojení – náročné a 

únavné. 2) přesunutí procesu řízení pohybu do úrovně podkorové. Zde je řízení pohybu 

rychlejší a méně únavné, a tím i ekonomičtější. Hlavní cíle jsou zlepšení svalové 

koordinace, zrychlení nástupu svalové kontrakce, ovlivnění poruch propriocepce, 

úprava poruch rovnováhy, zlepšení držení těla a stabilizace trupu a začlenění nových 

pohybových programů.  

Indikace: nestabilní poúrazový hlezenní kloub, funkčně nestabilní kolenní, 

ramenní a loketní kloub, chronické vertebrogenní syndromy, vadné držení těla, skoliózy, 

mozečkové a vestibulární poruchy, poruchy hlubokého čití, stabilizace páteře. 

Kontraindikace: akutní bolestivé stavy, absolutní anestezie (Kolář, 2009;  

Šidáková, 2009).  

 Vojtův princip reflexní lokomoce 

Podstata: neurofyziologicky a vývojově orientovaná metoda, prostřednictvím 

které lze vstoupit do geneticky kódovaného pohybového programu člověka. Jejím cílem 

je právě znovuobnovení těchto pohybových vzorů, které byly blokovány postižením 

mozku v časném dětství nebo byly ztraceny důsledkem traumatu. Skrze aferentní 

podněty lze dosáhnout přesných motorických (eferentních) odpovědí. Prostřednictvím 

reflexních pohybových vzorů lze aktivovat ztracené nebo patologické motorické funkce  

Indikace: poruchy motorického vývoje dětí, transverzální míšní léze, skoliózy, 

dysplazie kyčelního kloubu dětí, roztroušená skleróza, vadné držení těla (Kolář, 2009;  

Šidáková, 2009).  

 Feldenkreis metoda 

Podstata: znovu uvědomění si průběhu pohybu, jednotlivých částí těla nebo také 

„uvědomění si svého těla pohybem“, to je základní myšlenka této metody. Děje se tak 

prostřednictvím hravého učení s cílem rozšířit pohybový potenciálu.  

Indikace: psychosomatická onemocnění, porucha stereognozie, somatognozie, 

poruchy držení těla, stp. úrazech a operacích pohybového aparátu. 

Kontraindikace: těžké senzorické poruchy, mentální postižení (Kolář, 2009;  

Šidáková, 2009). 
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 Dynamická neuromuskulární stabilizace dle Koláře 

Podstata: cílem je ovlivnit funkci svalu v jeho posturálně lokomoční funkci. 

Využívá se zde cíleného ovlivňování stabilizačních funkcí (nácvik posturální stabilizace 

páteře, hrudníku a pánve, ovlivnění tuhosti hrudního koše, ovlivnění napřímení páteře, 

nácvik posturálního dechového stereotypu, nácvik posturální stabilizace páteře s 

využitím reflexní lokomoce aj.)  

Indikace: vertebrogenní algický syndrom, vadné držení těla, poúrazové stavy 

(Kolář, 2009). 

 Celková medikamentózní a operační léčba 

Operační léčba je indikována, pakliže jsou bolesti způsobené hernií disku 

nezvladatelné konzervativní terapií a omezují tak pacienta ve všech běžných činnostech. 

Akutně a absolutně nutný operační zásah je u syndromu kaudy, jak bylo popsáno výše 

(Amblér, 2001). Z medikamentů jsou využívány NSA, NSAR, lokální anestetika, 

centrální myorelaxancia a psychofarmaka (Amblér, 2001).  
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3. Část speciální  

3.1.  Metodika práce  

Speciální část bakalářské práce byla zhotovena na základě podkladů získaných 

v průběhu zimní odborné souvislé praxe v  Ústřední vojenské nemocnici - Vojenská 

fakultní nemocnice Praha. Praxi jsem absolvovala pod odborným dohledem Mgr. Ireny 

Kaizrové a Bc. Michala Lešáka v termínu od 6. 1. 2014 - 31. 1. 2014. Jedná se o 

zpracování kazuistiky pacientky s diagnózou dorzalgie NS, mnohočetné postižení páteře 

(vertebrogenní algický syndrom krční páteře, pravostranný cerviko-brachiální syndrom, 

progrese degenerativních změn C5/6 bez myelopatie). Pacientka byla řádně 

informována o průběhu vyšetření a terapie, a také o následném zveřejnění těchto 

informací prostřednictvím bakalářské práce.  

Pacientka byla hospitalizována celkem 14 dní. Původní doba hospitalizace měla 

být jeden týden. Po uplynutí této doby byl její pobyt na doporučení ošetřujícího lékaře 

prodloužen o další jeden týden. Terapie probíhaly od pondělí do soboty. Ve všední dny 

probíhaly dvakrát denně dopoledne a odpoledne, v  sobotu pak jen jednou denně 

dopoledne. Dopolední terapie, která byla v mé režii buď v tělocvičně, nebo na 

vyšetřovně, trvala v rozmezí 45-60 minut a byla vždy provedena pod odborným 

dohledem, či po konzultaci s fyzioterapeutem. K terapiím bylo užíváno Gymballu, 

Thera-Bandu a labilních a stimulačních ploch. Odpolední terapii vedl odpovědný 

fyzioterapeut. Ošetřujícím lékařem nebyla indikována masáž, ani reflexní masáž, 

vzhledem k akcentaci obtíží pacientky po jejím provedení. Odpoledne docházela na 

fyzikální terapii-elektrotepapii šíje a PHK.  
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3.2. Anamnéza  

 

Jméno a Příjmení: M. Š. 

Ročník: 1955 

Diagnóza: M5490 Dorzalgie NS, mnohočetné postižení páteře – vertebrogenní 

algický syndrom krční páteře, pravostranný cerviko-brachiální syndrom, progrese 

degenerativních změn C5/6 bez myelopatie.   

Výška: 160 cm 

Váha: 63 kg 

BMI: 24, 6 

Tepová/ dechová frekvence: 63 tepů/min, 18 dechů/min.  

  

Status praesens:   

Subjektivní: Lokální bolesti horních částí trapézových svalů. Pocit tlaku v 

okcipitální krajině. Bolesti ramenních kloubů. Bolest předloktí na mediální ploše od 

loketních kloubů do půli předloktí. Cítí se unavena.  

Objektivní: Orientována časem, místem i osobou, spolupracující. Dominantní 

ruka pravá. Úlevovou polohu neudává, pomáhají jen anaglegika. Působí úzkostlivým 

dojmem.  

RA: otec, 88let. Prodělal tři infarkty myokardu (pacientka si nevybavuje časové 

období, kdy otec infarkty protrpěl). Ke stáří (pacientka neví kdy) byl diagnostikován 

DM II. typu, který byl řešen, běžná dětská onemocnění. V průběhu života trpěl častými 

ledvinnými obtížemi (více nespecifikováno). Z vyšetření ledvin bylo zjištěno, „že má 

pouze jednu ledvinu, už od narození“. V roce 2011 prodělal mozkovou mrtvici, „po 

které se špatně hýbal a mluvil“. Od té doby je v péči v LDN v blízkosti bydliště 

pacientky.  

Matka zemřela v 75 letech v důsledku karcinomu pankreatu. Přibližně 

v roce 1984 byla provedena levostranná mastektomie pro karcinom prsu. 

Následujících zhruba 20 let byla sledována po půl ročních kontrolách. V roce 

2004 se objevily silné bolesti břicha, kde byl po provedení vyšetření 

diagnostikován karcinom pankreatu. Po půl roce od nálezu matka zemřela.   

Pacientka má dvě sestry. Starší sestra, 62 let „má obtíže s ledvinami“ (blíže 

nespecifikováno). Mladší sestře, 51 let, byla v roce 2003 provedena diskektomie (blíže 

nespecifikováno).  
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OA:  

Předchorobí: běžná dětská onemocnění. V sedmi letech provedena 

tonzilektomie krčních mandlí, pro opakované angíny. V r. 1985 prodělala meningitidu. 

Vyšetření lumbální punkcí prokázalo jako příčinu onemocnění virus herpes simplex. 

Následovala čtrnáctidenní hospitalizace v nemocnici v Plzni. Žádných obtíží, které by 

mohly být následně spojeny s proděláním meningitidy, si není vědoma. V roce 1999 

nalezen polyp na děložním čípku, řešeno operativním zákrokem. Od r. 2000 

diagnostikována systémová arteriální hypertenze, řešeno farmaky. Okolo r. 2000 

„blokáda páteře“, se kterou se pacientka léčila 3 měsíce doma s ambulantním 

docházením na RHB v posledním měsíci obtíží (viz předchozí RHB). Roku 2010 

diagnostikována hyperlipoproteinémie. Od r. 2011 začaly pravostranné bolesti břicha, v 

r. 2012 provedena laparoskopická cholecystektomie. Od roku 2011 se začala projevovat 

bolest pravého ramenního kloubu vystřelující po mediální ploše paže a zejména po 

medio-ventrální ploše předloktí, dále byla přítomna bolest celé pravé klíční kosti. Po 

několika měsících (neví přesně) se začala bolest rozšiřovat i do levého ramenního 

kloubu a paže, obdobně jako na pravé straně. 2/2012 hospitalizována na neurologickém 

oddělení v ÚVN s následnou lázeňskou a rehabilitační péčí (viz předchozí RHB). 

NO: Od 10/2013 velmi značné zhoršení obtíží trvajících od roku 2011. Výrazné 

zhoršení bolestí ramenních kloubů. Bolest se rozšířila do bederní páteře, kyčelních 

kloubů a celých dolních končetin od hýždí po laterální straně dolních končetin, až do 

půli lýtek. 11/2013 provedena MRI v ÚVN s nálezem progresivních degenerativních 

změn C5/6 (podrobněji ve výpisu ze zdravotní dokumentace pacienta). 12/2013 

hospitalizována na neurologickém oddělení v ÚVN, kde byla léčena necelé dva týdny 

s diagnózou cerviko-brachiální syndrom (viz výpis zdravotní dokumentace pac.). 

1/2014 hospitalizována na oddělení ORFM v ÚVN pro následnou komplexní 

rehabilitační péči.  

GA: menarché v 15 letech. Menstruace byly pravidelné a až do prvního porodu 

silně bolestivé (v oblasti bederní krajiny a hypogastria).  Od r. 2012 klimakterium. První 

porod (1977) byl komplikovaný, proběhl o tři týdny dříve, než byl stanovený termín, 

dítě je nyní zdravé (více již nespecifikuje). Druhý a třetí porod (1979, 1982) proběhly 

bez komplikací. Všechny tři porody proběhly přirozenou cestou. Potraty: 1. 

miniinterupce (více nespecifikuje). V r. 1999 byl vyoperován děložní čípek pro nález 

polypu (viz. OA).  
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FA: Atromastatin (hypolipidemikum), Artrodar (antirevmatikum, 

antiflogistikum, antiuratium), Lozap H (hypotenzivum), Lyrica (antiepileptikum, 

antikonvulzivum), Zaldiar (analgetikum).  

SA: Pacientka je vdaná. Žije v rodinném domku se zahradou. V domě má zhruba 

14 schodů, které ji nečiní obtíže. Má vanu.  

PA: vyučená dámská krejčová. 29 let pracovala jako kuchařka v MŠ a ZŠ. Před 

dvěma roky musela zaměstnání kvůli zdravotním potížím opustit. Od r. 2012 je ve 

starobním důchodu. 

AA: neguje 

Abusus: alkohol pije příležitostně, kávu jeden až dvakrát denně. Nekouří. 

SportA: na ZŠ se věnovala běhu na 60 m a sportovní gymnastice, oboje na 

závodní úrovni. Do doby, dokud jí neomezovaly bolesti v pohybu, chodila na kondiční 

cvičení 1krát týdně. Rekreačně plave. Chodí na delší procházky se psem a dle 

zdravotního stavu se věnuje práci na zahradě.  

Předchozí RHB 

 V r. 2011 docházela ambulantně 1 měsíc (9 procedur) na RHB v Kralovicích, 

pro „blokádu páteře“. Rehabilitace měla pozitivní účinek. Pacienta pak byla schopna 

opět nastoupit do zaměstnání. 5/2012 absolvovala na tři týdny lázeňský pobyt v Třeboni 

jako návaznou léčebnou proceduru po hospitalizaci v ÚVN 2/2012. Pobyt měl pozitivní 

efekt zhruba po dobu následujících tří měsíců. Na jaře 2013 opět absolvovala lázeňský 

pobyt v Třeboni po dobu tří týdnů, s pozitivním efektem.  

Výpis ze zdravotní dokumentace pacienta 

 M5490 Polytropní dorzalgie. Vertebrogenní algický syndrom krční páteře. 

M5312 cerviko-brachiální syndrom (pravostranný). 11/2013 MRI C páteře, vyšetření 

v sagitální rovině. Plochá krční páteř, obratle bez ložiskových změn. Pokročilá 

chondróza předních disků. Snížení hlavně C5/6, C6/7. Není diferencován přesvědčivý 

výhřez. Paramediálně vpravo vyklenutí dorzálního osteofytu, který je v kontaktu 

s konturou míchy. Naznačena imprese. Užší levé foraminum C3/4 při facetové artróze. 

Mírně C5/6, ostatní oboustranně bez zřetelného zúžení. Progrese degenerace C5/6, bez 

myelopatie. 12/2013 hospitalizována na neurologickém oddělení ÚVN. Uzavřeno jako 

CB syndrom při degenerativních změnách Cp s maximem v oblasti C6/7 dx. Po ránu 

pocit oteklých prstů. Revmatologické vyšetření ve FN v Plzni bylo negativní. 

Symptomaticky pro parestezie HKK nasazena Lyrica s mírným efektem. TK 120/80.  

Indikace k RHB: CB syndrom. 
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Diferenciální diagnostika 
  

Vzhledem k diagnóze pacientky lze očekávat snížení kloubního rozsahu v oblasti krční 

páteře, C-Th přechodu, ramenních kloubů, popřípadě i loketních kloubů a zápěstí. Dále 

lze očekávat také snížení svalové síly,  hyporeflexii a poruchu čití u PHK a zvýšení 

napětí měkkých tkání v oblasti šíje a krku. Mohou být přítomny i doprovodné 

vegetativní symptomy pozorovatelné na horní končetině a šíji. Vzhledem ke 

gynekologické anamnéze pacientky je třeba vzít v úvahu neoptimální funkci svalstva 

dna pánevního, úzce souvisejícího s hlubokým stabilizačním systémem páteře. Je třeba 

také zvážit možný pseudoradikulární charakter obtíží.  

3.3. Vstupní kineziologický rozbor (8. 1. 2014) 

3.3.1. Vyšetření stoje 

Zezadu: Velice úzká stojná baze. Malleolli mediales jsou téměř v kontaktu. PDK 

v mírném předsunu přibližně o 1,5 cm. Obě chodidla jsou v mírné ZR. Tvar pat je 

kulovitý. Není patro varózní ani valgózní postavení hlezenních kloubů či Achillových 

šlach. Maleollus medialis je zhruba o 2 cm výše než malleolus lateralis, bilaterálně. M. 

triceps surae bilat. symetrický. Popliteální rýhy jsou nesymetrické, vlevo přibližně o půl 

centimetru níž. Mírný náznak valgózního postavení v kolenních kloubech bilat. 

Asymetrické subgluteální rýhy, níž vpravo cca o 1,5 cm. Viditelný prosak v oblasti LS 

přechodu. Výrazné zvrásnění kůže na zádech od LS přechodu až po CTh přechod. 

Nejvíce je zvrásnění patrno v oblasti spodní Th páteře a spodních žeber, kde jsou 

viditelné i hluboké kožní záhyby. Výrazné paravertebrální valy v oblasti spodní Th 

páteře a ThL přechodu. Thoracobrachiální trojúhelníky jsou asymetrické. L tajle výrazně 

více zaoblena, P rovnější. Značná prominence L angulus inferior scapulae a L margo 

medialis scapulae, vravo je nález obdobný, ale méně partný. Elevace RK bilat., více 

vpravo. Výrazné přetížení m. trapezii pars descendens bilat. více vlevo. Prsty na rukou 

flektovány v MCP i IP kloubech, oteklé, bilat. Hlava rotována mírně vpravo.  
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Zboku: PDK v mírném předsunu. Hlezenní klouby bilat. v základním postavení. 

Bez patrné zvýšené dorzální či plantární flexe. Kolenní klouby bilat. v lehké 

hyperextenzi. DKK jsou nakloněny mírně vpřed a je viditelné anteverzní postavení 

pánve. L úsek páteře má výraznější lordotické zakřivení a trup je v této oblasti více 

nakloněn vzad. Břicho prominuje. Thp a Cp úseky jsou oploštělé. Výrazný C-Th 

přechod. Patrná protrakce ramen bilaterálně. Loketní klouby v mírné semiflexi bilat., 

více vpravo. Mírný otok na pravém předloktí v oblasti flexorů prstů a zápěstí 

(anteromediální plocha předloktí). Prsty na rukou flektovány v MCP i IP kloubech, více 

vpravo, oteklé bilat. Brada je mírně v předsunu. 

Zepředu: Úzká stojná baze. LDK více v ZR než PDK. Zatížení klenby nohy je 

patrné zejména v oblasti hlaviček metatarzophalangeálních kloubů a zevní strany 

chodidla bilat. Na podélné ani příčné klenbě nožní nejsou patrny žádné deviace, bilat. 

Prstce jsou volně kladeny na podložku. Náznak hallux valgus bilat, vpravo více. Patelly 

jsou mírně posunuty směrem kranio-laterálním. Mírná valgozita kolenních kloubů bilat., 

více vpravo. Patrná je zvýšená aktivita m. quadriceps femoris bilat. Umbilicus je lehce 

tažen doprava dolů. Asymetrické postavení clavicul bilat., levá výrazně výš. Výrazná 

prominence sternoclavikulárního skloubení velvo. Prominence m. 

sternocleidomastoideus bilaterálně. Mírná rotace hlavy vpravo.  

Véleho test 

Prstce levé i pravé DK jsou volně položeny na podložku. Přítomny jsou mírné 

titubace a hra šlach na dorzu nohy. Je vidět zvýšená aktivia m. quadriceps femoris, 

bilaterálně.  

Vyšetření stoje na dvou vahách 

vpravo 30kg, vlevo 33kg.  

3.3.2. Vyšetření chůze 

Krok začíná došlapem na patu, došlap není hlasitý.  Následuje přenesení váhy 

vpřed na hlavičky metacarpophalangeálních kloubů, zevní hrana chodidla je zatěžována 

více až ve své distální části. Vázne plynulé odvíjení chodidla od podložky. Při kroku je 

výrazná aktivita extenzorů prstců. Prstce se při každém kroku extendují a nejsou při 

přenesení váhy vpřed v plném kontaktu s podložkou. Vázne odraz z palce. Délka kroku 

je symetrická a odpovídá přibližně jedné a půl délce chodidla. Chodidla jsou kladena 

téměř paralelně-úzká šířka kroku. Na konci stojné fáze projde extenzí v kolenních 

kloubech, s výraznou aktivitou m. quadriceps femoris. Projde extenzí v kyčelních 
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kloubech. Laterální posun a pokles pánve jsou fyziologické. Je patrná zvýšená aktivita 

paravertebrálních svalů v oblasti Th-L přechodu. Rotace trupu je minimální. Synkinéza 

HKK je nepatrná a pohyb vychází především z loketních kloubů, ramenní klouby jsou 

po celou dobu elevovány a téměř se nepohybují. 

Modifikace chůze 

Chůze pozpátku: Chůzi je schopna provést, extenzí v obou kyčelních kloubech 

prochází. Není patrná hypofunkce m. gluteai maximi.  

 Je viditelná zvýšená aktivita paravertebrálních svalů v oblasti Th-L přechodu. 

Chůze s elevací HK: Chůzi je schopna provést. Laterální nestabilita pánve není 

patrná.  

Chůze po měkkém povrchu (balanční pás): Chůzi provede. Jsou patrné značné 

titubace a vychylování trupu. Prstce jsou nyní více tištěny do podložky. Levá DK má 

zhoršenou stabilizační funkci a je třeba více korigovat trup než při přenesení váhy na 

PDK.  

3.3.3. Palpace pánve (ve stoje) 

Cristae illiacae asymetrické, levá je mírně výš. SIPS vlevo povýš. SIAS vlevo 

výše. Palpace zadních spin není bolestivá.  

3.3.4. Vyšetření pánve (ve stoje) 

Spine sign: rozvoj vzdáleností mezi spojnicí L5 a SIPS je bilat. patrný a 

souměrný.  

Fenomén předbíhání spin: nebyl prokázán. Zadní spiny nepředbíhají.  

3.3.5. Dynamické vyšetření páteře 

Extenze: rozvíjení páteře je patrné pouze v Th-L přechodu a oblasti krční páteře. 

Dochází k výraznému zlomu Th-L přechodu, kde je také patrná vysoká aktivita 

paravertebrálních svalů. Th úsek páteře se téměř nerozvíjí. C páteř je lehce 

extendována. Bolest je při pohybu vyvolána v bederní krajině, nikoliv v krajině krční. 

Flexe: pohyb začíná v kyčelních kloubech, které substituují rozvíjení L úseku 

páteře, který se téměř nerozvíjí. Th úsek páteře se nerozvíjí ve spodní části, pohyb je 

vidět zhruba v oblasti od půli margo medialis srapulae. C páteř zůstává extendována. Při 

flexi C páteře je vyvolána bolest C páteře a je cítit zvýšený tah v bederní krajině. 

Lateroflexe vpravo i vpravo: pohyb je proveden se současnou výraznou rotací 

pravé části pánve vzad. Opět je výrazný zlom v Th-L přechodu. Th a C páteř se rozvíjí 

jen minimálně. Rozsah lateroflexe je fyziologický, bilat. (viz. goniometrické vyšetření).  
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3.3.6. Vyšetření distancí na páteři 

Schoberova vzdálenost: 3 cm (omezení rozvíjení bederní páteře).  

Stiborova vzdálenost: 5,5 cm (omezená pohyblivost bederní a hrudní páteře) 

Forestierova fleshe: 2 cm (flekční držení hlavy) 

Čepojova vzdálenost: 3 cm (fyziologické rozvíjení krční páteře) 

Ottova inklinační vzdálenost: 2,5 cm (omezená pohyblivost hrudní páteře) 

Ottova reklinační vzdálenost: 1,5 cm (omezená pohyblivost hrudní páteře) 

Thomayerova vzdálenost: 24 cm (omezená pohyblivost celé páteře) 

Lateroflexe: vpravo 12 cm, vlevo 14 cm 
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3.3.7. Goniometrické vyšetření 

Pro vyšetření bylo užito plastového goniometru. Níže uvedené hodnoty jsou 

zaznamenány dle metody STFR (S - sagitální rovina, F - frontální rovina, T - 

transverzální rovina, R - rotace).  

Krční páteř 

SA 25-0-30 SP  30-0-30    

FA 30-0-35 FP  30-0-35 

RA 35-0-35 RP 40-0-40 

Ve všech vyšetřovaných rovinách je v krajní pozici, jak při aktivním, tak při 

pasivním pohybu přítomna bolest krční páteře, charakterizována pacientkou jako silný 

tah při flexi, lateroflexi a rotaci a „ostré bodnutí“ při extenzi. 

Hrudní a bederní páteř 

FA 35-0-35 

R 40-0-45 

 

Vyšetení kloubního rozsahu na horních končetinách: 

Ramenní kloub (articulatio glenohumeralis, articulatio scapulothoracalis, 

articulatio sternoclavicularis, articulatio acromioclavicularis)  

PHK      LHK 

SA 30-0-180 SP  40-0-180  SA 30-0-180 SP  40-0-180 

FA 120-0-0 FP  120-0-0  FA 140-0-0 FP  160-0-0 

TA 20-0-120  TP 20-0-130  TA 20-0-120  TP20-0-130

 RA(F90) 90-0-80 RP(f90) 90-0-90  RA(F90) 90-0-90 RP(f90) 90-0-90  

V rovině sagitální je možné provést pohyb v plném rozsahu. V rozmezí mezi 

130°-180° se bilaterálně dostavuje bolest v ramenním kloubu a v horní části m. 

trapezius. 

V rovině frontální na PHK není pro bolest možno v pohybu pokračovat, i při 

pasivním provedení by byl překročen hraniční limit pro vnímání bolesti pacientky. 

Bolest se obdobně jako v rovině sagitální objevuje v ramenním kloubu a horní části m. 

trapezius, dále se dostavují i parestezie na ventrální ploše předloktní, končící nad 

zápěstím.  
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Loketní kloub (articulatio cubiti) 

PHK      LHK   

SA  0-0-130 SP 0-0-140   SA 0-0-140  SP 0-0-140 

Předloktí (articulatio radioulnaris) 

PHK      LHK  

TA 80-0-85 TP 90-0-90   TA 85-0-90 TP 90-0-90 

Zápěstí (articulatio radiacarpea, articulationes intercarpeae et 

carpometacarpeae)  

PHK      LHK 

SA 70-0-80 SP  80-0-85  SA 75-0-80 SP  80-0-85  

FA 15-0-30 FP  20-0-35  FA 20-0-35 FP  20-0-35 

Rozsah kloubů prstů byl vyšetřován orientačně. Byl fyziologický na obou 

horních končetinách. 

3.3.8. Antropometrické vyšetření 

Délkový rozměr Délka PHK (cm) Délka LHK (cm) 

Celá HK 67 68 

Paže a předloktí 49 50 

Paže 27 28 

Předloktí 23 24 

Ruka 18 18 

Obvodový rozměr Obvod PHK (cm) Obvod LHK (cm) 

Relaxovaná paže 29 28 

Kontrahovaná paže 29 28 

Loketní kloub 27 27 

Předloktí 25 24 

Zápěstí 16 16 

Hlavičky metakarpů 20 20 
Tabulka č. 1 Vstupní kineziologický rozbor (KR): Antropometrie – délkové a obvodové 

rozměry HKK (cm) 

3.3.9. Vyšetření základních pohybových stereotypů dle Jandy 

Extenze v kyčelním kloubu: 

PDK: pohyb iniciují ischiocrurální svaly současně s m. gluteus maximus. 

Následně je zapojena homolaterální strana extensorů Lp současně s kontralaterální 

stranou Th-Lp, pokračuje kontralaterální aktivitou Lp.  

LDK pořadí zapojení svalů: ischiocrurální svaly současně s m. gluteus maximus, 

extensory Lp kontralaterální strany, extensory L homo, extensory  Th - L homo, 

extensory Th - L kontra. 
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Abdukce v kyčelním kloubu: 

Není patrný tensorový ani quadrátový mechanismus, bilat. DKK jsou vedeny 

bez rotací či elevace pánve. LDK je vedena v lehké flexi v kyčelním kloubu.  

Flexe trupu: 

Plynulé odvíjení trupu od podložky je ukončeno při odlepení dolních úhlů 

lopatek od podložky o cca 5 cm. Dále následuje souhyb pánve a flexe v kyčelních 

kloubech. Do sedu není schopna dojít.  

Klik: 

s odlehčením („dámský klik“) 

Značná aktivita m. trapezius bilat. Lopatky směřují při pohybu výrazně směrem 

mediálním, což je zdůrazněno v závěrečné fázi kliku. Spodní úhly lopatek nejsou 

fixovány k hrudníku a prominují, více vpravo. Při druhém opakování se dostavuje 

svalový třes.  

Flexe šíje: 

Primární aktivita mm. sternocleidomastoidei, přibližně prvních 5°. Dále je 

schopna udržet hlavu v anteflekčním postavení (bradu přitáhne ke krku). Vzdálenost 

brady od fossa jugularis je zhruba 4 cm.  

Abdukce v ramenním kloubu:  

LHK: Pohyb začíná aktivitou m. trapezius a elevací ramenního kloubu. Spodní 

úhel lopatky po celou dobu pohybu odstává, tato odchylka se zvýrazňuje mezi, přibližně 

60° až 90°. V krajní pozici je naznačen i lehký úklon trupu.  

PHK: Pohyb začíná aktivitou m. trapezius a elevací ramenního kloubu. 

V porovnání s LHK je spodní úhel lopatky lépe fixován, ale také prominuje, což je 

zvýrazněno obdobně jako u LHK mezi 60° až 90°. Bez souhybu trupu v krajních 

pozicích či v průběhu pohybu.  

3.3.10. Testování změřené na hlubokou stabilizaci páteře 

Testy vycházející z Australské školy 

Test vtahování břišní stěny „Abdominal drawing in test“ vleže na zádech 

-  Zvládne aktivovat dolní část břišní stěny proti páteři a udržet neutrální polohu 

pánve. Zapojení břišních svalů je asymetrické, převažuje aktivita pravé poloviny trupu, 

kam je i mírně tažen umbilicus.  Při provedení „zapomíná“ volně dýchat. Dech je 

zadržen. Po 10 sekundách začíná břišní stěnu povolovat a dochází k narušení 

neutrálního postavení pánve, pánev se začíná klopit do anteverze.  
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Test vtahování břišní stěny „Abdominal drawing in test“ se zatížením dolní končetiny 

vleže na zádech 

- Zvládne aktivovat břišní stěnu včetně m. transversus abdominis proti páteři. DK 

je při zdvihu vedena do vnitřní rotace a dochází k synkynéze pánve a náznaku 

lateroflexe směrem ke straně testované. Aktivuje značně víc tu stranu trupu, a především 

pak skupinu šikmých břišních svalů, kde elevuje DK. Dochází k zadržení dechu 

s elevací a povolení aktivity ve spodní části břicha. Nález je obdobný na obou stranách. 

Vpravo je pak větší aktivace svalstva a zvýraznění projevů dysfunkce HSS.  

Test vtahování břišní stěny „Abdominal drawing in test“ se zatížením dolní končetiny 

vsedě s odlehčením DK 

- Se zdvihem DK lordotizuje bederní úsek páteře a nezachová tak neutrální 

postavení pánve. Trup se při pohybu staví do mírné lateroflexe a rotace na straně 

testované. Neudrží aktivitu břišní stěny a povolí hlavně její spodní část. Nezvyšuje se 

kyfóza Th páteře.   

Testování zaměřené na hlubokou stabilizaci páteře dle Koláře 

Brániční test 

Je schopna lokalizovaného nádechu proti odporu palpujících dlaní. Nádech není 

veden symetricky, více se aktivuje levá strana. Při nádechu se současně elevují ramenní 

klouby. Obtížně udržuje kaudální postavení žeber. Rozšíření dolní části hrudníku 

směrem laterálním je ve výrazně větším rozsahu než směrem dorzálním, kde je pohyb 

nepatrný.  

Test flexe trupu 

Při flexi krku je patrná mírná aktivita horní části m. rectus abdominis, výrazné je 

zapojení m. sternocleidomastoideus bilat. Přetrvává elevace ramen a zvýšená aktivita m. 

trapezius bilat. Hrudník je nastaven do inspiračního postavení, spodní žebra jsou 

elevována. Při flexi trupu se zvýrazňuje aktivita horní části m. rectus abdominis. Spodní 

sektor tohoto svalu zůstává v útlumu. Dochází k souhybu DKK – mírná flexe 

v kyčelních kloubech. 

Test extenze trupu 

Velice výrazná aktivita extenzorů páteře v oblasti Th/L přechodu, tato aktivita 

ustupuje směrem kraniálním a nejméně je pak patrná v horní části Thp a Cp. Dochází 

k anteverzi pánve a k zapojení ischiocrurálních a lýtkových svalů. Aktivace laterální 

skupiny břišních svalů je nepatrná.  
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Vyšetření dechového stereotypu 

Mělké, povrchové dýchání. Dýchací pohyby jsou nejvíce patrné v oblasti 

kostální v horní části hrudníku. Sternum se pohybuje kranio-kaudálním směrem, 

rozšíření hrudníku směrem laterálním je minimální. S nádechem je patrná elevace 

klavikul a ramenních kloubů.  

Vyšetření ve stoje: dech je mělký, zrychlený, nejvíce patrný v horním hrudním 

sektoru. Pohyby žeber jsou minimální. Při nádechu dochází k elevaci ramenních kloubů.  

Vyšetření vleže: Zvýrazněno je elevační postavení žeber. Převládá kostální typ 

dýchání, ačkoliv je nyní dech viditelný i v dutině břišní.   

Test nitrobřišního tlaku 

Odpor kladený břišní stěnou je slabý. Začátek nádechu je více v hrudním sektoru 

a dech se postupně dostává směrem kaudálním. Opakováním je ale schopna dech lépe 

zacílit. Primární aktivita ale nevychází ze spodní oblasti břicha. 
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3.3.11. Vyšetření svalové síly dle Jandy 

Hodnotící stupnice: 

st. 0 - nula, sval nejeví známky stahu, st. 1 - záškub, vyjadřuje zachování 10 % 

svalové síly 

st. 2 - velmi slabý, určuje asi 25 % síly normálního svalu, st. 3 - slabý, asi 50% 

svalové síly 

st. 4 - dobrý, odpovídá 75 % svalové síly, st. 5 - normální, svaly s velmi dobrou 

funkcí, odpovídá 100% svalové síle 

plus +/ mínus –  

Ukazuje- li sval hodnotu přechodnou, můžeme přidat ke stupni testu příslušné 

znaménko plus, nebo mínus, což přibližně odpovídá 5-10 % svalové síly. 

Testovaná 

část těla 

Pohyb Pravá strana Levá strana 

Krk 

Obloukovitá flexe 4 

Flexe sunutím vpřed 4- 

Flexe s rotací 4 4 

Extenze s rotací 4 4 

Extenze 4 

Trup 

Flexe 3+ 

Flexe s rotací 3+ 4 

Extenze 4+ 

Lopatka 

Addukce 5 5- 

Kaudalní posunutí a addukce 5- 5- 

Elevace 5 5 

Abdukce s rotací 5 5 

Ramenní 

kloub 

Flexe 4+ 4 

Extenze 4+ 4+ 

Abdukce 4 (odpor vyvolává 

bolest v krajní pozici) 

4 (odpor vyvolává 

bolest v krajní pozici) 

Extenze v abdukci 5 5 

Horizontální addukce 5 5 

Zevní rotace 4+ 4+ 

Vnitřní rotace 4 4 

Loketní 

kloub 

Flexe 5 5 

Extenze 5 5 

Předloktí 
Supinace 4+ 5 

Pronace 5 5 

Tabulka č. 2 Vstupní KR: Vyšetření svalové síly dle Jandy 

 



45 

 

3.3.12. Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Hodnotící stupníce: 

0- nejde o zkrácení, 1- malé zkrácení, 2- velké zkrácení 

Testovaný/é sval/y Pravá strana Levá strana 

M. triceps surae 

m. gastrocnemius 

M. soleus 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Flexory kyčelního kloubu 

M. iliopsoas 

M. rectus femoris 

M. tensor fasciae latae 

 

1 

 

1 

1 1 

0 0 

Flexory kol. kl. 1 0 

Adduktory kyč. kl. 1 1 

M. piriformis 1 1 

M. quadratus lumborum 1 1 

Paravertebrální zádové svaly 2 2 

M. pectoralis major 

Pars sternalis (spodní) 

Pars sternalis (střední a horní) 

Pars clavicularis a m. pectoralis 

minor 

 

1 

 

1 

0 0 

1 0 

M. trapezius 2 2 

M. levator scapulae 2 1 

M. sternocleidomastoideus 1 1 

Tabulka č. 3 Vstupní KR: Vyšetř ení zkrácených svalů dle Jandy 

3.3.13. Vyšetření hypermobility dle Sachseho 

Hodnotící stupnice 

A - hypomobilní až normální, B - lehce hypermobilní rozsah, C - výrazná 

hypermobilita 

Retroflexe trupu A 

Předklon trupu A 

Úklon trupu A 

 Pravá strana Levá strana 

Rotace trupu A A 

Rotace hlavy a krční páteře A A 

Extenze metakarpofalangeálních kloubů A A 

Extenze v loktech, které se vzájemné dotýkají A A 

Přibližování loktu k ramenu protilehlé strany B B 

Dotek obou rukou na zádech mezi lopatkami A A 

Vyšetření rozsahu abdukce ve skapulohumerálním 

kloubu  
A A 

Vyšetření rozsahu vnitřní a vnější rotace v kyčli  A B 

Tabulka č. 4 Vstupní KR: Vyšetř ení hypermobility dle Sachseho 
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3.3.14. Vyšetření hypermobility dle Jandy 

Rotace hlavy Negativní nález bilat. 

Zkouška šály  Pozitivní nález vpravo (1,5cm) Pozitivní nález vlevo (2cm) 

Zkouška zapažených paží Negativní nález 

Negativní nález 

Negativní nález 

Negativní nález 

Negativní nález 

Negativní nález 

Negativní nález 

Zkouška založených paží 

Zkouška extendovaných loktů 

Zkouška sepjatých rukou 

Zkouška sepjatých prstů 

Zkouška předklonu 

Zkouška úklonu 

Tabulka č. 5 Vstupní KR: Vyšetř ení hypermobility dle Jandy 

3.3.15. Neurologické vyšetření 

 

Vyšetření hlavových nervů 

Orientována časem, místem, osobou.  

I. nervus olfactorius: bez patologického nálezu. Jednotlivé pachy (mýdlo, káva) 

je od sebe schopna rozpoznat.  

II.nervus opticus: orientační vyšetření zorného pole bilat, symetrické, bez 

patologického nálezu. Na čtení užívá brýle, jinak vidí ostře a dobře.  

III, IV., VI. n. oculomotorius, n. trochlearis, n. abducens: oční štěrbiny jsou 

symetrické, přiměřeně široké. Bulby jsou ve středním postavení a jsou pohyblivé všemi 

směry. Zornice jsou středně veliké a izokorické. Zornicový reflex je vybavitelný. Není 

přítomna ptóza, strabismus, diplopie, nystagmus či anizokorie.  

V. n. trigeminus: kožní citlivost bilat. symetrická, bez patologického nálezu. 

Výstupy n. trigeminus palpačně nebolestivé, bilat. Trofika žvýkacích svalů bilat 

symetrická, fyziologická. Masseterový reflex je výbavný.  

VII. n. facialis: na obličeji nejsou patrné asymetrie. Volní mimika je bez 

patologického nálezu. Nasopalpebrální reflex je výbavný. 

VIII. n. vestibulocochlearis: orientační vyšetření sluchu, bez patologického 

nálezu. Nystagmus není přítomen, Hautantova zkouška je negativní. 

IX., X., XI. n. glossofaryngeus, n. vagus, n. accesorius: postavení patrových 

oblouků je symetrické, fonace a polykání bez patologického nálezu. Mm. 

sternocleidomastoidei a m. trapezius bilat. schopna aktivovat proti odporu. Není patrný 

pokles ramenních kloubů. 

XII. n. hypoglossus: jazyk plazí středem, diadochokinezi provede. Bez nálezu 

poruchy řeči.  
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Vyšetření krku 

Hlava je držena v mírné pravostranné rotaci. Aktivní pohyby ve směru do flexe, 

extenze, lateroflexe a rotace jsou omezeny, v krajních pozicích a při lehkém dotažení 

jsou bolestivé (silný tah). Rotace jsou bilat. omezeny, dochází k rotaci trupu od poloviny 

pohybu, zvyšuje se v krajních pozicích. Při flexi krční páteře je přítomna ligamentózní 

bolest. Meningeální příznaky jsou negativní. Arteria carotis pulsuje bilaterálně 

souměrně.  

Při provedení De Kleynova testu není přítomna závrať, rozmazané vidění, 

nystagmus či okulze tepny, bilat.  

Kernigův příznak je negativní. Test lze bez obtíží provést, bolest není přítomna.  

Brudzinského příznak je negativní. Při provedení anteflexe šíje nedochází 

ke flexi kolenních kloubů.  

 

Vyšetření čití 

a) Povrchové čití 

Taktilní a algické čití je bez patologického nálezu bilaterálně. 

b) Hluboké čití 

Polohocit, pohybocit a stereognozie je bez patologického nálezu bilaterálně.  

 

Vyšetření myotatických reflexů na horních končetinách 

0 – areflexie, 1 – hyporeflexie, reflex je vybavitelný pouze s facilitací, 2 – 

snížený reflex, 3 – normální reflex, 4 – hypereflexie, 5 – polykinetický reflex 

PHK 

  r. Bicipitový: normoreflexie (3)  

  r. Radiopronační: snížený reflex (2)  

  r. Tricipitový: normoreflexie (3) 

  r. flexorů prstů: snížený reflex (2) 

LHK 

  r. Bicipitový: normoreflexie (3) 

  r. Radiopronační: normoreflexie (3) 

  r. Tricipitový:  normoreflexie (3) 

  r. flexorů prstů: normoreflexie (3) 
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Vyšetření pyramidových jevů 

Iritační jevy HKK (Justerův příznak, Hoffmannův příznak, Trömnerův příznak, 

dlaňobradový reflex podle Marinesca-Radoviciho) jsou negativní.  

Zánikové jevy (Mingazziny, Barré, Dufour, Rusecký) negativní.  

Vyšetření mozečkových funkcí 

Vyšetření taxe, hypermetrie a diadochokineze jsou bez patologických nálezů. 

Vyšetření stoje 

Romberg I. Velice úzká stojná baze, zvýšená aktivita m. quadriceps femoris. Bez 

nálezu výrazných tibupací či mimovolných pohybů. 

Romberg II. Velice úzká stojná baze, zvýšená aktivita m. quadriceps femoris. 

Bez nálezu výrazných titubací či mimovolných pohybů. 

Romberg III. Výrazné titubace DKK i trupu, patrná hra šlach na dorzu nohy, 

aktivace extenzorů na bércích a výrazná aktivita m. quadriceps femoris, bilat. 

Vyšetření úchopu 

Jemný, precizní úchop (štipec, špetka, laterální úchop) je schopna provést. Není 

přítomen patologický nález. 

Silový úchop (kulový, hákový, válcový úchop) je schopna provést, bez 

patologického nálezu.  

3.3.16. Vyšetření reflexních změn dle Lewita 

 

Vyšetření kůže  

Vyšetření HAZ prostřednictvím skin drag: kůže na zádech je rovnoměrně 

hydratována, je lehce mastná, nejvíce pak v okolí LS přechodu. Po celé délce Th oblasti 

zad dochází k vyššímu tření, není přítomna zvýšená potivost. Kůže je v této oblasti více 

napjatá. Volná je naopak v LS regionu. Teplota kůže je bez patologického nálezu.  

Protažení kůže: kůže v oblasti Th páteře je špatně posunlivá a protažitelná. Je 

přítomna tuhá bariéra.  

Vyšetření podkoží 

Kiblerova řasa:  Ve spodní části Lp lze řasu nabrat jen obtížně, je lámavá a tuhá, 

bilaterálně. V oblasti Thp, přibližně od spodních úhlů lopatek podél mediální hrany, lze 

řasu nabrat, opět je přítomen tužší odpor, bilaterálně. 

Vyšetření nebylo pro pacientku bolestivé. Po celé délce Thp je výrazný 

dermografismus.   
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Vyšetření fascií 

Posun fascií v lumbosakrální oblasti směrem kaudálním je vlevo snížen. Je zde 

přítomna patologická bariéra.  

Posun fascií na zádech směrem kraniálním je opět vlevo s nálezem patologické 

bariéry.  

Posun hrudních fascií směrem medio-laterálním je bilaterálně volný, bez 

patologického nálezu.  

Pusunlivost krční fascie je omezena směrem ventrálním. Je zde přítomna tuhá 

bariéra.  

Posunlivost skaplu je volná, bez přítomnosti tuhých bariér. 
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Vyšetření reflexních změn ve svalech (triggerpointy) 

Vyšetřovaný sval/ vyšetřovaná 

svalová skupina 

Nález 

m. trapezius Výrazný hypertonus horních a středních vláken, bilat. 

Přítomnost TrPs, bilat. Spodní vlákna v lehkém hypotonu, 

bilat. 

m. levator scapulae Bilaterálně přítomnost TrPs u svého úponu.  

m. erector trunci Hypertonus v oblasti Lp a Thp, bilat. Bez nálezu TrPs, bez 

přítomnosti Silverstolpe fenoménu. 

Subokcipitální svaly Se zvýšeným napětím. Palpace vyvolává pac. nepříjemnou 

lokální bolest. 

M. pectoralis major Pars clavicularis, sternocostalis jsou ve zvýšeném napětí, 

palpačně citlivé, bolestivé u přední axilární řasy. Bez 

přítomnosti TrPs. 

m. serratus anterior Bilaterálně bez hypertonu či přítomnosti TrPs. 

m. rectus abdominis Zvýšené napětí v oblasti pupku, ostatní části jsou 

hypotonické, bilat. Začátek ani úpon svalu není bolestivý.  

m. transversus abdominis Výrazně hypotonický, bilat. 

m. quadratus lumborum Bilat. ve zvýšeném napětí, více vlevo. Palpačně nebolestivý. 

m. sternocleidomastoideus Hypertonický s nálezy TrPs, bilat. 

m. digastricus Bez patologického nálezu. 

mm. scaleni Výrazný hypertonus bilat., palpačně bolestivé. 

m. deltoideus Bilaterálně v lehkém hypotonu. 

m. supraspinatus Nebolestivý, bez patologického nálezu, bilat. 

m. subscapularis Nebolestivý, bez patologického nálezu, bilat. 

m. biceps brachii V lehkém hypotonu vpravo, vlevo bez patologického 

nálezu. 

m. triceps brachii Bilaterálně v mírném hypotonu. 

Flexory předloktí a prstů Palpace je vnímána se zvýšenou citlivostí, není bolestivá. 

Nejsou přítomny TrPs. 

Extensory předloktí a prstů Bez patologického nálezu. 

m. iliopsoas Bilaterálně lehce zvýšené napětí, palpace není bolestivá. 

m. gluteus maximus Bilaterálně hypertonus výrazný, více vpravo. Paplace není 

bolestivá. 

m. piriformis Bilaterálně zvýšený tonus. Palpace je vnímána se zvýšenou 

citlivostí, vpravo je přítomna bolest. 

Adduktory kyčelního kloubu Hypertonus ve vrchní části (krátké adduktory), bilat., bez 

nálezu TrPs. Střední část není bolestivá, úpony nejsou 

bolestivé. 

m. quadriceps femoris m. rectus femoris v lekhém hypertonu, více vpravo. M. 

vastus medialis v mírném hypotunu, bilaterálně. M. vastus 

lateralis bez patologického nálezu. 

Ischiocrurální svaly Vpravo mírně zvýšené napětí „semisvalů.“ Vlevo bez 

patologického nálezu. 

Tabulka č. 6 Vstupní KR: Vyšetř ení reflexních změn ve svalech 
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Vyšetření periostových bodů 

Periostový bod Nález 

Horní okraj symfýzy Palpačně citlivý, ne přímo bolestivý 

Laterální okraj symfýzy lehce zvýšená citlivost, více vpravo 

Kostrč  bolestivá, více vlevo 

sternocostální spojení I a VI palpační bolestivost bilat, II-III palpační bolestivost 

vpravo. 

processus xyphoideus nebolestivý, bez patolog. Nálezu 

mediání konec klíční kosti nebolestivý, bez patolog. Nálezu 

Erbův bod výrazně bolestivý, bilaterálně, více vpravo 

Transverzální výběžky 

C1/C2 

Bolestivé bilaterálně, více vpravo 

Linea nuchae  se zvýšenou citlivostí, lehce bolestivá 

Úpon m. deltoideus bilaterálně nebolestivý 

Tabulka č. 7 Vstupní KR: Vyšetř ení periostových bodů 

3.3.17. Vyšetření páteře dle Lewita a Ryhlíkové 

 

Krční páteř 

Vyšetření aktivních pohybů 

Flexe: vzdálenost od kontaktu brady s fossa jugularis je přibližně na tří prsty. Při 

tomto pohybu je přítomna ligamentózní bolest. 

Extenze: Mírně omezená, není bolestivá, ale pohyb je pacientce nepříjemný. 

Vyvolává pocit tlaku v týlu hlavy. 

Lateroflexe: Bilaterálně omezené, při pohybu dochází k současné mírné rotaci 

od směru pohybu provedení úklonu.  

Roatce: Bilaterálně omezené. 

 

Vyšetření proti izometrickému odporu 

Extenze: bez patologického nálezu. 

Flexe: bez patologického nálezu. 

Lateroflexe: bez patologického nálezu. 

Rotace: bez patologického nálezu. 
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Vyšetření kloubní vůle jednotlivých segmentů dle Lewita a Rychlíkové  

Vyšetřovaný segment Pohyb vyšetřovaného segmentu Nález 

C0/C1 

Anteflexe Patologická bariéra, vyšetření je 

bolestivé.  

Retroflexe Bez patologického nálezu. 

Lateroflexe Patologická bariéra bilat., 

vyšetření je bolestivé. 

Rotace Patologická bariéra bilat., 

vyšetření je bolestivé. 

Dorzální posun Patologická bariéra, vyšetření je 

bolestivé. 

Laterální posun Patologická bariéra, vyšetření je 

bolestivé. 

C1/C2 Rotace Patologická bariéra, bilat. 

C2/C3 

Lateroflexe (vleže na zádech) Patologická bariéra bilat., 

vyšetření je bolestivé. 

Rotace Bez patologického nálezu. 

 Tabulka č. 8 Vstupní KR: Vyšetření kloubní vůle Lewita a Rychlíkové 

 

Vyšetření prvního žebra 

Bilaterálně palpačně bolestivé.  

 

Vyšetření C-Th přechodu 

Posun směrem dorzálním (vleže na boku): bez patologického nálezu. 

Posun směrem laterálním (vleže na boku): bez patologického nálezu. 

Lateroflexe: pro silný tah m. trapezius bilaterálně, vyvolávající pac. bolest, není 

možné přesně určit, zda je přítomna blokáda. Rozsah bilat. omezen. 

Rotace: Bilaterálně s tuhou bariérou.  

Rotace v maximálním záklonu je omezena více vlevo, na obě strany bolestivá, 

opět více vlevo. Vyšetření vyvolává pocit tlaku v hlavě.  

 

Vyšetření hrudní páteře 

Aktivní pohyby 

Flexe: hrudní páteře se špatně rozvíjí. Úsek se rozvíjí jako „jeden celek“. Rozsah 

je omezen. 

Extenze: omezený rozsah, kaudální úsek páteře se špatně rozvíjí. 

Lateroflexe: Bilaterálně souměrná, výrazný zlom u dolních úhlů lopatek. 

Rotace: Bilaterálně souměrná, mírně snížená. 
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Vyšetření do segmentu  

Flexe: v Th4 až Th9 s tuhou bariérou. 

Lateroflexe: nález tuhé bariéry v Th4 až Th7. 

Rotace: nález tuhé bariéry v Th3 až Th7. 

3.3.18. Vyšetř ení periferních kloubů  dle Lewita a Rychlíkové: 

Ramenní kloub 

Vyšetření pohybů proti izometrickému odporu 

Abdukce: negativní. 

Zevní rotace: negativní. 

Vnitřní rotace: negativní. 

Ramenní kloub: negativní. 

 

Aktivní pohyby 

Krajní pozice flexe a abdukce v ramenním kloubu doprovází bolest kloubu, viz 

goniometrické vyšetření. Vnitřní a zevní rotace a extenze jsou mírně omezeny, nejsou 

však bolestivé.  

 

Vyšetření kloubní vůle

Posun hlavice humeru směrem kaudálním: bez nálezu patologické bariéry, 

bilaterálně.

Posun hlavice humeru směrem ventro-dorsálním: bez nálezu patologické 

bariéry, bilaterálně.

Posun hlavice humeru směrem laterálním: bez nálezu patologické bariéry, 

bilaterálně. 

Vyšetření acromioclavikulárního kloubu 

Šálový příznak: vyšetření nevyvolává bolest, bilaterálně.  

Posun směrem ventro-dorzálním: bez patologického nálezu, bilaterálně. 

Posun směrem kaudo-kraniálním: bez patologického nálezu, bilaterálně. 

 

Vyšetření sternoclaviculárního kloubu 

Posun směrem ventro-dorzálním: bez patologického nálezu, bilaterálně. 

Posun směrem kaudo-kraniálním: bez patologického nálezu, bilaterálně. 
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Vyšetření scapulothorakálního kloubu (lopatka) 

Vyšetření směrem laterálním (abdukce lopatky): bez patologického nálezu, 

bilaterálně. 

Krouživý pohyb: bez patologického nálezu, bilaterálně. 

Vyšetření loketního kloubu 

„Krátká páka“ – vyšetření posunu humeru vůči kostem předloktí ve směru 

radiálním a ulnárním: bez patologického nálezu 

Proximální radioulnární kloub: bez patologického nálezu, bilaterálně  

Vyšetření hlavičky radia - rotace: bez patologického nálezu, bilaterálně 

Vyšetření zápěstí, MCP a IP ruky: bez patologického nálezu 

3.3.19. Speciální testy 

Vizuální analogová škála - Hodnocení na stupnici 0-10 

Aktuálně své obtíže hodnotí číslem 5.  

3.3.20. Závěr vyšetření  

Chybný stereotyp chůze, vázne odval plosky nohy a odraz palce. Vázne 

synkineze trupu a horních končetin. Výrazné zatížení Th-L přechodu při chůzi. 

Sešikmení pánve doprava dolů. Zvýšená bederní lordóza, oploštění krční páteře. Prosak 

nad křížovou kostí spolu s oslabenou břišní stěnou a zvýšeným tonem hýžďových svalů 

a adduktorů kyčelnního kloubu, poukazují na problém v oblasti dna pánevního. 

Dynamické pohyby a rozvíjení páteře do flexe i extenze jsou omezené a bolestivé. 

Omezení pohyblivost krční páteře a ramenních kloubů. Patologický dechový stereotyp. 

Snížená svalová síla svalů krku, trupu a ramenních klobů. Svalová dysbalance šíjového 

a trupového svalstva a svalstva DKK. Zkrácení flexorů kyčelních i kolenních kloubů. 

Zkrácení adduktorů a zevního rotátoru kyčelního kloubu. Oslabení hlubokých flexorů 

šíje, oslabení břišní stěny, přetížení a zkrácení zádových vzpřimovačů v oblasti beder, 

výrazné přetížení a zkrácení horních fixátorů lopatek. Mnohačetné odchylky od norem 

při vyšetření stabilizačního systému a základních pohybových stereotypů. Patologické 

nálezy kůže, podkoží a fascií v oblasti zad a šíje. Otok PHK na anteromediální ploše 

předloktí. Snížené reflexy PHK. Bolesti paže neodpovídají konkrétním dermatomům. 

Omezení joint play a mnohačetné blokády krční a hrudní páteře a žeber. Na základě 

vyšetření se jeví charakter onemocnění spíše jako pseudoradikulární U pacientky je 

třeba zvážit „yellow flags“ faktory, vzhledem k věku, chronickým bolestem, ztrátě 

zaměstnání a předčasnému starobnímu důchodu. 
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3.4. Krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán  

3.4.1. Krátkodobý plán  

(návrh po dobu tvrání ambulantní péče) 

 

Cíl terapeutických jednotek: 

- Zmírnění a odstranění bolestí v oblasti krční páteře a oblasti 

pletence ramenního. 

- Udržení a zvýšení rozsahu pohybu krční páteře a kloubu 

ramenního 

- Relaxace hypertonických svalů a protažení zkrácených svalů 

- Odstranění reflexních zmen 

- Odstranění patologické bariéry zádové a krční fascie 

- Úprava svalové dysbalance svalstva trupu, krku a šíje a oblasti 

pletence ramenního 

- Odstranění funkčních blokád v oblasti krční páteře, C-Th 

přechodu, hrudní páteře, žeber 

- Aktivace oslabeného svalstva 

- Úprava dechového stereotypu 

- Úprava chybných pohybových stereotypů 

- Nácvik posturální stabilizace trupu 

- Aktivace hlubokého stabilizačního systému s využitím prvků dle 

Koláře a Mojžíšové 

- Zvýšení proprioceptivní a exteroceptivní stimulace 

- Edukace správného stoje a sedu 

- Edukace správného držení těla při ADL 

3.4.2. Dlouhodobý plán  

 (následný plán po ukončení terapie) 

Pokračovat v systému cviků, doporučených v rámci autoterapie. Pacientce bylo 

doporučeno zakoupení terapeutických pomůcek (Thera-Band a gymball), které jí i 

prostory domu umožňují využívat. Cviky jsou cíleny na odstranění svalové dysbalance 

(relaxace hypertonického svalstva, aktivace oslabeného svalstva) a automobilizaci 

páteře.  
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3.5. Průběh terapie  

3.5.1.  1. Terapeutická jednotka 8. 1. 2014 

Subj.: bolest pravé horní končetiny v oblasti ramenního kloubu a ventrální 

plochy předloktí, počínající u loketního kloubu a končící u zápěstí. Bolest m. trapezii 

bilat. Bolest krční páteře, bolest hrudní páteře. Výše zmiňované obtíže přetrvávají 

v klidu, při zvýšené námaze se stupňují. Někdy se bolest rozšiřuje i do bederní páteře a 

do kyčelních kloubů. Bolesti ustupují jen při užití analgetik. 

Obj.: bolest krční páteře s projekcí převážně do PHK. Výrazná svalová 

dysbalance převážně v oblasti šíjového svalstva a svalstva v oblasti pletence ramenního. 

„Strnulé“ držení těla, nejvíce patrno v oblasti krční páteře a ramenních kloubů. Projev 

pacientky má anxiózní charakter. Viz vstupní kineziologické vyšetření.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

Odběr anamnézy a vyšetření pacientky 

Edukace správného sedu, zdvihu a nošení břemen 

Návrh dnešní terapie 

 Edukace správného sedu při pracovních činnostech 

Provedení 

 Edukace správného sedu při pracovních činnostech dle Brüggra viz příloha 7, 

obr. 1-2.  

Edukace správného zdvihání břemen viz příloha 7, obr. 3. 

3.5.2.  2. Terapeutická jednotka 9. 1. 2014 

Subj.: bolest krční páteře, v noci se zhoršila, musela si vzít analgetikum. Bolest 

pravé horní končetiny na předloktí od loketního kloubu po zápěstí na ventrální straně 

předloktí. Cítí ztuhlost ramenních kloubů a šíjového svalstva. V noci ji pobolívala i 

bedra a hrudní páteř. Špatně a málo spala. 

Obj.: Přetrvává celkový „ztuhlý“ pohybový projev pacientky a aspekcí 

pozorovatelná svalová dysbalance, viz včerejší vstupní vyšetření. TrPs m. trapezius, m. 

levator scapulae, mm. scaleni bilat. a subokcipitálních svalů. Tuhá bariéra 

lumbodorzální fascie směrem kaudálním, tuhá bariéra zádové fascie směrem 

kraniálním, tuhá bariéra krční fascie. Nález patologických bariér AO skloubení ve 

směru do anteflexe, lateroflexe, rotace, dorzálního a laterálního posunu. Omezení 

pohyblivosti Th3-12 ve směru do anteflexe,  retroflexce, lateroflexe a rotace.  Bolestivé 

1. žebro, bilat. Patologický dechový stereotyp – kostální dýchání.  
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Cíl dnešní terapeutické jednotky 

Úprava svalové dysbalance svalstva trupu, krku a šíje a oblasti pletence 

ramenního 

Uvolnění kůže a podkoží 

Odstranění patologické bariéry zádové a krční fascie 

Relaxace m. trapezius, mm. scaleni, m. levator scapulae a subokcipitálních svalů 

Odstranění blokád AO skloubení a hrudní páteře a 1. žebra 

Zlepšení dynamiky a postavení hrudního koše 

Zlepšení napřímení páteře 

Aktivace svalů pánevního dna a m. transversus abdominis 

Návrh dnešní terapie 

Kiblerova řasa 

uvolnění lumbosakrální fascie směrem kaudálním, uvolnění zádové fascie 

směrem kraniálním a uvolnění krční fascie dle Lewita 

PIR m. trapezius, subokcipitálních svalů, mm. scaleni a m. levator scapulae 

Mobilizace AO skloubení do anteflexe, lateroflexe, rotace, dorzálního a 

laterálního posunu dle Lewita. Trakční manipulace hrudní páteře dle Rychlíkové, 

trakční manipulace dolní krční páteře dle Lewita. Mobilizace 1. žebra dle Lewita.  

Reedukace správné dynamiky hrudního koše a ovlivnění napřímení páteře 

s využitím prvků vývojové kineziologie a prvků dle Koláře 

 Aktivace svalů dna pánevního s využitím prvků dle Mojžíšové 

Provedení 

Uvolnění kůže a zejména podkoží v oblasti svalstva zad a šíjového svalstva, 

prostřednictvím Kiblerovy řasy vleže na břiše 

Uvolnění lumbosakrální fascie směrem kaudálním vleže na břiše, uvolnění 

zádové fascie směrem kraniálním vleže na břiše a uvolnění krční fascie vsedě (dle 

Lewita) 

PIR (dle Lewita) m. trapezius, subokcipitálních svalů a m. levator scapulae vleže 

na zádech, pro mm. scaleni vsedě.  

Mobilizace AO skloubení do anteflexe a lateroflexe vleže na zádech a do rotace 

vsedě (dle Lewita). Mobilizace AO do dorzálního a laterálního posunu vsedě dle 

Lewita. Trakční manipulace dolní krční páteře vsedě dle Lewita. Trakční manipulace 

hrudní páteře vsedě dle Lewita.   Mobilizace 1. žebra vsedě proti rytmickému odporu 

mm. scaleni (dle Lewita) 
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Před trakční manipulací byl proveden trakční test a uvolnění měkkých tkání. 

Trakce přinesla úlevu, obtíže nezhoršovala.  

Nácvik ovlivnění zlepšení dynamiky a tuhosti hrudního koše dle Koláře. 

Výchozí pozice vleže na zádech s dolními končetinami ve flexi a abdukci na šíři ramen 

a s chodidly opřenými o podložku. Nácvik neutrálního a kaudálního nastavení žeber. 

Nácvik ovlivnění napřímení páteře s využitím prvků vývojové kineziologie a 

prvků dle Koláře. Výchozí pozice odpovídá postavení třetího měsíce, vleže na břiše 

s oporou loket-loket-symfýza.    

Cviky dle Mojžíšové: cvik č. 1 a 2, viz příloha 5 

Závěr 

Subjektivně: uvolnění vysokého napětí šíje, pocit celkového uvolnění v oblasti 

trupu a paží. Snížení bolesti (tuhosti) ramenního kloubu. Iritace již nepřetrvává. 

V průběhu cvičení nedocházelo ke zhoršení obtíží.  

Objektivně: Odstranění patologických bariér AO skloubení a hrudní páteře. 

Přetrvává zvýšené napětí m. trapezius a mm. scaleni bilat, bez nálezu TrPs, palpace je 

však stále citlivá. Palpace subokcipitálních svalů je nebolestivá, přetrvává zde zvýšené 

napětí. Odstranění TrPs m. levator scapulae bilat. Eliminace bolesti 1. žebra, bilat. 

Bezprostředně po terapii je patrné mírné zlepšení tonizace břišního svalstva a postavení 

hrudníku. Při pohledu zezadu se zmenšila prominence kožních záhybů v oblasti tajlí u 

kaudálních žeber, dále je viditelné mírné uvolnění hypertonických mm. trapezii a 

uvolnění „křečovitého“ držení ramenních kloubů v elevaci. Průběh terapie nezhoršoval 

pacientčiny obtíže.   

Autoterapie 

AGR pro m. trapezius a m. levator scapulae dle Lewita.  

Cviky dle Mojžíšové z dnešního dne, čili cvik č. 1 a 2. viz příloha 5 

„Vtahování pupku“ vsedě dle Lewita 

„Pánevní houpačka“ vleže na zádech dle Lewita 

3.5.3.  3. Terapeutická jednotka 10. 1. 2014 

Subj.: Cvičení včerejšího dne nezpůsobilo následnou únavu nebo zhoršení obtíží. 

Pocit „celkového uvolnění“ přetrvával ještě po několik následujících hodin. K večeru se 

opět akcentovaly obtíže v podobě bolestí pravého ramenního kloubu bez iritací, před 

spaním si opět musela vzít analgetikum pro zhoršení bolestí i krční páteře. Ráno se cítila 

opět „ztuhlá“. 
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Obj.: Přítomnost TrPs v m. trapezius vlevo, mm. SCM. Bolestivost 

sternocostálního spojení II-III žebra vpravo, dále VI žebra bilat., současně je v těchto 

segmentech nález bolestivých vláken velkého prsního svalu. Bolestivá palpace 

vzpřimovačů páteře po celém jejím průběhu, nejvíce pak v horní Th oblasti, bez nálezu 

TrPs. Přetrvává výrazná aktivita hýžďového svalstva. Vyšetření AO skloubení 

s patologickou bariérou do lateroflexe vlevo. C1/2 omezená rotace s nálezem 

patologické bariéry bilat., C2/3 patologická bariéra do lateroflexe, bilat. Přetrvává 

chybný dechový stereotyp. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

Úprava svalové dysbalance svalstva trupu, krku a šíje  

Uvolnění kůže a podkoží 

Relaxace m. trapezius, mm. SCM, m. pectoralis major a m. gluteus maximus. 

Odstranění blokád krční páteře – AO skloubení, C1/2 a C2/3 

Odstranění bolestivosti žeber 

Zlepšení posturální stabilizace páteře, aktivace HSS 

Korekce dechového stereotypu 

Aktivace svalů pánevního dna 

Zvýšení proprioceptivní a exteroceptivní stimulace 

Návrh dnešní terapie 

Kiblerova řasa 

PIR m. trapezius, m. pectoralis major a m. gluteus maximus  

AGR na mm. SCM 

Mobilizace AO do lateroflexe, C1/2 do rotace a C2/3 do lateroflexe dle Lewita a 

Rychlíkové. Trakce krční páteře dle Lewita.  

Reedukace správného napřímení páteře a posturálního dechového stereotypu 

s využitím prvků vývojové kineziologie a prvků dle Koláře 

Reedukace posturální stabilizace páteře v modifikovaných polohách s využitím 

prvků vývojové kineziologie a prvků dle Koláře 

 Aktivace svalů dna pánevního s využitím prvků dle Mojžíšové 

Senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové 
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Provedení 

Uvolnění kůže a zejména podkoží v oblasti svalstva zad a šíjového svalstva, 

prostřednictvím Kiblerovy řasy vleže na břiše. 

PIR (dle Lewita) m. trapezius vleže na zádech a m. gluteus maximus vleže na 

břiše. Cílená PIR vláken m. pectoralis major upínajících se na bolestivém bodu na žebru 

vleže na zádech.  

AGR dle Zbojana pro mm. SCM vleže na zádech. 

Mobilizace AO skloubení do lateroflexe vleže na zádech, mobilizace C1/2 do 

rotace vsedě a C2/3 do lateroflexe vleže na zádech (dle Lewita). Trakční krční páteře 

vleže dle Lewita. Před trakcí byl proveden trakční test a uvolnění měkkých tkání. 

Trakce přinesla úlevu, obtíže nezhoršovala. 

Nácvik ovlivnění napřímení páteře s využitím prvků vývojové kineziologie a 

prvků dle Koláře. Výchozí pozice třetího měsíce vleže na břiše s oporou loket-loket-

symfýza. 

Nácvik posturálního dechového stereotypu s využitím prvků dle Koláře. Výchozí 

pozice vleže na zádech, kolena pokrčená, chodidla jsou opřena o podložku.  

Nácvik posturální stabilizace páteře s využitím prvků vývojové kineziologie a 

prvků dle Koláře. Výchozí poloha vleže na zádech s dolními končetinami v trojflekčním 

postavení s oporou bérců o gymball (pozice 3. měsíce vleže na zádech).     

Cviky dle Mojžíšové: cvik č. 3 a 4, viz příloha 5 a zopakování cviků č. 1 a 2 

z předchozího dne.  

Nácvik malé nohy, korigovaného stoje a korigovaného stoje na labilní ploše dle 

Jandy a Vávrové. 

Závěr 

 Subjektivně: Cítí se uvolněná, povolilo pnutí trapézového svalstva, zmírnila se 

bolest ramenního kloubu. Cvičební jednotka jí nečinila obtíže.  

Objektivně: Odstranění patologických bariér AO skloubení, C1/2 a C2/3. 

Přetrvává zvýšené napětí m. trapezius, je ale menší než ze začátku, palpace není 

bolestivá, TrPs nejsou nalezeny. Odstranění TrPs z mm. SCM. Prostřednictvím PIR na 

gluteální svalstvo bylo reflexně ovlivněno zvýšené napětí vzpřimovačů páteře, jejich 

následné vyšetření již není bolestivé. Samotným gluteálním svalů byl také snížen 

předešlý zvýšený tonus. PIR na m. pectoralis major se podařilo docílit odstranění 

bolestivých bodů na žebrech v celém rozsahu.  Při pohledu zezadu se výrazně zmenšila 

prominence kožních záhybů v oblasti tajlí u kaudálních žeber. Povrch zad této oblasti 
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nyní působí „vyhlazeným“ dojmem bez výrazného kožního zvrásnění.  Aktivací bránice 

došlo také reflexně k výraznějšímu uvolnění mm. trapezii. Zlepšení postavení hrudního 

koše.  Průběh terapie nezhoršoval pacientčiny obtíže.   

Autoterapie 

AGR dle Zbojana na m. pectoralis major 

AGR dle Zbojana pro mm. SCM 

Edukace „malé nohy“ dle Jandy a Vávrové 

Cviky dle Mojžíšové: cvik č. 3 a 4 

3.5.4.  4. Terapeutická jednotka 13. 1. 2014 

Subj.: Přes víkend cvičila dle návrhu autoterapie a v sobotu měla dopoledne 

jednu rehabilitaci. Dnes se cítí o něco lépe než v předešlých dnech. Bolesti stále 

přetrvávají (oblast ramenních kloubů a šíje), ale mají již nižší intenzitu a jsou tedy i 

méně omezujícím faktorem při ADL. Na noc si opět vzala analgetikum. Spala lépe, 

nebudila se bolestmi.  

Obj.: Omezení C2/3 do lateroflexe, bilat. Stále přetrvává zvýšené napětí mm. 

trapezii bilat., bez nálezu TrPs, palpace je citlivá. Palpace mm. scaleni a 

subokcipitálních svalů je taktéž citlivá. Palpačně bolestivé vzpřimovače páteře ve vrchní 

Th páteři s nálezem TrPs, bilat. Přetrvává kožní zvrásnění nejvíce patrné pod 

kaudálními žebry. Nad křížovou kostí je viditelný lehký prosak (otok), palpačně není 

tato oblast citlivá, obdobně ani zadní spiny.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

Úprava svalové dysbalance svalstva trupu, krku a šíje a oblasti pletence 

ramenního 

Uvolnění kůže a podkoží 

Relaxace m. trapezius, mm. scaleni, mm. erectores spinae a subokcipitálních 

svalů 

Odstranění blokád krční páteře z C2/3 skloubení  

Zlepšení posturální stabilizace páteře, aktivace HSS 

Korekce dechového stereotypu 

Aktivace svalů pánevního dna  

Posílení hlubokého zádového svalstva 
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Návrh dnešní terapie 

Kiblerova řasa 

PIR m. trapezius, mm. scaleni, mm. erectores spinae a subokcipitálních svalů 

 Mobilizace C2/3 do lateroflexe dle Lewita a Rychlíkové. Trakce krční páteře dle 

Lewita.  

Reedukace správného napřímení páteře, posturálního dechového stereotypu 

s využitím prvků dle vývojové kineziologie a prvků dle Koláře 

Reedukace posturální stabilizace páteře v modifikovaných polohách s využitím 

prvků vývojové kineziologie a prvků dle Koláře 

Aktivace svalů dna pánevního s využitím prvků dle Mojžíšové 

Posílení hlubokého zádového svalstva dle Kabelíkové a Vávrové 

Provedení 

Uvolnění kůže a zejména podkoží v oblasti svalstva zad a šíjového svalstva, 

prostřednictvím Kiblerovy řasy vleže na břiše 

PIR (dle Lewita) m. trapezius  a subokcipitální svaly vleže na zádech, mm. 

scaleni a mm. erectores spinae m. vsedě. 

Mobilizace C2/3 do lateroflexe vleže na zádech (dle Lewita). Trakce krční páteře 

vleže dle Lewita. Před trakcí byl proveden trakční test a uvolnění měkkých tkání. 

Trakce přinesla úlevu, obtíže nezhoršovala.  

Nácvik ovlivnění napřímení páteře s využitím prvků vývojové kineziologie a 

prvků dle Koláře. Výchozí pozice třetího měsíce vleže na břiše s oporou loket-loket-

symfýza. 

Nácvik posturálního dechového stereotypu s využitím prvků dle Koláře. Výchozí 

pozice vleže na zádech, kolena pokrčená, chodidla jsou opřeny o podložku.  

Nácvik posturální stabilizace páteře s využitím prvků vývojové kineziologie a 

prvků dle Koláře. Výchozí poloha vleže na zádech s dolními končetinami v trojflekčním 

postavení s oporou bérců o gymball (pozice 3. měsíce vleže na zádech).     

Aktivace svalů dna pánevního s využitím prvků dle Mojžíšové. Cviky č. 5 a 6. 

viz příloha 5. Rekapitulace a korektury cviků č. 1-4. 

Posílení hlubokého zádového svalstva dle Kabelíkové a Vávrové; výchozí 

pozice vleže na břiše, břicho podloženo. Paže skrčeny upažmo, prsty jsou v kontaktu 

terminálními články v záhlaví. S výdechem zatnout hýždě a břišní svalstvo, hlava je 

aktivně stavěna do prodloužení osy těla. Ramena doširoka rozložena a aktivně stažena 

směrem k pánvi. Napřímit hrudní páteř, zdvihnout hlavu. Pohled směřuje dolů k zemi.  
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Výchozí pozice v sedu na patách, páteř v uvolněném předklonu, hlava volně visí. 

Paže volně ve vzpažení zevnitř. S výdechem napřímit a lehce nadzvednout hrudní páteř, 

hlava v prodloužení osy těla, pohled směřuje dolů před sebe. Ramena aktivně stlačovat 

směrem k hýždím, rozvírat široce hrudník. Nezvedat celý trup. Provést pouze napřímení 

do horizontály. 

Závěr 

Subjektivně: Cítí uvolnění šíje a větší rozsah pohybu v ní. Má pocit zpevnění 

trupu a lepšího postoje. Velkou úlevu od bolesti krční páteře a občasného pobolívání 

bederní páteře ji přináší cvičení dle Mojžíšové, které cvičí dle možnosti na lůžku. Při 

cvičení nepociťovala žádnou bolest, což vnímá jako pozitivní efekt.  

Objektivně: Odstranění blokády C2/3. Odstranení TrPs m. erectores spinae, bilat. 

Snížení napětí mm. trapezii a mm. scaleni. Redukce bolesti subokcipitálních svalů. 

Prostřednictvím posturální stabilizace s využitím prvků dle Koláře a Mojžíšové se daří 

ovlivnit postavení páteře a postavení hrudního koše. Povrch zad má snížené kožní 

zvrásnění v oblasti kaudálních žeber. Prosak nad kostí křížovou je zmenšen. 

Autoterapie 

Protahovací cvik pro m. pectoralis major; VP: stoj, jednu DK přednožit 

pokrčmo, ploska přednožené nohy je na zemi, trup tvoří s napjatou (zadní) DK jednu 

přímku. Paže upažit pokrčmo a předloktími opřít o hrany futer tak, aby byl trup ve 

středu průchodu. Mírou předklonu trupu je regulován tah v prsním svalu.  

Cviky dle Mojžíšové: cvik č. 5-6, viz příloha 5.  

3.5.5.  5. Terapeutická jednotka 14. 1. 2014 

Subj.: Po zbytek včerejšího dne se cítila dobře. Měla celkový pocit uvolnění šíje 

a ramenních kloubů. Celé odpoledne až do večerních hodin byla bez bolesti. K večeru 

však opět došlo k akcentaci obtíží a musela si vzít analgetikum. Ráno se probudila 

s bolestmi v bedrech a pravé hýždi. Bolest byla lokální, ostrého charakteru, zhoršovala 

se po delším sezení. 

 Obj.: Orientačním vyšetřením krční páteře bylo zjištěno zvýšení její 

pohyblivosti ve všech směrech. Pohyby nevyvolávají bolest. Přetrvává mírný pocit 

diskomfortu při provedení flexe, je však menší, než byl dříve. V krční páteři i C-Th 

přechodu nebyly nalezeny blokády. Přetrvává zvýšené napětí mm. trapezii a 

skalenových svalů. Vyšetření m. levator scapulae a m. erector spinae bez nálezu TrPs 

bilat. Bederní část vzpřimovače je ve sníženém napětí, zvýšené napětí je v oblasti Th-L 
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přechodu. Palpační vyšetření zadních spin pánevních není bolestivé. Vyšetření rozsahu 

v kyčelním kloubu není bolestivé, bilat. Je lehce omezená vnitřní rotace, bilat. více 

vpravo. Patrikova zkouška nevyvolá bolest, je přítomný mírný tah, více vpravo, kde je 

také rozsah omezen. Při pohybu do flexe se bederní páteř rozvíjí jen minimálně, je 

výrazná substituce v kyčelních kloubech. Bolest není přítomna, jen cítí tah na zadní 

straně stehen. Lumbodorzální fascie směrem kaudálním bez patologického nálezu. 

Vyšetření pohybu ve směru do anteflexe v bederní páteři je omezeno v celém rozsahu. 

M. illiopsoas bilat bez zvýšeného napětí či přítomnosti TrPs, m. piriformis bilat výrazně 

citlivý, vpravo bolestivý, m. gluteus maximus ve zvýšeném napětí bilat, bez 

bolestivosti. Krátké adduktory stehna bilat se zvýšeným napětím, bez TrPs, palpačně 

citlivé. Ischiocrurální svaly jsou palpačně nebolestivé, bez nálezu TrPs. M. rectus 

abdominis ve zvýšeném napětí v oblasti kolem pupku, spodní část se sníženým tonem, 

není bolestivý. SI skloubení bilat. bez patol. nálezu. Palpační vyšetření kostrče je citlivé 

bilat., vpravo mírně bolestivé.   

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

Úprava svalové dysbalance svalstva trupu, krku a šíje a oblasti pletence 

pánevního 

Uvolnění kůže a podkoží 

Relaxace m. trapezius, m. piriformis, m. gluteus maximus mm. adductores 

Odstranění bolesti hýždí a beder 

Zlepšení posturální stabilizace páteře, aktivace HSS 

Korekce dechového stereotypu 

Aktivace svalů pánevního dna  

Zvýšení proprioceptivní a exteroceptivní stimulace 

Posílení oslabeného mezilopatkového svalstva  

Návrh dnešní terapie 

Kiblerova řasa 

PIR m. trapezius, m. gluteus maximus a mm. adductores 

AGR m. piriformis 

 Mobilizace bederní páteře ve směru do anteflexe dle Lewita. Trakce bederní 

páteře dle Lewita.  

Reedukace správného napřímení páteře, posturálního dechového stereotypu 

s využitím prvků dle vývojové kineziologie a prvků dle Koláře 

Reedukace posturální stabilizace páteře v modifikovaných polohách s využitím 
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prvků vývojové kineziologie a prvků dle Koláře 

Aktivace svalů dna pánevního s využitím prvků dle Mojžíšové 

Senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové 

Posílení oslabeného mezilopatkového svalstva s využitím prvků dle Koláře. 

Provedení 

Uvolnění kůže a zejména podkoží v oblasti svalstva zad a šíjového svalstva, 

prostřednictvím Kiblerovy řasy vleže na břiše 

PIR (dle Lewita) m. trapezius, mm. adductores vleže na zádech a m. gluteus 

maximus vleže na břiše. AGR pro m. piriformis vleže na boku ošetřované DK dle 

Zbojana  

Mobilizace bederní páteře do anteflexe vleže na boku dle Lewita. Trakce bederní 

páteře v kyfóze vleže na zádech a izometrická trakce, dle Lewita. Před trakcí byl 

proveden trakční test a uvolnění měkkých tkání. Trakce přinesla úlevu, obtíže 

nezhoršovala.  

Nácvik ovlivnění napřímení páteře s využitím prvků vývojové kineziologie a 

prvků dle Koláře. Výchozí pozice třetího měsíce vleže na břiše s oporou loket-loket-

symfýza. 

Nácvik posturálního dechového stereotypu s využitím prvků dle Koláře. Výchozí 

pozice vleže na zádech, kolena pokrčená, chodidla jsou opřena o podložku.  

Nácvik posturální stabilizace páteře s využitím prvků vývojové kineziologie a 

prvků dle Koláře. Výchozí poloha vleže na zádech s dolními končetinami v trojflekčním 

postavení s oporou bérců o gymball (pozice 3. měsíce vleže na zádech). 

Aktivace svalů dna pánevního s využitím prvků dle Mojžíšové. Cviky č. 7 a 8a-c 

viz příloha 5. Rekapitulace a korektury cviků č. 1-6. 

Posílení mezilopatkového svalstva s využitím prvků dle Koláře. Výchozí pozice 

vsedě na lehátku. Theraband je umístěn pod koleny a nad nimi se kříží, tzn. pravý konec 

therabandu je v levé dlani a levý konec v pravé dlani. Loketní klouby flektovány v 90°, 

lehce abdukovány (pro možnost volného vykonání pohybu do rotace). 

Nácvik malé nohy, korigovaného stoje a korigovaného stoje dle Jandy a 

Vávrové. 
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Závěr 

Subjektivně: Pociťuje snížení bolesti hýždí a trakce beder přinesla výraznou 

úlevu. Následné volené cviky jí nečinily obtíže, ani nezhoršovaly obtíže stávající.  

Objektivně: Snížení napětí m. trapezius, bez palpační citlivosti, bez nálezu TrPs. 

Odstranění bolesti m. piriformis vpravo. Přetrvává zvýšené napětí tohoto svalu. Snížení 

původně zvýšeného tonu hýžďových svalů bilat., nyní bez palpační citlivosti, bez TrPs. 

Odstranění zvýšeného napětí mm. adductores, bilat. Zlepšení postavení hrudního koše, 

zlepšení dechového stereotypu ve prospěch bráničního dýchání. „Vyhlazení“ kožního 

zvrásnění pod kaudálními žebry, zlepšení symetrie tajlí bilat. Při posilování 

mezilopatkového svalstva byla schopna při slovní korekci udržet aktivně správnou 

pozici trupu a lopatky.  

Autoterapie 

AGR pro m. gluteus maximus dle Zbojana 

Cviky dle Mojžíšové: Cviky č. 7 a 8a-c, viz příloha 5.  

3.5.6.  6. Terapeutická jednotka 15. 1. 2014 

Subj.: Dnes se cítí dobře. Po včerejším cvičení se dostavila úleva v bedrech. Na 

lůžku si ještě sama cvičila „pánevní houpačku“, která jí také pomáhala na zmírnění 

bolestí. Postupně se zlepšuje i bolest a napětí v šíji. Má pocit „volnějšího“ krku. Nejsou 

přítomny iradiace do paže. Udává pocit celkového zlepšení. 

Obj.: Stále přetrvává zvýšené napětí m. trapezius, které se ale daří terapií 

snižovat. Postupně se vyrovnávají trupové asymetrie a uvolňuje se „strnulé“ držení těla. 

Hrudník se daří korigovat do kaudálního (výdechového) postavení. Postavení trupu a 

lopatek je lépe korigováno. Dechový stereotyp je také zlepšen, žebra se lépe a více 

zapojují do své funkce a dech se postupně přesouvá i do spodního sektoru.  Přetrvává 

kožní zvrásnění na zádech v oblasti kaudálních žeber, které už není tolik výrazné. Břišní 

stěna působí též „ucelenějším“ dojmem, napětí na ní je více symetrizováno i ve spodní 

části břicha.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

Uvolnění kůže a podkoží 

Relaxace m. trapezius  

Zlepšení posturální stabilizace páteře, aktivace HSS 

Korekce dechového stereotypu 

Aktivace svalů pánevního dna  



67 

 

Posílení hlubokého zádového svalstva 

Posílení oslabeného mezilopatkového svalstva 

Návrh dnešní terapie 

Kiblerova řasa 

PIR m. trapezius  a trakce krční páteře. 

Reedukace správného napřímení páteře, posturálního dechového stereotypu 

s využitím prvků dle vývojové kineziologie a prvků dle Koláře 

Reedukace posturální stabilizace páteře v modifikovaných polohách s využitím 

prvků vývojové kineziologie a prvků dle Koláře 

 Aktivace svalů dna pánevního s využitím prvků dle Mojžíšové 

Posílení oslabeného mezilopatkového svalstva s využitím prvků dle Koláře, 

Kabelíkové a Vávrové 

Posílení hlubokého zádového svalstva dle Kabelíkové a Vávrové 

Provedení 

Uvolnění kůže a zejména podkoží v oblasti svalstva zad a šíjového svalstva, 

prostřednictvím Kiblerovy řasy vleže na břiše 

PIR (dle Lewita) m. trapezius trapezius vleže na zádech  

Trakce krční páteře, vleže na zádech dle Lewita. Před trakcí byl proveden trakční 

test a uvolnění měkkých tkání. Trakce přinesla úlevu, obtíže nezhoršovala.  

Nácvik ovlivnění napřímení páteře s využitím prvků vývojové kineziologie a 

prvků dle Koláře. Výchozí pozice třetího měsíce vleže na břiše s oporou loket-loket-

symfýza. 

Nácvik posturálního dechového stereotypu s využitím prvků dle Koláře. Výchozí 

pozice vleže na zádech, kolena pokrčená, chodidla jsou opřena o podložku.  

Nácvik posturální stabilizace páteře s využitím prvků vývojové kineziologie a 

prvků dle Koláře. Výchozí poloha vleže na zádech s dolními končetinami v trojflekčním 

postavení bez opory bérců (pozice 3. měsíce vleže na zádech). Využití modifikace 

vývojové pozice 5. měsíce nastavením ostrého úhlu v kyčelních kloubech a elevace 

pánve. Variantou pak je volení různého úhlu mezi trupem a stehny a stabilizace této 

pozice.  

Posílení mezilopatkového svalstva dle Kabelíkové a Vávrové; výchozí pozice ve 

stoji spojném proti zdi. Paže jsou předpažené, loketní klouby lehce flektovány, dlaně 

opřené o stěnu, prsty jsou mírně vtočeny dovnitř a směřují šikmo vzhůru. S výdechem 

se paže natahují, jako kdyby se chtěl pacient ode zdi odtlačit. Dlaně však zůstávají na 
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stěně. Ramena tlačit do šíře a dolů, lopatky směrem k páteři dolů.  

Posílení mezilopatkového svalstva s využitím prvků dle Koláře. Výchozí pozice 

vsedě na lehátku. Theraband je umístěn pod koleny a nad nimi se kříží, tzn. pravý konec 

therabandu je v levé dlani a levý konec v pravé dlani. Loketní klouby flektovány v 90°, 

lehce abdukovány (pro možnost volného vykonání pohybu do rotace)  

Posílení hlubokého zádového svalstva dle Kabelíkové a Vávrové; 

Výchozí pozice vzpor klečmo, dlaně jsou položeny na zemi u kolen. V kolenních 

kloubech je svírán ostrý úhel. Trup je horizontálně a hlava v prodloužení osy těla, 

pohled směřuje kolmo dolů. S výdechem položit pravou dlaň na levé rameno a levou 

dlaň na pravé rameno, předloktí je svěšeno kolmo dolů. Výdrž v pozici 15 sec, poté 

povolit.  

Výchozí pozice v sedu na patách, páteř v uvolněném předklonu, hlava volně visí. 

Paže volně ve vzpažení zevnitř. S výdechem napřímit a lehce nadzvednout hrudní páteř, 

hlava v prodloužení osy těla, pohled směřuje dolů před sebe. Ramena aktivně stlačovat 

směrem k hýždím, rozvírat široce hrudník. Nezvedat celý trup. Provést pouze napřímení 

do horizontály. 

Aktivace svalů dna pánevního s využitím prvků dle Mojžíšové. Cviky č. 9a-c viz 

příloha 5. Rekapitulace a korektury cviků č. 1-8c. 

Závěr 

Subjektivně: cviky už lépe ovládá a je více schopna si sama korigovat jejich 

postavenínež ze začátku, kdy měla potíže s uvědoměním si pohybu, který vykonává a 

s registrací všech pokynů. Cvičební jednotku zvládla bez obtíží.  

Objektivně: vzhledem k postupné eliminaci nálezů patologických funkčních 

změn se lze více koncentrovat přímo na samotné cvičení a je možné zařazovat i nové 

cviky. Používané prvky z vývojové kineziologie (3. měsíc), zvládá už sama dobře 

korigovat a udržet, a proto je možno volit složitější vývojové pozice, obdobně jako je 

vhodné začít s posilováním mezilopatkového svalstva, vzhledem k lepší fixaci lopatek. 

Při odběru opory pod bérci je schopna po určitou dobu pozici udržet, aniž by docházelo 

k anteverznímu postavení pánve nebo ke vzniku bolestí v bedrech.  

Autoterapie 

Cviky dle Mojžíšové: Cviky č. 9a-c, viz příloha 5. 
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3.5.7.  7. Terapeutická jednotka 16. 1. 2014 

 Subj.: ve večerních hodinách začala bolest hlavy v týlu. Bolest byla tupá, z 

počátku lokální. Později se přidala bolest šíje; aby mohla usnout, vzala si analgetikum. 

Ráno byla bolest mírnější, ale přetrvávala.  

 Obj.: Palpační bolestivost subokcipitálních svalů a mm. trapezii. Krční fascie má 

tuhou bariéru. AO skloubení je vpravo omezeno ve směru do rotace.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

Uvolnění podkoží 

Zmírnění a odstranění bolestí v oblasti krční páteře  

Odstranění tuhé bariéry krční fascie 

Relaxace mm. trapezii a subokcipitálních svalů 

Korekce dechového stereotypu 

Zlepšení posturální stabilizace páteře, aktivace HSS 

Aktivace svalů pánevního dna  

Posílení hlubokého zádového svalstva 

Posílení oslabeného mezilopatkového svalstva  

Zvýšení proprioceptivní a exteroceptivní stimulace 

Návrh dnešní terapie 

Kiblerova řasa 

PIR m. trapezius a subokcipitálních svalů dle Lewita 

Uvolnění krční fascie dle Lewita 

Reedukace správného napřímení páteře a posturálního dechového stereotypu 

s využitím prvků vývojové kineziologie a prvků dle Koláře 

Reedukace posturální stabilizace páteře v modifikovaných polohách s využitím 

prvků vývojové kineziologie a prvků dle Koláře 

 Aktivace svalů dna pánevního s využitím prvků dle Mojžíšové 

Posílení oslabeného mezilopatkového svalstva s využitím prvků Kabelíkové a 

Vávrové 

Posílení hlubokého zádového svalstva dle Kabelíkové a Vávrové. 

Senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové 

Provedení 

Uvolnění kůže a zejména podkoží v oblasti svalstva zad a šíjového svalstva, 

prostřednictvím Kiblerovy řasy vleže na břiše 

PIR (dle Lewita) m. trapezius vleže na zádech  
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Uvolnění fascie krku dle Lewita vsedě na lehátku 

Nácvik ovlivnění napřímení páteře s využitím prvků vývojové kineziologie a 

prvků dle Koláře. Výchozí pozice třetího měsíce vleže na břiše s oporou loket-loket-

symfýza. 

Nácvik posturálního dechového stereotypu s využitím prvků dle Koláře. Výchozí 

pozice vleže na zádech, kolena pokrčená, chodidla jsou opřena o podložku.  

Nácvik posturální stabilizace páteře s využitím prvků vývojové kineziologie a 

prvků dle Koláře. Výchozí poloha vleže na zádech s dolními končetinami v trojflekčním 

postavení bez opory bérců (pozice 3. měsíce vleže na zádech).  Využití modifikace 

vývojové pozice 5. měsíce nastavením ostrého úhlu v kyčelních kloubech a elevace 

pánve. Variantou pak je volení různého úhlu mezi trupem a stehny a stabilizace této 

pozice.  

Nácvik malé nohy a korigovaného stoje dle Jandy a Vávrové 

Posílení mezilopatkového svalstva s využitím prvků dle Kabelíkové a Vávrové; 

výchozí pozice ve stoji spojném proti zdi. Paže jsou předpažené, loketní klouby lehce 

flektovány, dlaně opřené o stěnu, prsty jsou mírně vtočeny dovnitř a směřují šikmo 

vzhůru. S výdechem se paže natahují, jako kdyby se chtěl pacient ode zdi odtlačit. 

Dlaně však zůstávají na stěně. Ramena tlačit do šíře a dolů, lopatky směrem k páteři 

dolů.  

Posílení hlubokého zádového svalstva dle Kabelíkové a Vávrové; Výchozí 

pozice ve vzporu klečmo. Paže a stehna kolmo k zemi a s trupem svírají pravý úhel, 

nárty jsou položeny na zemi. Ramena do šíře, aktivně tlačena dolů směrem k hýždím. 

Aktivitou břišního svalstva zpevnit páteř. Pomalu zdvihat kolmo vzhůru ramenní kloub 

a odlepit dlaň lehce od podložky. Protilehlá noha, než je zvednutá paže, se mírně odlepí 

kolenem od podložky a kyčelní kloub bude zdvižen kolmo vzhůru. Výdrž 15 sec.  

Aktivace svalů dna pánevního s využitím prvků dle Mojžíšové. Cviky č. 10a-c 

viz příloha 5. Rekapitulace a korektury cviků č. 1-9c. 

Závěr 

Subjektivně: Cítí snížení pnutí šíjového svalstva a „volnější“ krk. Došlo i k 

mírnému snížení bolesti v oblasti šíje. Má pocit lepšího rozsahu v této oblasti. Cvičební 

jednotku zvládá bez problémů, cvičení nezhoršuje obtíže.  

Objektivně: Odstraněna patologická bariéra krční fascie, snížení původně 

zvýšeného svalového napětí m. trapezius, bilat. Schopnost dobré fixace pánve a trupu ve 

vývojové pozici 5. měsíce umožňuje zvolit v terapii následující vývojovou pozici 7. 
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měsíce na čtyřech. Dochází ke zlepšení centrace lopatek a ramenních kloubů, bilat. 

Postavení trupu a trupová stabilizace jsou zlepšeny. 

Autoterapie 

Cviky dle Mojžíšové: Cviky č. 10a-c, viz příloha 5. 

3.5.8.  8. Terapeutická jednotka 17. 1. 2014 

Subj.: Dnes se cítí dobře. Cítí jen mírný tlak v týle, který přisuzuje delšímu 

čtení. Bolest je oproti předešlému dni menší. Pozitivně hodnotí stav ramenních kloubů, 

které po celý zbytek včerejšího dne nebyly bolestivé. 

Obj.: M. trapezius bilat. se zvýšeným napětím. M. levator spacupale vlevo 

bolestivý, bez TrPs. M. erector spinae bez patol. nálezu, bilat. Vyšetření AO s nálezem 

omezené rotace bilat. Spodní krční páteř bez patol. nálezu. Orientační vyšetření rozsahu 

krční páteře je omezeno nejvíce do rotace a lateroflexe. Extenze a flexe krční páteře 

volná, krční páteř se do flexe už rozvíjí lépe, nebolestivá. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

Úprava svalové dysbalance svalstva trupu, krku a šíje a oblasti pletence 

ramenního 

Uvolnění podkoží 

Zmírnění a odstranění bolestí v oblasti krční páteře  

Relaxace mm. trapezii, m. levator scapulae 

Mobilizace AO skloubení 

Korekce dechového stereotypu 

 Zlepšení posturální stabilizace páteře, aktivace HSS 

 Aktivace svalů pánevního dna  

Zvýšení proprioceptivní a exteroceptivní stimulace 

Posílení oslabeného mezilopatkového svalstva  

Posílení hlubokého zádového svalstva dle Kabelíkové a Vávrové 

Návrh dnešní terapie 

Kiblerova řasa 

PIR m. trapezius, m. levator scapulae dle Lewita 

Mobilizace AO skloubení do rotace 

Reedukace správného napřímení páteře, posturálního dechového stereotypu 

s využitím prvků dle vývojové kineziologie a prvků dle Koláře 

Reedukace posturální stabilizace páteře v modifikovaných polohách s využitím 



72 

 

prvků vývojové kineziologie a prvků dle Koláře 

 Aktivace svalů dna pánevního s využitím prvků dle Mojžíšové 

Senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové 

Posílení oslabeného mezilopatkového svalstva s využitím prvků dle Koláře 

Posílení hlubokého zádového svalstva dle Kabelíkové a Vávrové 

Provedení 

Uvolnění kůže a zejména podkoží v oblasti svalstva zad a šíjového svalstva, 

prostřednictvím Kiblerovy řasy vleže na břiše. 

PIR (dle Lewita) m. trapezius a m. levator scapuleae vleže na zádech. 

Mobilizace AO skloubení do rotace vsedě dle Lewita. 

Nácvik ovlivnění napřímení páteře s využitím prvků vývojové kineziologie a 

prvků dle Koláře. Výchozí pozice 3. měsíce vleže na břiše s oporou loket-loket-

symfýza. 

Nácvik posturálního dechového stereotypu s využitím prvků dle Koláře. Výchozí 

pozice vleže na zádech, kolena pokrčená, chodidla jsou opřena o podložku.  

Nácvik posturální stabilizace páteře s využitím prvků vývojové kineziologie a 

prvků dle Koláře. 1) Výchozí poloha vleže na zádech s dolními končetinami 

v trojflekčním postavení, v kyčelních kloubech je úhel vyšší než 90°, bez opory bérců 

(pozice 5. měsíce vleže na zádech). 2) Výchozí poloha na čtyřech (7. měsíc) – edukace 

správné stabilizace této pozice, posléze přes oporu o nohy (vzpor) s flektovanými 

koleny. Korigace postavení pánve, krční páteře a kořenových kloubů.  

Nácvik malé nohy, korigovaného stoje a korigovaného stoje na labilní ploše dle 

Jandy a Vávrové. 

Posílení mezilopatkového svalstva s využitím prvků dle Koláře. Výchozí pozice 

vsedě na lehátku. Theraband je umístěn pod koleny a nad nimi se kříží, tzn. pravý konec 

therabandu je v levé dlani a levý konec v pravé dlani. Loketní klouby flektovány v 90°, 

lehce abdukovány (pro možnost volného vykonání pohybu do rotace).  

Posílení hlubokého zádového svalstva dle Kabelíkové a Vávrové; výchozí 

pozice ve vzporu klečmo. Paže a stehna kolmo k zemi, s trupem svírají pravý úhel, 

nárty jsou položeny na zemi. Ramena do šíře, aktivně tlačena dolů směrem k hýždím. 

Aktivitou břišního svalstva zpevnit páteř. Pomalu zdvihat napjatou paži do vzpažení 

v prodloužení s rovinou trupu. Noha protilehlá zvednuté paži se také extenduje do 

vodorovné roviny s trupem. Výdrž 15 sec.  

Aktivace svalů dna pánevního s využitím prvků dle Mojžíšové. Cvik č. 7.  
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Závěr 

Subjektivně: bez obtíží.  

Objektivně: Snížení původně zvýšeného napětí m. trapezius, bilat. Relaxace m. 

levator scapulae vlevo, bez nálezu TrPs, bez palpační bolestivosti. Palpace 

transverzálních výběžků C1 bolestivá, rotace stále lehce omezena. Variace posturálně 

náročnějších poloh z vývojové kineziologie je schopna provést a po instruktáži i 

stabilizovat.  

Autoterapie 

Posílení mezilopatkového svalstva dle Kabelíkové a Vávrové ve stoji s oporou 

paží o stěnu.  

3.5.9.  9. Terapeutická jednotka 20. 1. 2014 

Subj.: Přes víkend měla povoleny vycházky a byla na dlouhém výletě (cca 10 

km) po Praze. Ještě ten samý den večer cítila zvýšenou únavu a „tíhu“ v šíji a 

ramenních kloubech. K večeru si opět musela vzít analgetikum, aby mohla zaspat. Dnes 

obtíže přetrvávají. Opět má pocit ztuhlé šíje.  

Obj.: Vyšetření krční fascie s nálezem tuhé bariéry. Vyšetření AO s nálezem 

omezené rotace, bilat. Omezená lateroflexe C2/3 bilat. TrPs m. pectoralis major nebyly 

nalezeny, bolestivost sternocostálního spojení bez patol. nálezu. Zvýšené napětí m. 

trapezius bilat. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

Uvolnění podkoží  

Odstranění tuhé bariéry krční fascie 

Odstranění krčních blokád 

Relaxace mm. trapezii 

Korekce dechového stereotypu 

Zlepšení posturální stabilizace páteře, aktivace HSS 

Zvýšení proprioceptivní a exteroceptivní stimulace 

Edukace cviků dle Mojžíšové 

Návrh dnešní terapie 

Kiblerova řasa 

Uvolnění krční fascie dle Lewita 

PIR m. trapezius dle Lewita 

 Mobilizace AO skloubení a C2/3 skloubení. Trakce krční páteře dle Lewita.  
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Reedukace správného napřímení páteře, posturálního dechového stereotypu 

s využitím prvků dle vývojové kineziologie a prvků dle Koláře 

Reedukace posturální stabilizace páteře v modifikovaných polohách s využitím 

prvků vývojové kineziologie a prvků dle Koláře 

Senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové 

Provedení 

Uvolnění kůže a zejména podkoží v oblasti svalstva zad a šíjového svalstva, 

prostřednictvím Kiblerovy řasy vleže na břiše. 

Uvolnění fascie krku dle Lewita vsedě. 

PIR (dle Lewita) m. trapezius vleže na zádech.  

 Mobilizace C2/3 do lateroflexe vleže na zádech dle Lewita a Rychlíkové. 

Mobilizace AO skloubení do rotace vsedě dle Lewita. Trakce krční páteře vsedě dle 

Lewita.  

Nácvik ovlivnění napřímení páteře s využitím prvků vývojové kineziologie a 

prvků dle Koláře. Výchozí pozice 3. měsíce vleže na břiše s oporou loket-loket-

symfýza. 

Nácvik posturálního dechového stereotypu s využitím prvků dle Koláře. Výchozí 

pozice vleže na zádech, kolena pokrčená, chodidla jsou opřena o podložku.  

Nácvik posturální stabilizace páteře s využitím prvků vývojové kineziologie a 

prvků dle Koláře. 1) Výchozí poloha vleže na zádech s dolními končetinami 

v trojflekčním postavení, v kyčelních kloubech je úhel vyšší než 90°, bez opory bérců 

(pozice 5. měsíce vleže na zádech). 2) Výchozí poloha na čtyřech (7. měsíc) – edukace 

správné stabilizace této pozice, posléze přes oporu o nohy (vzpor) s flektovanými 

koleny. Korigace postavení pánve, krční páteře a kořenových kloubů.  

Nácvik malé nohy, korigovaného stoje a korigovaného stoje na labilní ploše dle 

Jandy a Vávrové. 

Závěr 

Subjektivně: Cítí uvolnění a snížení napětí šíje. Cvičení nezhoršovalo obtíže.  

Objektivně: Odstranění blokády C2/3 bilat., transverzální výběžky C1 jsou 

palpačně stále bolestivé, podařilo se obnovit fyziologický pohyb v AO skloubení ve 

směru do rotace, uvolnění tuhé bariéry krční bariéry. „Vyhlazení“ kůže na zádech, je 

patrná symetričtější tonizace zádového svalstva a lepší držení trupu.  
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3.6. Výstupní kineziologické vyšetření (21. 1. 2014) 

3.6.1. Vyšetření stoje 

Zezadu: Úzká stojná baze. Obě chodidla jsou v mírné ZR. Tvar pat je kulovitý. 

Není patro varózní ani valgózní postavení hlezenních kloubů či Achillových šlach. 

Maleollus medialis je zhruba o 2 cm výše než malleolus lateralis, bilaterálně. M. triceps 

surae bilat. symetrický. Popliteální rýhy jsou nesymetrické, vlevo přibližně o půl 

centimetru níž. Mírný náznak valgózního postavení v kolenních kloubech bilat. Lehký 

prosak v oblasti LS přechodu. Mírné zvrásnění kůže na zádech od LS přechodu po linii 

spodních žeber. Mírné kožní záhyby jsou patrné u linie kaudálních žeber. Výrazné 

paravertebrální valy v oblasti spodní Th páteře a ThL přechodu. Thoracobrachiální 

trojúhelníky jsou asymetrické. L tajle mírně zaoblenější, P rovnější. Mírná prominence 

L angulus inferior scapulae a L margo medialis scapulae. Elevace ramenních kloubů 

bilat., více vpravo. Zvýšená aktivita m. trapezii pars descendens bilat. Prsty na rukou 

lehce flektovány v MCP i IP kloubech, bez otoku. Hlava rotována mírně vpravo.  

Zboku: Hlezenní klouby bilat. v základním postavení. Bez patrné zvýšené 

dorzální či plantární flexe. Kolenní klouby bilat. v lehké hyperextenzi. Mírná anteverze 

pánve. Břicho prominuje. Lehce zvýšená lordóza bederní páteře, mírně oploštělá Cp. 

Mírně prominuje C-Th přechod. Patrná lehká protrakce ramen bilaterálně. Brada mírně 

v předsunu. Loketní klouby v mírné semiflexi bilat. Mírný otok PHK na anteromediální 

ploše předloktí. Prsty na rukou lehce flektovány v MCP i IP kloubech, bez otoku. 

Zepředu: Úzká stojná baze. LDK více v ZR než PDK. Zatížení klenby nohy je 

patrné zejména v oblasti hlaviček metatarzophalangeálních kloubů a zevní strany 

chodidla bilat. Na podélné ani příčné klenbě nožní nejsou patrny žádné deviace, bilat. 

Prstce jsou volně kladeny na podložku. Mírný hallux valgus bilat, vpravo více. Patelly 

jsou mírně posunuty směrem kranio-laterálním. Mírná valgozita kolenních kloubů bilat., 

více vpravo. Umbilicus ve středním postavení mezi předními spinami. Asymetrické 

postavení clavicul bilat., levá tažena lehce nahoru. Mírná rotace hlavy vpravo.  

Véleho test 

Prstce levé i pravé DK jsou volně položeny na podložku. Není patrná zvýšená 

hra šlach ani výrazné titubace. Aktivita m. quadricep femoris je mírně zvýšená.  

Vyšetření stoje na dvou vahách 

vpravo 31 kg, vlevo 32 kg.  
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3.6.2. Vyšetření chůze 

Krok začíná došlapem na patu, došlap není hlasitý.  Následuje přenesení váhy na 

distální část zevní hrany chodidla a dále vpřed na hlavičky metacarpophalangeálních 

kloubů. Vázne plynulé odvíjení chodidla od podložky. Při kroku je výrazná aktivita 

extenzorů prstců. Prstce se při každém kroku extendují a nejsou při přenesení váhy 

vpřed v plném kontaktu s podložkou. Vázne odraz z palce. Délka kroku je symetrická a 

odpovídá přibližně jedné a půl délce chodidla. Chodidla jsou kladena téměř paralelně-

úzká šířka kroku. Projde extenzí v kyčelních a kolenních kloubech. Laterální posun a 

pokles pánve jsou fyziologické. Je patrná zvýšená aktivita paravertebrálních svalů 

v oblasti Th-L přechodu. Páteř je při pohybu rotována a je doprovázena synkinézou 

HKK. Pohyb vychází z ramenních kloubů. Amplituda HK odpovídá přibližně délce 

kroku. Ramenní klouby jsou v mírné elevaci, prsty na rukou drženy ve flexi.  

Modifikace chůze 

Chůze pozpátku: provede. Je patrná aktivace mm. glutei, prochází extenzí 

v kyčelních kloubech. Aktivita Th-L přechodu je zvýšena, paravertebrální valy v této 

oblasti jsou více aktivovány.  

Chůze s elevací HK: Chůzi je schopna provést. Laterální nestabilita pánve není 

patrná.  

Chůze po měkkém povrchu (balanční pás): Je schopna provést. Je vidět lehké 

vychylování trupu, které koriguje vyšší aktivitou svalů DKK a pomoci korigace HKK. 

Prstce jsou nyní více tištěny do podložky. Levá DK má zhoršenou stabilizační funkci a 

je třeba více korigovat trup než při přenesení váhy na PDK.  

3.6.3. Palpace pánve (ve stoje) 

Cristae illiacae symetrické. SIPS i SIAS symetrické. Palpace zadních spin není 

bolestivá. Oboje zadní spiny jsou lehce výš než spiny přední.  

3.6.4. Vyšetření pánve (ve stoje) 

Spine sign: rozvoj vzdáleností mezi spojnicí L5 a SIPS je bilat. patrný a 

souměrný.  

Fenomén předbíhání spin: nebyl prokázán. Zadní spiny nepředbíhají.  
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3.6.5. Dynamické vyšetření páteře 

Extenze: Začíná záklonem v oblasti beder, kde se páteř rozvíjí. V th-L přechodu 

nastává patrnější zlom. Th páteř je rozvíjí více ve své kaurální části, kraniální část je 

více omezena. C páteř se rozvíjí, extenze zde není snížena. Záklon nevyvolává bolest. 

Zvýšená aktivita paravertebrálních svalů Th-L přechodu.  

Flexe: L úsek páteře se rozvíjí málo, omezení pohybu je nahrazeno souhybem 

kyčlí. Hrudní páteř se dobře rozvíjí ve spodní části, už méně pak v části horní. Krční 

páteř již není držena aktivně v extenzi, je vedená do flexe, ale rozvíjí se jen málo. Test 

nevyvolává bolest. 

Lateroflexe vpravo i vpravo: rozsah je symetrický, rozvíjení páteře vázne 

v bederní páteři a v horní části hrudní páteře. Spodní Th část a Cp se rozvíjí. Rozsah 

lateroflexe je fyziologický, bilat. (viz. goniometrické vyšetření).  

3.6.6. Vyšetření distancí na páteři 

Schoberova vzdálenost: 4,5 cm (rozvíjení bederní páteře není omezeno).  

Stiborova vzdálenost: 7,5 cm (pohyblivost bederní a hrudní páteře není 

omezena) 

Forestierova fleshe: 2 cm (flekční držení hlavy) 

Čepojova vzdálenost: 4,5 cm (fyziologické rozvíjení krční páteře) 

Ottova inklinační vzdálenost: 4 cm (pohyblivost hrudní páteře není omezena) 

Ottova reklinační vzdálenost: 3 cm (pohyblivost hrudní páteře není omezena) 

Thomayerova vzdálenost: 18 cm (omezená pohyblivost celé páteře) 

Lateroflexe: vpravo 14 cm, vlevo 15 cm 

 

3.6.7. Goniometrické vyšetření 

Krční páteř 

SA 50-0-40 SP  55-0-40    

FA 40-0-40 FP  40-0-40 

RA 50-0-50 RP 55-0-60 

Vyšetření není bolestivé v žádném z provedených pohybů. Pakliže nelze rozsah 

pohybu v krajních pozicích zvětšit, je to vlivem narůstajícího tahu svalů, který 

pacientka pociťuje jako nepříjemný, až bolestivý.  
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Hrudní a bederní páteř 

FA 35-0-35  

R 40-0-45  

 

Ramenní kloub (articulatio glenohumeralis, articulatio scapulothoracalis, 

articulatio sternoclavicularis, articulatio acromioclavicularis)  

PHK      LHK 

SA 45-0-180 SP  50-0-180  SA 50-0-180 SP  55-0-180 

FA 150-0-0 FP  170-0-0  FA 170-0-0 FP  180-0-0 

TA 20-0-120  TP 20-0-130  TA 30-0-120  TP 30-0-130 

RA(F90) 90-0-85 RP(f90) 90-0-90  RA(F90) 90-0-90 RP(f90)90-0-90  

   

V rovině sagitální je možné provést pohyb v plném rozsahu. V rozmezí mezi 

130°-180° se bilaterálně dostavuje bolest v ramenním kloubu a v horní části m. 

trapezius. 

V rovině frontální na PHK není pro bolest možno v pohybu pokračovat, i při 

pasivním provedení by byl překročen hraniční limit pro vnímání bolesti pacientky. 

Bolest se obdobně jako v rovině sagitální objevuje v ramenním kloubu a horní části m. 

trapezius, dále se dostavují i parestezie na ventrální ploše předloktní, končící nad 

zápěstím.  

 

Loketní kloub (articulatio cubiti) 

PHK      LHK   

SA  0-0-145 SP 0-0-150   SA 0-0-150  SP 0-0-150 

 

Předloktí (articulatio radioulnaris) 

PHK      LHK  

TA 80-0-85 TP 90-0-90   TA 85-0-90 TP 90-0-90 

 

Zápěstí (articulatio radiacarpea, articulationes intercarpeae et carpometacarpeae)

  

PHK      LHK 

SA 75-0-80 SP  85-0-85  SA 75-0-80 SP  85-0-85  

FA 20-0-30 FP  20-0-35  FA 20-0-35 FP  20-0-35 
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3.6.8. Antropometrické vyšetření 

Délkový rozměr Délka PHK (cm) Délka LHK (cm) 

Celá HK 67 68 

Paže a předloktí 49 50 

Paže 27 28 

Předloktí 23 24 

Ruka 18 18 

Obvodový rozměr Obvod PHK (cm) Obvod LHK (cm) 

Relaxovaná paže 29 28 

Kontrahovaná paže 29 28 

Loketní kloub 27 27 

Předloktí 25 24 

Zápěstí 16 16 

Hlavičky metakarpů 20 20 
Tabulka č. 9 Výstupní kineziologický rozbor (KR): Antropometrie – délkové a obvodové 

rozměry HKK (cm) 

3.6.9. Vyšetření základních pohybových stereotypů dle Jandy 

Extenze v kyčelním kloubu: 

PDK: pohyb iniciují ischiocrurální svaly současně s m. gluteus maximus. 

Následně je zapojena homolaterální strana extensorů Lp, kontra Extensory Lp. Aktivita 

je přenášena i na horní oblast hrudní páteře na homolaterální straně. 

 LDK pořadí zapojení svalů: ischiocrurální svaly současně s m. gluteus 

maximus, extensory Lp kontralaterální strany, extensory L homo, extensory  Th - L 

homo, extensory Th - L kontra. 

Abdukce v kyčelním kloubu: 

Není patrný tensorový ani quadrátový mechanismus, bilat. DKK jsou vedeny 

bez rotací či elevace pánve. LDK je vedena v lehké flexi v kyčelním kloubu.  

Flexe trupu: 

Plynulé odvíjení trupu od podložky je ukončeno při odlepení dolních úhlů 

lopatek od podložky o cca 5 cm. Vrchní Th páteř se rozvíjí minimálně. Dochází 

k souhybu v kyčelních kloubech a dopomocí švihem, díky čemuž je schopna se dostat 

do sedu. Dři lehu ze sedu nejdříve kyfotizuje Th páteř, dále retrahuje pánev a pokládá L 

úsek páteře, který se rozvíjí málo. Následuje plynulé pokládání spodní Th páteře. Vrchní 

Th (přibližně od půli lopatek) včetně krční páteře drží staticky a pokládá jako celek. 

Krční páteř je rozvíjena minimálně.   

Klik: 

s odlehčením („dámský klik“) 

Přibližně do poloviny kliku je schopna aktivně fixovat lopatky k páteři, bez 



80 

 

prominence margomedialis nebo angulus inferior scapulace. V závěrečné fázi kliku 

začíná vpravo odstávat angulus inferior scapulae a dochází k elevaci ramenních kloubů. 

Flexe šíje: 

Pohyb začíná retrakčním pohybem – fixací brady ke krku, vrchní krční obratle 

se rozvíjí jen minimálně, rozvíjení je patrno přibližně od obratle C4-5. Vzdálenost od 

fossa jugularis je přibližně 3 cm. Při třetím opakování byl pohyb iniciován m. 

sternocleidomastoideus.   

Abdukce v ramenním kloubu:   

LHK: do prvních přibližně 50° fixuje lopatku u páteře, není patrná prominence 

spodního úhlu lopatky nebo margo medialis. V závěrečné fázi dochází k prominenci 

spodního úhlu lopatky a mírnému odstátí margo medialis. Pohyb nezačíná primárně 

elevací RK, ale v krajní pozici dochází k aktivaci m. trapezius a mírné elevaci RK.  

PHK: V krajní pozici obdobně jako u LHK již nefixuje spodní úhel lopatky a 

dochází k mírné aktivaci m. trapezius. Stranový rozdíl je nepatrný. Pohyb je prováděn 

téměř symetricky.   

3.6.10. Testování změřené na hlubokou stabilizaci páteře 

 

Testy vycházející z Australské školy 

Test vtahování břišní stěny „Abdominal drawing in test“ vleže na zádech 

 Zvládne aktivovat dolní část břišní stěny proti páteři a udržet neutrální polohu 

pánve. Zapojení svalů břišních je symetrizováno. Hrudník zvládne udržet v kaudálním 

postavení a celou pozici fixovat po dobu provádění testu (10-15sec). Není však ještě 

dobře propojen dech. Při usilovné snaze o fixaci pozice občas dech zadrží, nebo dýchá 

jen mělce do laterální strany žeber.   

Test vtahování břišní stěny „Abdominal drawing in test“ se zatížením 

dolní končetiny vleže na zádech 

Zvládne aktivovat břišní stěnu včetně m. transversus abdominis proti páteři. Při 

zdvihu DK udrží pánev v neutrální pozici, nedochází ke zvýšení anteverze. DK je mírně 

rotována dovnitř. Není vidět lateroflexe trupu. Šikmé břišní svalstvo zapojuje. 

Umbilicus je mírně tažen na stranu testovanou. Dech je lokalizován v dolním hrudním 

sektoru, žebra se při nádechu oddalují. Při začátku testu zvládne udzřet kaudální 

nastavení hrudníku. Po delší výdrži dochází k povolení fixace a mírné elevaci spodních 

žeber.  
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Test vtahování břišní stěny „Abdominal drawing in test“ se zatížením 

dolní končetiny vsedě s odlehčením DK 

Se zdvihem DK z počátku nedochází k lordotizaci bederní páteře. Zvádle 

zachovat neutrální pozici pánve. Th páteře není ve zvýšené kyfóze či jinak nevybočuje. 

Umbilicus je lehce tažen na stranu elevované DK. Dýchá do laterální strany žeber a do 

horního hrudního sektoru. Po zhruba 10 sec. Začíná povolovat aktivace břišní stěny a 

dochází k mírné lordotizaci bederní páteře. 

 

Testování zaměřené na hlubokou stabilizaci páteře dle Koláře 

Brániční test 

Je schopna lokalizovaného nádechu proti odporu palpujících dlaní. Nádech není 

veden symetricky, více se aktivuje levá strana. Při nádechu se současně elevují ramenní 

klouby.  Obtížně udržuje kaudální postavení žeber. Rozšíření dolní části hrudníku 

směrem laterálním je ve výrazně větším rozsahu než směrem dorzálním, kde je pohyb 

nepatrný.  

Test flexe trupu 

Ve výchozí pozici je patrná elevace kaudálních žeber. Při zdvihu hlavy se snaží 

postavení hrudníku korigovat do kaudálního postavení. Dochází tak k výrazné aktivaci 

horní části m. rectus abdominis, spodní část je aktivována méně, obdobně je tomu i u 

šikmých břišních svalů. Dochází k souhybu DKK – mírná flexe v kyčelních kloubech. 

Dech je lokalizován nejvíce v horním hrudním sektoru, méně již ve spodní části.  

Test extenze trupu 

Bederní vzpřimovače jsou aktivovány po celém průběhu páteře. Největší aktivita 

těchto svalů je v oblasti Th/L přechodu a spodní Th páteře. Nejmenší aktivita je pak 

v horní části Th a Cp. Lopatky jsou při pohybu taženy kaudo-mediálně. Pánev není 

udržena v neutrálním postavení, ale je v mírném anteverzním postavení. Při provedení 

pohybu je opět vidno i aktivaci ischocrurálního svalstva a svalstva hýžďového. Laterální 

skupina břišních svalů je do funkce zapojena jen málo.  

Vyšetření dechového stereotypu 

 Dýchací pohyby jsou nejvíce patrné v oblasti spodního hrudního sektoru a 

vrchní části stěny břišní. Stále je zapojena i horní část hrudníku. Dech je více 

prohloubený a je dobře patrno rozšíření žeber směrem laterálním.  

Vyšetření ve stoje: Dýchací pohyby jsou nejvíce patrné v oblasti spodního 

hrudního sektoru a vrchní části stěny břišní. Stále je zapojena i horní část hrudníku. 
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Dech je více prohloubený a je dobře patrno rozšíření žeber směrem laterálním.  

Vyšetření vleže: Kaudální žebra jsou mírně elevována, dýchání je lokalizováno 

obdobně jako ve stoji ve spodním hrudním sektoru. Více se do dýchání zapojuje i stěna 

břišní. Ramenní klouby zůstávají volné a nepodílí se na dýchacích pohybech. Dech je 

více prohlouben. Laterální rozšíření žeber při nádechu je dobře viditelné.   

Test nitrobřišního tlaku 

Palpující prsty zvládne odtlačit. Aktivace břišní stěny ale není symetrická, více a 

silně aktivuje pravou stranu. Dech se snaží směřovat přímo do spodní části břicha, 

z počátku je více aktivována vrchní část břicha. Není patrná aktivace horního hrudního 

sektoru, nebo synkinéza ramenních kloubů.  Po dobu provádění testu udrží korigovanou 

pozici vsedě.  
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3.6.11. Vyšetření svalové síly dle Jandy 

Hodnotící stupnice: 

st. 0 - nula, sval nejeví známky stahu, st. 1 - záškub, vyjadřuje zachování 10 % 

svalové síly 

st. 2 - velmi slabý, určuje asi 25 % síly normálního svalu, st. 3 - slabý, asi 50 % 

svalové síly 

st. 4 - dobrý, odpovídá 75 % svalové síly, t. 5 - normální, svaly s velmi dobrou 

funkcí, odpovídá 100 % svalové síle 

plus +/ mínus –  

Ukazuje- li sval hodnotu přechodnou, můžeme přidat ke stupni testu příslušné 

znaménko plus, nebo mínus, což přibližně odpovídá 5 – 10 % svalové síly. 

Testovaná část 

těla 
Pohyb Pravá strana Levá strana 

Krk 

Obloukovitá flexe 4+ 

Flexe sunutím vpřed 5 

Flexe s rotací 4+ 4+ 

Extenze s rotací 4+ 4+ 

Extenze 4+ 

Trup 

Flexe 4 

Flexe s rotací 4 4 

Extenze 4+ 

Lopatka 

Addukce 5 5 

Kaudalní posunutí a 

addukce 
5 5 

Elevace 5 5 

Abdukce s rotací 5 5 

Ramenní kloub 

Flexe 5 5 

Extenze 5 4+ 

Abdukce 
4+ (odpor vyvolává 

bolest v krajní pozici) 

4+ (odpor vyvolává 

bolest v krajní pozici) 

Extenze v abdukci 5 5 

Horizontální addukce 5 5 

Zevní rotace 4+ 4+ 

Vnitřní rotace 4 4 

Loketní kloub 
Flexe 5 5 

Extenze 5 5 

Předloktí 
Supinace 5 5 

Pronace 5 5 
 Tabulka č. 10 Výstupní KR: vyšetření svalové síly dle Jandy 
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3.6.12. Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy  

0- nejde o zkrácení, 1- malé zkrácení, 2- velké zkrácení 

 Pravá strana Levá strana 

M. triceps surae 

M. gastrocnemius 

M. soleus 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Flexory kyčelního kloubu 

M. iliopsoas 

M. rectus femoris 

M. tensor fasciae latae 

 

0 

 

0 

1 0 

0 0 

Flexory kol. kl. 0 0 

Adduktory kyč. kl. 0 0 

M. piriformis 0 0 

M. quadratus lumborum 1 1 

Paravertebrální zádové svaly 2 2 

M. pectoralis major 

Pars sternalis (spodní) 

Pars sternalis (střední a horní) 

Pars clavicularis a m. pectoralis 

minor 

 

0 

 

0 

0 0 

0 0 

M. trapezius 1 1 

M. levator scapulae 1 0 

M. sternocleidomastoideus 0 0 

Tabulka č. 11 Výstupní KR: Vyšetř ení zkrácených svalů dle Jandy 

3.6.13. Vyšetření hypermobility dle Sachseho 

Hodnotící stupnice 

A - hypomobilní až normální 

B - lehce hypermobilní rozsah 

C - výrazná hypermobilita 

 

Retroflexe trupu A 

A 

A 
Předklon trupu 

Úklon trupu 

 Pravá strana Levá strana 

Rotace trupu A A 

Rotace hlavy a krční páteře A A 

Extenze metakarpofalangeálních kloubů A A 

Extenze v loktech, které se vzájemné dotýkají A A 

Přibližování loktu k ramenu protilehlé strany B B 

Dotek obou rukou na zádech mezi lopatkami A A 

Vyšetření rozsahu abdukce ve skapulohumerálním kloubu  A A 

Vyšetření rozsahu vnitřní a vnější rotace v kyčli  B B 

Tabulka č. 12 Výstupní KR: Vyšetř ení hypermobility dle Sachseho 
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3.6.14. Vyšetření hypermobility dle Jandy 

 

Rotace hlavy Negativní nález bilat. 

Zkouška šály Pozitivní nález vpravo (2cm) Pozitivní nález vlevo (2cm) 

Zkouška zapažených paží Negativní nález 

Negativní nález 

Negativní nález 

Negativní nález 

Negativní nález 

Negativní nález 

Negativní nález 

Zkouška založených paží 

Zkouška extendovaných loktů 

Zkouška sepjatých rukou 

Zkouška sepjatých prstů 

Zkouška předklonu 

Zkouška úklonu 

Tabulka č. 13 Výstupní KR: Vyšetř ení hypermobility  dle Jandy 

3.6.15. Neurologické vyšetření 

Vyšetření hlavových nervů 

Orientována časem, místem, osobou.  

I. nervus olfactorius: bez patologického nálezu. Jednotlivé pachy (mýdlo, káva) 

je od sebe schopna rozpoznat.   

II.nervus opticus: orientační vyšetření zorného pole bilat, symetrické, bez 

patologického nálezu. Na čtení užívá brýle, jinak vidí ostře a dobře.  

III, IV., VI. n. oculomotorius, n. trochlearis, n. abducens: oční štěrbiny jsou 

symetrické, přiměřeně široké. Bulby jsou ve středním postavení a jsou pohyblivé všemi 

směry. Zornice jsou středně veliké a izokorické. Zornicový reflex je vybavitelný. Není 

přítomna ptóza, strabismus, diplopie, nystagmus či anizokorie.  

V. n. trigeminus: kožní citlivost bilat. symetrická, bez patologického nálezu. 

Výstupy n. trigeminus palpačně nebolestivé, bilat. Trofika žvýkacích svalů bilat 

symetrická, fyziologická. Masseterový reflex je výbavný.  

VII. n. facialis: na obličeji nejsou patrné asymetrie. Volní mimika je bez 

patologického nálezu. Nasopalpebrální reflex je výbavný. 

VIII. n. vestibulocochlearis: orientační vyšetření sluchu, bez patologického 

nálezu. Nystagmus není přítomen, Hautantova zkouška je negativní. 

IX., X., XI. n. glossofaryngeus, n. vagus, n. accesorius: postavení patrových 

oblouků je symetrické, fonace a polykání bez patologického nálezu. Mm. 

sternocleidomastoidei a m. trapezius bilat. schopna aktivovat proti odporu. Není patrný 

pokles ramenních kloubů.  

XII. n. hypoglossus: jazyk plazí středem, diadochokinezi provede. Bez nálezu 

poruchy řeči.  
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Vyšetření krku 

Aktivní pohyby ve směru do flexe, extenze jsou v normálním rozsahu. 

Lateroflexe bilat. lehce omezena, na dotažení bolestivá. Rotace volná, v krajních 

pozicích při dotažení bolestivá, dochází už k souhybu trupu. Meningeální příznaky 

nejsou přítomny. Arteria carotis pulsuje bilaterálně souměrně.  

Při provedení De Kleynova testu není přítomna závrať, rozmazané vidění, 

nystagmus či okulze tepny, bilat.  

Kernigův příznak je negativní. Test lze bez obtíží provést, bolest není přítomna.  

Brudzinského příznak je negativní. Při provedení anteflexe šíje nedochází 

ke flexi kolenních kloubů.  

Vyšetření čití 

a) Povrchové čití 

Taktilní a algické čití je bez patologického nálezu bilaterálně. 

b) Hluboké čití 

Polohocit, pohybocit a stereognozie je bez patologického nálezu bilaterálně.  

Vyšetření myotatických reflexů na horních končetinách 

0 – areflexie, 1 – hyporeflexie, reflex je vybavitelný pouze s facilitací, 2 – 

snížený reflex, 

3 – normální reflex, 4 – hypereflexie, 5 – polykinetický reflex 

PHK 

  r. Bicipitový: normoreflexie (3)  

  r. Radiopronační: normoreflexie (3)  

  r. Tricipitový: normoreflexie (3) 

  r. flexorů prstů: normoreflexie (3) 

LHK 

  r. Bicipitový: normoreflexie (3) 

  r. Radiopronační: normoreflexie (3) 

  r. Tricipitový:  normoreflexie (3) 

  r. flexorů prstů: normoreflexie (3) 

Vyšetření pyramidových jevů 

Iritační jevy HKK (Justerův příznak, Hoffmannův příznak, Trömnerův příznak, 

dlaňobradový reflex podle Marinesca-Radoviciho) jsou negativní.  

Zánikové jevy (Mingazziny, Barré, Dufour, Rusecký) negativní.  
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Vyšetření mozečkových funkcí 

Vyšetření taxe, hypermetrie a diadochokineze jsou bez patologických nálezů. 

Vyšetření stoje 

Romberg I. Úzká stojná baze, lehce zvýšená aktivita m. quadriceps femoris. Bez 

nálezu výrazných tibupací či mimovolných pohybů. 

Romberg II. Úzká stojná baze, lehce zvýšená aktivita m. quadriceps femoris. 

Bez nálezu výrazných titubací či mimovolných pohybů. 

Romberg III. Mírné titubace, patrná je hra šlach nejvíce na dorzu nohy, zvyšuje 

se zapojení m. quadriceps femoris.  

 

Vyšetření úchopu 

Jemný, precizní úchop (štipec, špetka, laterální úchop) je schopna provést. Není 

přítomen patologický nález. 

Silový úchop (kulový, hákový, válcový úchop) je schopna provést, bez 

patologického nálezu.  

3.6.16. Vyšetření reflexních změn dle Lewita 

Vyšetření HAZ prostřednictvím skin drag: kůže na zádech je spíše sušší, 

v oblasti beder více potivá. Větší tření je patrno ve spodní hrudní a bederní páteři. 

Teplota kůže je bez patologického nálezu.  

Protažení kůže: Kůži je možno protáhnout ve všech sektorech, bez nalezení 

zvýšeného odporu.   

Kiblerova řasa: V úseku bederní páteře je řasa šptně nabratelná a je tužší, bilat. 

V oblasti Th ji lze bez obtíží nabrat, řasa není tuhá ani lámavá, bilat. Vyšetření nebylo 

pro pacientku bolestivé.  Přetrvává degmografismus v oblasti beder a spodní Th páteře.  

Vyšetření fascií. 

Posun fascií v lumbosakrální oblasti směrem kaudálním je bilaterálně bez 

patologického nálezu. Fascie je pohyblivá, bez tuhé bariéry. 

Posun fascií na zádech směrem kraniálním bilaterálně bez patologického nálezu.  

Posun hrudních fascií směrem medio-laterálním je bilaterálně volný, bez 

patologického nálezu.  

Pusunlivost krční fascie vlevo, směrem ventrálním je více tuhá, nežli vpravo. Je 

zde přítomen vyšší a dřívější odpor v porovnání s pravou stranou.  

Posunlivost skaplu je volná, bez přítomnosti tuhých bariér. 
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Vyšetření reflexních změn ve svalech (triggerpointy) 

Vyšetřovaný sval/ vyšetřovaná 

svalová skupina 

Nález 

m. trapezius Zvýšené napětí horních vláken, bez TrPs. 

m. levator scapulae Nebolestivý, bez TrPs. Mírně zvýšené napětí vpravo u 

úponu.  

m. erector trunci Zvýšené napětí Th úseku bilat. Bez nálezu TrPs. 

Subokcipitální svaly Nebolestivé, vpravo zvýšené napětí.  

M. pectoralis major Bez zvýšeného napětí, bez přítomnosti TrPs. 

m. serratus anterior Bilaterálně bez hypertonu či přítomnosti TrPs. 

m. rectus abdominis Napětí v celém průběhu svalu je bilaterálně symetrické, 

tonus je mírně snížen. Palpace není bolestivá.  

m. transversus abdominis Napětí bital. souměrné, mírně snížené.  

m. quadratus lumborum Palpačně nebolestivý, bez zvýšeného tonu. 

m. sternocleidomastoideus Mírně zvýšené napětí, bez TrPs, bilat. 

m. digastricus Bez patologického nálezu. 

mm. scaleni Vlevo mírně zvýšené napětí, bez patol. nálezu, bilat 

nebolestivý. 

m. deltoideus Bez patol. nálezu. 

m. supraspinatus Nebolestivý, bez patologického nálezu, bilat. 

m. subscapularis Nebolestivý, bez patologického nálezu, bilat. 

m. biceps brachii Bilaterálně bez patologického nálezu. 

m. triceps brachii Bilaterálně v mírném hypotonu. 

Flexory předloktí a prstů Palpace není bolestivá, bez patol. nálezu, bilat. 

Extensory předloktí a prstů Bez patologického nálezu. 

m. iliopsoas Napětí bilaterálně souměrné, není zvýšené, palpace není 

bolestivá. 

m. gluteus maximus Vlevo mírně zvýšený tonu, palpace není bolestivá, nejsou 

přítomny TrPs. 

m. piriformis Palpace je citlivá, nebolestivá. Vlevo je zvýšené napětí 

svalu. 

Adduktory kyčelního kloubu Vpravo zvýšené napětí v horní části, bez nálezu TrPs. Vlevo 

bez patol. nálezu.  

m. quadriceps femoris m. rectus femoris v lekhém hypertonu, více vpravo. M. 

vastus medialis v mírném hypotunu, bilaterálně. M. vastus 

lateralis bez patologického nálezu. 

Ischiocrurální svaly Bez patologického nálezu. 

Tabulka č. 14 Výstupní KR: Vyšetř ení reflexních změn ve svalech 
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 Vyšetření periostových bodů 

Periostový bod Nález 

Horní okraj symfýzy nebolestivý, bez patol. nálezu 

Laterální okraj symfýzy Nebolestivý, bez patol. nálezu 

Kostrč  Nebolestivá 

sternocostální spojení Bez patol. nálezu 

processus xyphoideus nebolestivý, bez patolog. nálezu 

mediání konec klíční kosti nebolestivý, bez patolog. nálezu 

Erbův bod bolestivý, bilaterálně. 

Transverzální výběžky C1/C2 C1 bolestivé, bilaterálně, C2 nebolestivé, bilaterálně. 

Linea nuchae  Citlivá, nebolestivá 

Úpon m. deltoideus bilaterálně nebolestivý 

Tabulka č. 15 Výstupní KR: Vyšetř ení periostových bodů 

3.6.17. Vyšetření krční páteře dle Lewita a Ryhlíkové 

Vyšetření aktivních pohybů 

Flexe: vzdálenost od kontaktu brady s fossa jugularis je 3cm. Nedostavuje se 

bolest při pohybu ani následná ligamentózní či svalová bolest.  

Extenze: Mírně omezená, provedení je plynulé, nebolestivé. Nedostavuje se 

pocit tlaku do hlavy ani jiné obtíže.   

Lateroflexe: Bilaterálně mírně omezená, úklon vpravo je prováděn se současnou 

rotací hlavy.  

Roatce: Vpravo je rozsah oproti levé straně mírně snížen.   

 

Vyšetření proti izometrickému odporu 

Extenze: bez patologického nálezu.  

Flexe: bez patologického nálezu. 

Lateroflexe: bez patologického nálezu.  

Rotace: bez patologického nálezu. 
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Vyšetření kloubní vůle jednotlivých segmentů dle Lewita a Rychlíkové 

Vyšetřovaný segment Pohyb vyšetřovaného segmentu Nález 

C0/C1 

Anteflexe Bez nálezu patologické bariéry, 

nebolestivé. 

Retroflexe Bez patologického nálezu. 

Lateroflexe Patologická bariéra vlevo, bilat. 

bolestivé 

Rotace Nález patol. bariéry v krajních 

pozicích bilat., nebolestivé. 

Dorzální posun Bez nálezu patologické bariéry. 

Laterální posun Bez nálezu patologické bariéry. 

C1/C2 Rotace Bez nálezu patologické bariéry. 

C2/C3 

Lateroflexe (vleže na zádech) Bilat., nález patol. bariéry, 

nebolestivé.  

Rotace Bez nálezu patologické bariéry. 

 Tabulka č. 16 Výstupní KR: Vyšetení kloubní vůle dle Lewita a Rychlíkové 

 

Vyšetření prvního žebra 

Vlevo bolestivé, vpravo mírně citlivé. 

Vyšetření C-Th přechodu 

Posun směrem dorzálním (vleže na boku): bez patologického nálezu. 

Posun směrem laterálním (vleže na boku): bez patologického nálezu. 

Lateroflexe: Bilaterálně s nálezem tuhé bariéry. 

Rotace: nebolestivá, volná. Vpravo tužší „konečný pocit“ z provedení. 

Rotace v maximálním záklonu je omezena více vlevo. Není bolestivá, bilat. Nevyvolává 

lokální ani vzdálené příznaky. 

 

Vyšetření hrudní páteře 

Aktivní pohyby 

Flexe: vrchní hrudní páteř (přibližně od půli margo medialis scapule) se v porovnání se 

spodním úsekem Th rozvíjí hůře. Th se rozvíjí dobře, jsou patrné i spinální výběžky 

obratlů. 

Extenze: obdobný nález jako při vyšetření do flexe. Vrchní úsek páteře se rozvíjí jen 

minimálně, spodní úsek je rozvíjen lépe. Je vidět vysoká aktivita paravertebrálního 

svalstva a výrazný zlom Th/L přechodu.  
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Lateroflexe: Bilaterálně souměrná, Výrazný přechod Th/L. Vrchní úsek Thp se rozvíjí 

málo.  

Rotace: Bilaterálně souměrná, mírně snížená. 

 

Vyšetření do segmentu  

Flexe: v Th2 až Th5 s tuhou bariérou. 

Lateroflexe: nález tuhé bariéry v Th2 až Th5. 

Rotace: nález tuhé bariéry v Th3 až Th6. 

3.6.18. Vyšetření periferních kloubů dle Lewita a Rychlíkové: 

Ramenní kloub 

Vyšetření pohybů proti izometrickému odporu 

Abdukce: negativní. 

Zevní rotace: negativní. 

Vnitřní rotace: negativní. 

Ramenní kloub: negativní. 

Aktivní pohyby 

Vázne abdukce v ramenním kloubu bilat. Vpravo je při krajní pozici přítomna bolest, 

vlevo bez bolesti. Pasivně je možno rozsah zvětšit o 20°, pak opět nastupuje bolest. 

Vlevo lze pasivně dosáhnou plného rozsahu. Ostatní pohyby (vnitřní a zevní rotace, 

extenze a flexe) nejsou bolestivé či omezené.  

Vyšetření kloubní vůle

Posun hlavice humeru směrem kaudálním: bez nálezu patologické bariéry, bilaterálně.

Posun hlavice humeru směrem ventro-dorsálním: bez nálezu patologické bariéry, 

bilaterálně.

Posun hlavice humeru směrem laterálním: bez nálezu patologické bariéry, bilaterálně. 

Vyšetření acromioclavikulárního kloubu 

Šálový příznak: vyšetření nevyvolává bolest, bilaterálně.  

Posun směrem ventro-dorzálním: bez patologického nálezu, bilaterálně. 

Posun směrem kaudo-kraniálním: bez patologického nálezu, bilaterálně. 

 

Vyšetření sternoclaviculárního kloubu 

Posun směrem ventro-dorzálním: bez patologického nálezu, bilaterálně. 

Posun směrem kaudo-kraniálním: bez patologického nálezu, bilaterálně. 
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Vyšetření scapulothorakálního kloubu (lopatka) 

Vyšetření směrem laterálním (abdukce lopatky): bez patologického nálezu, bilaterálně. 

Krouživý pohyb: bez patologického nálezu, bilaterálně. 

Vyšetření loketního kloubu 

„Krátká páka“ – vyšetření posunu humeru vůči kostem předloktí ve směru radiálním a 

ulnárním: bez patologického nálezu 

Proximální radioulnární kloub: bez patologického nálezu, bilaterálně  

Vyšetření hlavičky radia - rotace: bez patologického nálezu, bilaterálně 

Vyšetření zápěstí, MCP a IP ruky: bez patologického nálezu 

3.6.19.  Speciální testy 

Vizuální analogová škála – Hodnocení na stupnici 0-10 

Aktuálně své obtíže hodnotí číslem 2-3.  

 

3.6.20. Závěr výstupního kineziologického vyšetření 

22. 1. 2014 byla pacientka propuštěna z hospitalizační péče v Ústřední vojenské 

nemocnici v Praze. Následnou ambulatntní péči v místě bydliště zatím nezvažuje. 

V průběhu terapií se postupně dařilo snižovat bolestivost a původně výrazně zvýšené 

napětí šíjového svalstva a svalstva krku, čímž došlo k úpravě postavení klavikul a 

sternocostálních spojení. Ustoupily parestezie a vystřelující bolesti na přední straně 

předloktí. Snížila se bolestivost ramenních klobů. Dařilo se ovlivnit anteverzní 

postavení pánve a lordoticko-kyfotické postavení páteře, stejně tak jako se dařilo zvýšit 

i její dynamický rozvoj. Rozsah pohybu především v ramenních kloubech a krční páteři 

byl zlepšen. Pozitivně se povedlo ovlivnit dechový stereotyp a stereotyp stoje a chůze. 

U pohybového stereotypu abdukce paže se povedlo ovlivnit fixaci lopatky k páteři. 

Blokády v oblasti krční páteře byly v průběhu terapie odstraněny, vyjma blokády při 

rotačním pohybu v AO skloubení. Odstraněny byly též blokády C-Th přechodu a rotace 

při maximálním záklonu byla značně volnější než při počátečním vyšetření. Svalová síla 

svalů krku, trupu, ramenních a loketních kloubů byla zvýšena, ale u svalů krku, 

ramenních kloubů a trupu stále nedosahuje optimálního stupně 5. Neurologické 

vyšetření je bez patologického nálezu, což by nasvědčovalo pseudoradikulárnímu 

charakteru původních obtíží pacientky. Obtíže, které i nadále přetrvávají, se vyskytují 

hlavně v podobě svalové dysbalance. Není zajištěna dostatečná přední stabilizace páteře 

břišní stěnou a je přetížené svalstvo zad, což je patrné především v oblasti bederních 
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vzpřimovačů. Přetrvává anteverzní postavení pánve. Stále je patrno přetížení horních 

vláken trapézového svalu, které se nepovedlo zcela odstranit ani v průběhu systematické 

terapie. Jsou oslabeny hluboké flexory krku a břišní svalstvo. I vzhledem 

k prokazatelným degenerativním změnám krční páteře by bylo vhodné, aby si pacientka 

osvojila systém zdravotního tělesného cvičení, optimálně spinálních cviků, aby 

nedocházelo k recidivám či zhoršení stávajících obtíží. Pravidelné cvičení spolu se 

správnou dechovou korekcí také dlouhodobě přispívá k celkovému zlepšení 

psychického stavu, který je významným faktorem ovlivňujícím fyzický aspekt člověka. 

3.7. Zhodnocení efektu terapie 

Terapeutické jednotky, které byly provedeny, měly pozitivní efekt. Již při první cílené 

aktivaci bránice byl vidět výsledek ve zlepšeném postavení trupu. Tato informace 

(pozitivní reakce na výběr terapie) byla výchozím bodem pro cílení dalších terapií. 

Další výhodou u pacientky byla předchozí zkušenost s pravidelným cvičením, což 

umožnilo vybrat také složitější techniky cviků, stejně tak jako i výši jejich zátěže. Po 

celou dobu terapie stále převládal hypetronus trapézových svalů, který bylo možno 

zmírnit nikoliv však zredukovat, na rozdíl od jiných obdobných nálezů. Tuto 

„chronickou patologii“ jsem se snažila upravit zejména reflexně (dermatom C4), právě 

aktivací bránice. V tomto případě by bylo proto vhodné zmínit i možný negativní 

psychologický dopad, který s sebou onemocnění přineslo. Zejména pak předčasná ztráta 

zaměstnání a starobní důchod byly pro pacientku výrazně přitěžujícím markrem, který 

se tak mohl promítnout i do celkového fyzického stavu.   

Dalším pozitivním přínosem terapií bylo stabilizování a postupné zlepšování „fyzického 

stavu“ pacientky, což lze považovat za dobrý signifikátor pro pokračování v tomto 

systému cvičení. Mezi konkrétní výčet zlepšení by patřila zejména korekce dechového 

stereotypu, zlepšení schopnosti volní trupové stabilizace a schopnost cílené aktivace 

HSS. V průběhu terapií se dařily odstranit bariéry jak kloubní, tak myofasciální, včetně 

TrPs. Techniky měkkých tkání a postizometrická relaxace měly pozitivní efekt při 

eliminaci bolesti. AGR metoda se pak stala i volbou pacientky pro snížení vzniknuvší 

bolesti. 
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3.7.1. Přehled zlepšených parametrů 

Stoj 

Rozšíření šíře stojné baze, symetrizace subgluteálních rýh. Je patrné symetričtější 

postavení thoracobrachiálních trojúhelníků a tajlí se zlepšenou centrací a fixací lopatek. 

Snížení původního výrazného napětí trapézových svalů a tím zmenšená počáteční 

elevace ramenních kloubů. Postavení clavicul a sternocostálního spojení je bilaterálně 

symetričtější. Díky zlepšenému postavení pánce (snížená počáteční anteverze) se 

zmenšila i prominence břišní stěny.  

Chůze 

Při chůzi dochází oproti počátečnímu vyšetření k aktivnímu zapojení trupu a k 

synkinéze horních končetin.  

 

Postavení pánve 

Výška pánevních kris je symetrická. Výška SIPS je symetrická, výška SIAS je 

vymetrická. Oboje zadní spiny jsou výše, než obě spiny přední. 
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Dynamické vyšetření páteře 

- zlepšení rozvíjení páteře zejména v oblasti Th do flexe, extenze a lateroflexe 

- zvýšení rozsahu jednotlivých pohybů (extenze, flexe, lateroflexe) 

- eliminace bolestivosti 

Nález při vstupním vyšetření Nález při výstupním vyšetření 

Extenze: rozvíjení páteře je patrné pouze 

v Th-L přechodu a oblasti krční páteře. Th 

úsek páteře se téměř nerozvíjí. C páteř je 

lehce extendována. Bolest je při pohybu 

vyvolána v bederní krajině. 

Extenze:Oblast, spodní Lp, Thp a Cp se 

rozvíjí. Záklon nevyvolává bolest.   

Flexe: Th úsek páteře se nerozvíjí ve spodní 

části, pohyb je vidět zhruba v oblasti od půli 

margo medialis srapulae. C páteř zůstává 

extendována. Při flexi C páteře je vyvolána 

bolest C páteře a je cítit zvýšený tah 

v bederní krajině. 

Flexe: Hrudní páteř se dobře rozvíjí ve 

spodní části, už méně pak v části horní. 

Krční páteř již není držena aktivně 

v extenzi, je vedená do flexe, ale rozvíjí se 

jen málo. Test nevyvolává bolest. 

Lateroflexe vpravo i vlevo: Th a C páteř 

se rozvíjí jen minimálně.  

Lateroflexe vpravo i vlevo: Spodní Th část 

a Cp se rozvíjí.  
Tabulka č. 17 Zhodnocení efektu terapie – dynamické vyšetření páteře 

 

Vyšetření distancí na páteři 

Zvýšení rozvoje bederní, hrudní a krční páteře. 

Nález při vstupním vyšetření Nález při výstupním vyšetření 

Schoberova vzdálenost: 3 cm  Schoberova vzdálenost: 4,5 cm  

Stiborova vzdálenost: 5,5 cm  Stiborova vzdálenost: 7,5 cm  

Forestierova fleshe: 2 cm  Forestierova fleshe: 2 cm  

Čepojova vzdálenost: 3 cm  Čepojova vzdálenost: 4,5 cm 

Ottova inklinační vzdálenost: 2,5 cm  Ottova inklinační vzdálenost: 4 cm  

Ottova reklinační vzdálenost: 1,5 cm  Ottova reklinační vzdálenost: 3 cm  

Thomayerova vzdálenost: 24 cm  Thomayerova vzdálenost: 18 cm  

Lateroflexe: vpravo 12 cm, vlevo 14 

cm 

Lateroflexe: vpravo 14 cm, vlevo 15 

cm 
Tabulka č. 18 Zhodnocení efektu terapie – vyšetření distancí na páteři 
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Goniometrie 

Zvýšení rozsahu pohybu krční páteře ve všech rovinách. Snížení bolesti 

při provedení pohybu. 

Zvýšení rozsahu pohybu v ramenním kloubu v rovině frontální a 

sagitální. Zvýšení pohybů do rotace. Snížení bolesti při provedení pohybu. 

Zvýšení rozsahu pohybu v loketním kloubu v rovině sagitální 

Zvýšení rozsahu v zápěstí v rovině sagitální a frontální 

 

Krční páteř Nález při vstupním vyšetření Nález při výstupním vyšetření 

Rovina sagitální SA 25-0-30 SP  30-0-30 SA 50-0-40 SP  55-0-40 

Rovina frontální FA 30-0-35 FP  30-0-35 FA 40-0-40 FP  40-0-40 

Rotace RA 35-0-35 RP 40-0-40 RA 50-0-50 RP 55-0-60 

Ramenní kloub Nález při vstupním vyšetření PHK Nález při výstupním vyšetření 

PHK 

Rovina sagitální SA 30-0-180 SP  40-0-180 SA 45-0-180 SP  50-0-180 

Rovina frontální FA 120-0-0 FP  120-0-0 FA 150-0-0 FP  170-0-0 

Rovina 

transverzální 

TA 20-0-120 TP 20-0-130 TA 20-0-120 TP 20-0-130 

Rotace RA(F90) 90-0-80 RP(f90) 90-0-90 RA(F90) 90-0-85 RP(f90) 90-0-90 

 Nález při vstupním vyšetření LHK Nález při výstupním vyšetření 

LHK 

Rovina sagitální SA 30-0-180 SP  40-0-180 SA 50-0-180 SP  55-0-180 

Rovina frontální FA 140-0-0 FP  160-0-0 FA 170-0-0 FP  180-0-0 

Rovina 

transverzální 

TA 20-0-120 TP 20-0-130 TA 30-0-120 TP 30-0-130 

Rotace RA(F90) 90-0-90 RP(f90) 90-0-90 RA(F90) 90-0-90 RP(f90)90-0-90 

Loketní kloub Nález při vstupním vyšetření PHK Nález při výstupním vyšetření 

PHK 

Rovina sagitální SA  0-0-130 SP 0-0-140 SA  0-0-145  SP 0-0-150 

 Nález při vstupním vyšetření LHK Nález při vstupním vyšetření LHK 

Rovina sagitální SA 0-0-140 SP 0-0-140 SA 0-0-150 SP 0-0-150 

Zápěstí Nález při vstupním vyšetření PHK Nález při výstupním vyšetření 

PHK 

Rovina sagitální SA 70-0-80 SP  80-0-85 SA 75-0-80 SP  85-0-85 

Rovina frontální FA 15-0-30 FP  20-0-35 FA 20-0-30 FP  20-0-35 

 Nález při vstupním vyšetření LHK Nález při vstupním vyšetření LHK 

Rovina sagitální SA 75-0-80 SP  80-0-85 SA 75-0-80 SP  85-0-85 

Rovina frontální FA 20-0-35 FP  20-0-35 FA 20-0-35 FP  20-0-35 
Tabulka č. 19 Zhodnocení efektu terapie – rozsahy pohybů v kloubech  
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Vyšetření základních pohybových stereotypů dle Jandy 

Zlepšení pohybového stereotypu „flexe trupu“ 

Zlepšení pohybového stereotypu „klik“ 

Zlepšení pohybového stereotypu „flexe šíje“ 

Zlepšení pohybového stereotypu „abdukce v ramenním kloubu“ 

 

Nález při vstupním vyšetření Nález při výstupním vyšetření 

Flexe trupu: Flexe trupu: 

Souhyb pánve a flexe v kyčelních 

kloubech. Do sedu není schopna dojít.  
Dochází k souhybu v kyčelních kloubech a 

dopomocí švihem, díky čemuž je schopna se 

dostat do sedu. 

Klik s odlehčením („dámský klik“) Klik s odlehčením („dámský klik“) 

Značná aktivita m. trapezius bilat. 

Lopatky směřují při pohybu výrazně 

směrem mediálním, což je zdůrazněno 

v závěrečné fázi kliku. Spodní úhly 

lopatek nejsou fixovány k hrudníku a 

prominují, více vpravo. Při druhém 

opakování se dostavuje svalový třes.  

Přibližně do poloviny kliku je schopna aktivně 

fixovat lopatky k páteři, bez prominence 

margo medialis nebo angulus inferior 

scapulace. V závěrečné fázi kliku začíná 

vpravo odstávat angulus inferior scapulae a 

dochází k elevaci ramenních kloubů. 

Flexe šíje: Flexe šíje: 

Primární aktivita mm. 

sternocleidomastoidei, přibližně prvních 

5°. Dále je schopna udržet hlavu 

v anteflekčním postavení (bradu přitáhne 

ke krku). Vzdálenost brady od fossa 

jugularis je zhruba 4cm.  

Pohyb začíná retrakčním pohybem - fixací 

brady ke krku, vrchní krční obratle se rozvíjí 

jen minimálně, rozvíjení je patrno přibližně od 

obratle C4-5. Vzdálenost od fossa jugularis je 

přibližně 3 cm. Při třetím opakování byl pohyb 

iniciován m. sternocleidomastoideus. 

Abdukce v ramenním kloubu:   Abdukce v ramenním kloubu:   

LHK: Spodní úhel lopatky po celou 

dobu pohybu odstává, pohyb je 

iniciován m. trapezius se 

seoučasnouelevecí RK. 
PHK: Pohyb začíná aktivitou m. 

trapezius a elevací ramenního kloubu. 

LHK: Fixuje lopatku u páteře, není patrná 

prominence spodního úhlu lopatky nebo margo 

medialis. Pohyb nezačíná primárně elevací 

RK, ale v krajní pozici dochází k aktivaci m. 

trapezius a mírné elevaci RK.  

Pohyb PHK a LHK je prováděn téměř 

symetricky. 
Tabulka č. 20 Zhodnocení efektu terapie – základní pohybové stereotypy dle Jandy 
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Testování změřené na hlubokou stabilizaci páteře 

Zlepšení schopnosti fixace hrudníku v kaudálním postavení 

Zlepšení schopnosti fixace neutrálního postavení pánve 

Zlepšení schopnosti aktivace m. transversus abdominis, bránice, pánevního dna 

a šikmých břišních svalů 

Zlepšení schopnosti stabilizace páteře a jejího udržení v korigovaném postavení 

Zlepšení dechového stereotypu ve prospěch bráničního dýchání 

 

Vyšetření svalového testu dle Jandy 

  Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Testovaná část těla Pohyb P L P L 

Krk 

Obloukovitá flexe 4 4+ 

Flexe sunutím vpřed 4- 5 

Flexe s rotací 4 4 4+ 4+ 

Extenze s rotací 4 4 4+ 4+ 

Extenze  4 4+ 

Trup 
Flexe 3+ 4 

Flexe s rotací 3+ 3+ 4 4 

Lopatka 

Addukce 5 5- 5 5 

Kaudalní posunutí a 

addukce 

5- 5- 5 5 

Ramenní kloub 

Flexe 4+ 4 5 5 

Extenze 4+ 4+ 5 4+ 

Abdukce 4 4 4+ 4+ 

Horizontální 

addukce 

4+ 5 5 5 

 Tabulka č. 21 Zhodnocení efektu terapie – vyšetření svalové síly dle Jandy 
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Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy  

 Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Testovaný/é sval/y P L P L 

Flexory kyčelního kloubu 

M. iliopsoas 

M. rectus femoris 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

1 1 1 0 

Flexory kol. kl. 1 0 0 0 

Adduktory kyč. kl. 1 1 0 0 

M. piriformis 1 1 0 0 

M. pectoralis major 

Pars sternalis (spodní) 

Pars clavicularis a m. pectoralis 

minor 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

1 0 0 0 

M. trapezius 2 2 1 1 

M. levator scapulae 2 1 1 0 

M. sternocleidomastoideus 1 1 0 0 
Tabulka č. 22 Zhodnocení efektu terapie – vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

 

Neurologické vyšetření 

Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

PHK PHK 

  r. radiopronační: snížený reflex (2)    r. radiopronační: normoreflexie (3)  

  r. flexorů prstů: snížený reflex (2)   r. flexorů prstů: normoreflexie (3) 
Tabulka č. 23 Zhodnocení efektu terapie – neurologické vyšetření (reflexy) 

 

Vyšetření stoje 

Nález při vstupním vyšetření Nález při výstupním vyšetření 

Romberg I.  Velice úzká stojná baze.  Romberg I. Rozšíření stojné baze.  

Romberg II.  Velice úzká stojná baze,  Romberg II. Rozšíření stojné baze. 

Romberg III.  Výrazné titubace.  Romberg III. Mírné titubace 
Tabulka č. 24 Zhodnocení efektu terapie – neurologické vyšetření (Rombergova zkouška) 
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Vyšetření reflexních změn ve svalech (triggerpointy) 

Vyšetřovaný sval/ 

vyšetřovaná svalová 

skupina 

Nález při vstupním vyšetření Nález při výstupním vyšetření 

m. trapezius Výrazný hypertonus horních a 

středních vláken, bilat. 

Přítomnost TrPs, bilat. Spodní 

vlákna v lehkém hypotonu, 

bilat. 

Zvýšené napětí horních vláken, 

bez TrPs. 

m. levator scapulae Bilaterálně přítomnost TrPs u 

svého úponu.  

Nebolestivý, bez TrPs. 

m. erector trunci Hypertonus v oblasti Lp a  Bez hyperonu v oblasti Lp.  

Subokcipitální svaly Palpace vyvolává pac. 

nepříjemnou lokální bolest. 

Palpace není bolestivá  

M. pectoralis major Pars clavicularis, sternocostalis 

jsou ve zvýšeném napětí, 

palpačně citlivé, bolestivé u 

přední axilární řasy. Bez 

přítomnosti TrPs. 

Bez zvýšeného napětí, nebolestivá 

přední axilární řasa. 

m. rectus abdominis Zvýšené napětí v oblasti 

pupku, ostatní části jsou 

hypotonické, bilat.  

Napětí v celém průběhu svalu je 

bilaterálně symetrické, tonus je 

mírně snížen.  

m. transversus abdominis Výrazně hypotonický, bilat. Napětí bital. souměrné, mírně 

snížené.  

m. quadratus lumborum Bilat. ve zvýšeném napětí, více 

vlevo. 

Bez zvýšeného napětí, bilat. 

m. 

sternocleidomastoideus 
Hypertonický s nálezy TrPs, 

bilat. 

Mírně zvýšené napětí, bez TrPs, 

bilat. 

mm. scaleni Výrazný hypertonus bilat., 

palpačně bolestivé. 

Vlevo mírně zvýšené napětí, bilat 

nebolestivý. 

m. deltoideus Bilaterálně v lehkém 

hypotonu. 

Bez patol. nálezu. 

m. biceps brachii V lehkém hypotonu vpravo, 

vlevo bez patologického nálezu. 
Bilaterálně bez patologického 

nálezu, bilat. 

m. iliopsoas Bilaterálně lehce zvýšené 

napětí. 

Napětí bilaterálně souměrné, není 

zvýšené. 

m. gluteus maximus Bilaterálně hypertonus 

výrazný, více vpravo.  

Vlevo mírně zvýšený tonu. 

m. piriformis Bilaterálně zvýšený tonus, 

vpravo je přítomna bolest. 

Palpace je citlivá, nebolestivá, 

bilat. Vlevo je zvýšené napětí 

svalu. 

Adduktory kyčelního 

kloubu 

Hypertonus ve vrchní části 

(krátké adduktory), bilaterálně 

Vpravo zvýšené napětí v horní 

části.  

Ischiocrurální svaly Vpravo mírně zvýšené napětí 

„semisvalů.“  

Bez patologického nálezu. 

Tabulka č. 25 Zhodnocení efektu terapie – vyšetření reflexních změn ve svalech  
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Vyšetření periostových bodů 

Periostový bod Nález při vstupním vyšetření Nález při výstupním vyšetření 

Horní okraj symfýzy Palpačně citlivý, ne přímo bolestivý nebolestivý, bez patol. nálezu 

Laterální okraj symfýzy lehce zvýšená citlivost, více vpravo Nebolestivý, bez patol. nálezu 

Kostrč  bolestivá, více vlevo Nebolestivá 

sternocostální spojení I a VI palpační bolestivost bilat, II-

III palpační bolestivost vpravo. 
Bez patol. nálezu 

Transverzální výběžky 

C1/C2 

Bolestivé bilaterálně, více vpravo C2 nebolestivé, bilaterálně. 

Linea nuchae  se zvýšenou citlivostí, lehce 

bolestivá 

Citlivá, nebolestivá 

Tabulka č. 26 Zhodnocení efektu terapie – vyšetření periostových bodů 

 

Vyšetření páteře dle Lewita a Ryhlíkové  

Krční páteř - Vyšetření aktivních pohybů 

Nález při vstupním vyšetření Nález při výstupním vyšetření 

Flexe: vzdálenost od kontaktu brady s 

fossa jugularis je přibližně na tří prsty. Při 

tomto pohybu je přítomna ligamentózní 

bolest. 

Flexe: vzdálenost od kontaktu brady s fossa 

jugularis je 3cm. Nedostavuje se bolest při 

pohybu ani následná ligamentózní či svalová 

bolest.  

Extenze: Mírně omezená, není bolestivá, ale 

pohyb je pacientce nepříjemný. Vyvolává 

pocit tlaku v týlu hlavy. 

Extenze: Mírně omezená, provedení je plynulé, 

nebolestivé. Nedostavuje se pocit tlaku do 

hlavy ani jiné obtíže.   
Tabulka č. 27 Zhodnocení efektu terapie – vyšetření krční páteře dle Lewita a Rychlíkové 

 

Vyšetření kloubní vůle jednotlivých segmentů (krční páteř) 

Vyšetřovaný 

segment 

Pohyb 

vyšetřovaného 

segmentu 

Nález při vstupním 

vyšetření 

Nález při výstupním 

vyšetření 

C0/C1 

Anteflexe Patologická bariéra, 

vyšetření je bolestivé.  

Bez nálezu patologické 

bariéry, nebolestivé.  

Rotace Patologická bariéra bilat., 

vyšetření je bolestivé. 

Nález patol. bariéry 

v krajních pozicích bilat., 

nebolestivé. 

Dorzální posun Patologická bariéra, 

vyšetření je bolestivé. 

Bez nálezu patologické 

bariéry. 

Laterální posun Patologická bariéra, 

vyšetření je bolestivé. 

Bez nálezu patologické 

bariéry. 

C1/C2 
Rotace Patologická bariéra, 

bilat. 

Bez nálezu patologické 

bariéry. 

C2/C3 

Lateroflexe (vleže na 

zádech) 
Patologická bariéra 

bilat., vyšetření je 

bolestivé. 

Bilat., nález patol. bariéry, 

bolestivé.  

Tabulka č. 28 Zhodnocení efektu terapie – vyšetření kloubní vůle dle Lewitta a Rychlíkové 
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Vyšetření C-Th přechodu a hrudní páteře 

Aktivní pohyby 

Nález při vstupním vyšetření Nález při výstupním vyšetření 

Rotace v maximálním záklonu je, 

na obě strany bolestivá, opět více 

vlevo. Vyšetření vyvolává pocit 

tlaku v hlavě.  

 

Rotace v maximálním záklonu není bolestivá, 

bilat. Nevyvolává lokální ani vzdálené příznaky. 

 

Flexe: hrudní páteře se špatně 

rozvíjí. Úsek se rozvíjí jako 

„jeden celek.“  

Flexe: Th se rozvíjí dobře, jsou patrné i spinální 

výběžky obratlů. 

Extenze: kaudální úsek páteře se 

špatně rozvíjí. 

Extenze: Spodní úsek se rozvíjí lépe.  

Tabulka č. 29 Zhodnocení efektu terapie – vyšetření C-Th přechodu a hrudní páteře 
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4. Závěr 
Nejen během mé souvislé odborné praxe mi bylo umožněno vidět mnohé 

pacienty s různorodými diagnózami a variace rehabilitačních přístupů, jakými je bylo 

lze řešit. Nejvíce mě nakonec zaujala problematika onemocnění zad, nejen pro svou 

„celoaparátovou“ kopmlexnost a mnoho proměnných hrajících zde roli, ale i pro 

metody, jakými ji lze řešit, a zejména pro jejich výsledky. Pestrá škála příčin vzniku 

těchto potíží byla již na více místech v práci zmíněna. To, co ale možná zdůrazněno 

nebylo, je fakt, že s narůstajícím pohybově neekonomickým trendem moderní doby, 

bude také přibývat lidí, na kterých se tento životní styl mnohdy již nezvratně podepíše.  

V budoucnu lze tudíž předpokládat zvýšený počet těch, kteří se budou s těmito obtížemi 

potýkat, a tím i zvýšené nároky ohledně rehabilitace. Proto jsem ráda, že jsem sama 

měla možnost pracovat s pacientkou, které se onemocnění páteře týká, a získat tak 

cenné zkušenosti pro své budoucí pokračování přímo, nikoli zprostředkovaně. Měla 

jsem také možnost vidět, jakým způsobem se psychický stav člověka může odrazit na 

pohybovém aparátu, a že v tomto případě není možno dosáhnout optimálních výsledků 

sebelepším přístupem, není-li na tuto složku brán zřetel. I přes počáteční pacientčinu 

zdrženlivost se nám nakonec spolupracovalo velmi dobře, i vzhledem k jejím 

předchozím zkušenostem s pohybem, které jí umožnily lepší pohybový prožitek a mně 

tak snažší spolupráci.  
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Příloha 1 Žádost pro etickou komisi 

 



 

 

 

Příloha 2 

Informovaný souhlas 

 

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

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

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

získávající způsobilost k výkonu zdravotnického povolání (dále-odborný pracovník) v 

rámci praktické výuky a s uveřejněním výsledků terapie v rámci bakalářské práce na 

FTVS UK. Osobní data v této studii nebudou uvedena.  

 

Dnešním dnem jsem byl/a odborným pracovníkem poučen/a o plánovaném 

vyšetření a následné terapii. Prohlašuji a stvrzuji svým níže uvedeným podpisem, že 

jsem byl/a odborným pracovníkem poučen/a a seznámen/a s obsahem a informacemi, 

které obnáší podepsání informovaného souhlasu. Měl/a jsem možnost klást odbornému 

pracovníkovi v této souvislosti dotazy, které byly řádně zodpovězeny. Informovaný 

souhlas jsem měl/a možnost pročíst a podepsat bez jakéhokoliv spěchu a nátlaku.  

 

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně rozuměl/a a výslovně 

souhlasím s provedením vyšetření a následnou terapií.  

Souhlasím také s tím, aby odborný pracovník mohl nahlížet do mé zdravotní 

dokumentace a s uveřejněním výsledků terapie v rámci jeho/její studie.  

 

Datum:  

Osoba, která provedla poučení (odborný pracovník): 

Podpis osoby, která provedla poučení (odborný pracovník): 

Vlastnoruční podpis pacienta /tky: 

 



 

 

 

Příloha 3 

Seznam zkratek 

AA – alergická anamnéza 

AGR – antigravitační metoda dle Zbojanové 

AO – atlanto-occipitální skloubení  

bilat. – bilaterálně 

BMI – body mass index  

C – krční páteř 

C0 – 7 – cervikální obratel 0 - 7 

C-Th – cervikothorakální  

CB – cervikobrachiální  

CNS – centrální nervová soustava 

Cp – krční páteř  

DK – dolní končetina 

DKK – dolní končetiny 

DM – diabetes mellitus 

dx. – dexter  

FA – farmakologická anamnéza 

Fa/Fp – Frontální rovinaaktivně/ Frontální rovinapasivně 

F90 – Flexe v 90° 

FN – fakultní nemocnice  

GA – gynekologická anamnéza  

HK – horní končetina 

HKK – horní končetiny 

HSS – hluboký stabilizační systém  

IP – interphalangeální klub/y 

JP – joint play 

kl. – kloub 

kontra. – kontralaterální  

L/L – levá strana/ bederní páteř (dle kontextu)  

L1-5 – bederní obratel 1-5  

LDK – levá dolní končetina  

LDN – léčebna dlouhodobě nemocných  

Lp – bederní páteř  



 

 

 

LS – lumbosakrální přechod  

m./m. – musculus/ morbus (dle kontextu) 

mm. – musculi  

mm – milimetr 

MCP – metakarpofanalngeální klub/y 

n. – nervus  

NO – nynější onemocnění 

NSA – nesteroidní antiflogistika 

NSAR – nesteroidní antirevmatika  

obj. – objektivně  

OA – osobní anamnéza  

ORFM – oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny  

P – pravá strana 

PA – pracovní anamnéza  

pac. – pacient/ka  

patol. – patologický 

patolog. – patologický  

PDK – pravá dolní končetina 

PIR – metoda postizometrické relaxace dle Lewita 

PNF – proprioceptivní neuromuskulární stabilizace  

r./r. – rok/reflex (dle kontextu)  

RA – rodinná anamnéza  

Ra/Rp - rotaceaktivně/ rotacepasivně 

RHB – rehabilitace 

RK – ramenní kloub/y  

RS – roztroušená skleróza  

RTG – rentgen  

Sa/Sp – Sagitální rovinaaktivně/Sagitální rovinapasivně 

SA – sociální anamnéza  

SCM – sternokleidomastoideus  

SIAS – spina iliaca anterior superior 

SMS – senzomotorická stimulace dle Jandy, Vávrové 

sin. – sinister  

SIPS – spina iliaca posterior superior 



 

 

 

SportA – sportovní anamnéza 

St. – stupeň  

STCLM – sternokleidomastoideus  

Stp. – status post  

subj. – subjektivně 

Tha/Thp – transverzální  rovinaaktivně/transverzální rovinapasivně 

Th/Thp – hrudní páteř 

Th 1-12 – thorakální obratel 1 – 12 

Th-L – thorakolumbální přechod     

TK – krevní tlak  

TrPs – trigger points 

ÚVN – ústřední vojenská nemocnice 

VAS – vertebrogenní algický syndrom  

VP – výchozí pozice 

VR – vnitřní rotace 

ZR – zevní rotace  

ZTV – zdravotní tělesná výchova 

ZR – zevní rotace 
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Příloha 5  

Příklad použitých cviků 

Cviky dle Ludmily Mojžíšové 

Cvik č. 1) VP: leh na zádech, DKK pokrčeny, kolena ve vzdálenosti 20 cm od 

sebe, paže volně podél těla, volní dýchání.  

PROVEDENÍ: retroverze pánve – „vyhlazení“ bederní lordózy, aktivace m. 

transversus abdominis stlačením proti páteři, vtažení spodní části m. rectus abdominis 

směrem k bradě, kontrahovat hýžďové svaly, volně dýchat 6 sekund. Po šesti sekundách 

aktivního držení všech zmíněných svalů a VP s nádechem ještě více zvýšit kontrakci 

aktivovaného svalstva. Provedení nastavení jednotlivých segmentů a aktivace 

ovlivňovaných svalů musí probíhat přesně ve výše zmíněném pořadí, pro zajištění 

efektivity cvičení. Ramenní pletence jsou po dobu cviku relaxované. 

POČET OPAKOVÁNÍ:  

Týden: denně 15x 

Týden: denně 20x 

Týden: denně 25x 

Týden: denně 30x 

Týden: denně 35x 

Týden a všechny další: denně 40x 

 

Cvik č. 2) VP: leh na zádech, DKK pokrčeny, kolena ve vzdálenosti 20 cm od 

sebe, paže volně podél těla, volní dýchání.  

PROVEDENÍ: retroverze pánve – „vyhlazení“ bederní lordózy, aktivace m. 

transversus abdominis stlačením proti páteři, vtažení spodní části m. rectus abdominis 

směrem k bradě, kontrahovat hýžďové svaly, volně dýchat. Pomalu kontrolovaně 

zdvihat páteř od podložky jako jeden celek, nikoliv „obratel po obratli“, po dolní okraje 

lopatek. Poté vracet opět jako jeden celek zpět k podložce, zastavit 5 cm nad zemí, 

s nádechem všechny aktivované svaly ještě více stisknout a posléze uvolnit. Ramenní 

pletence jsou po dobu cviku relaxované. 

 

POČET OPAKOVÁNÍ: 

Viz cvik č. 1 

 



 

 

 

Cvik č. 3) VP: leh na zádech, DKK nataženy, paže vzpaženy, volný dech 

PROVEDENÍ: „vyhladit“ bederní lordózu, aktivovat m. transversus abdominis 

proti páteři, 1-2x provést nádech při udržení této pozice. S následujícím nádechem 

„vytáhnout trup do dálky“ vytažením paží po podložce vzhůru a pat po podložce do 

dáli. V maximálním tahu a nádech chvíli setrvat, následně s výdechem povolit.  

Modifikace cviku: pakliže není cvičenec schopen po celou dobu cviku udržet 

výchozí postavení beder, provádí cvik s pokrčenými DKK, kde se budou dotýkat koleny 

k sobě.  

POČET OPAKOVÁNÍ: 

10-15x denně, nezvyšuje se počet opakování. 

 

Cvik č. 4) VP: leh na zádech. Oběma rukama s propletenými prsty uchopit 

flektovaná kolena tak, aby loketní klouby zůstaly nataženy.  

PROVEDENÍ: Přitáhnout flexí loktů do šíře kolenní klouby k trupu tak, aby 

došlo k „odlepení“ kostrče od podložky. Trapézové svaly jsou relaxované.  

POČET OPAKOVÁNÍ: 

10-15x denně, nezvyšuje se počet opakování. 

 

Cvik č. 5) VP: leh na zádech. Oběma rukama s propletenými prsty uchopit 

flektovaná kolena tak, aby loketní klouby zůstaly nataženy.  

PROVEDENÍ: Kolenními klouby vytvořit tlak proti rukám tak, aby došlo 

k izometrické kontrakci mezi DKK a HKK. Vydržet v této pozici 8 sec, poté 

s výdechem povolit odpor a pomalu přitahovat kolena k bradě flexí v loketních 

kloubech do takové míry, aby opět došlo k „odlepení“ kostrči od podložky.  

POČET OPAKOVÁNÍ: 

10-15x denně, nezvyšuje se počet opakování. 

 

Cvik č. 6) VP: leh na břiše, ruce složené pod čelem, DKK ve VR v kyčelních 

kloubech.  

PROVEDENÍ: Stisknout hýždě k sobě, držet 6 sekund a s nádechem ještě více 

zvýšit kontrakci hýždí. S výdechem pomalu uvolnit.  

POČET OPAKOVÁNÍ: 

Viz cvik č. 1 

 



 

 

 

Cvik č. 7) VP: leh na břiše, DKK natažené, opřené o nárty, paže upažmo, hlava 

otočena na stranu cvičící nohy (cvičenec se na nohu dívá).  

PROVEDENÍ: Flexe jednoho kolenního kloubu do 90°, poté následuje ZR 

v kyčelním kloubu, kolenní kloub je sunut vpřed, až se vnitřní kotník dostane do 

kontaktu se zemí. Kolenní kloub je sunut po podložce co nejvýše, optimálně až do 

podpažní jamky. Pokud toho není cvičenec schopen, homolaterální rukou uchopí 

kolenní kloub a dotáhne koleno pomocí paže. Výdrž v pozici cca 5 sekund, poté pomalu 

vracet DK do přinožení. Prostřídáme vždy jednu a poté druhou DK. 

 POČET OPAKOVÁNÍ: 

Střídavě 10-15x pravá DK, 10-15x levá DK, celkem tedy 20-30 opakování. 

 

Cviky 8-10 jsou prováděny ve 3. modifikacích, všechny z nich jsou prováděny 

po sobě, v rámci jedné cvičební jednotky. 

Cvik č. 8a) VP: Vzpor klečmo na předloktích, hlava volně visí.  

PROVEDENÍ: s nádechem maximálně kyfotizovat celou páteř, stáhnout břišní 

stěnu a hýždě. V této maximální pozici chvíli setrvat, s výdechem vše postupně povolit, 

maximálně lordotizovat celou páteř, hlava stále volně visí.  

Cvik č. 8b) VP: Vzpor klečmo, hlava volně visí. 

PROVEDENÍ: s nádechem maximálně kyfotizovat celou páteř, stáhnout břišní 

stěnu a hýždě. V této maximální pozici chvíli setrvat, s výdechem vše postupně povolit, 

maximálně lordotizovat celou páteř, hlava stále volně visí.  

 

Cvik č. 8c) VP: Vzpor klečmo, dlaně jsou položeny na vyvýšené podložce (20-

30 cm), hlava volně visí. 

PROVEDENÍ: s nádechem maximálně kyfotizovat celou páteř, stáhnout břišní 

stěnu a hýždě. V této maximální pozici chvíli setrvat, s výdechem vše postupně povolit, 

maximálně lordotizovat celou páteř, hlava stále volně visí.  

POČET OPAKOVÁNÍ: 

5x v každé modifikaci, celkově tedy 15x denně 

 

Cvik č. 9a) VP: Vzpor klečmo na předloktích, hlava volně visí. 

PROVEDENÍ: s nádechem zdvihat v pravém úhlu k trupu paži vzhůru za 

současné rotace hrudní páteře. Oči sledují průběh pohybu paže. S výdechem pomalý 

návrat do VP.  



 

 

 

 

Cvik č. 9b) VP: Vzpor klečmo, hlava volně visí. 

PROVEDENÍ: s nádechem zdvihat v pravém úhlu k trupu paži vzhůru za 

současné rotace hrudní páteře. Oči sledují průběh pohybu paže. S výdechem pomalý 

návrat do VP.  

 

Cvik č. 9c) VP: Vzpor klečmo, dlaně jsou položeny na vyvýšené podložce (20-

30 cm), hlava volně visí. 

PROVEDENÍ: s nádechem zdvihat v pravém úhlu k trupu paži vzhůru za 

současné rotace hrudní páteře. Oči sledují průběh pohybu paže. S výdechem pomalý 

návrat do VP.  

POČET OPAKOVÁNÍ: 

5x v každé modifikaci, celkově tedy 15x denně 

 

Cvik č. 10a) VP: Vzpor klečmo na předloktích, hlava volně visí. 

PROVEDENÍ: Bérce jsou zdviženy nad podložku 5 cm, s nádechem vytočit 

současně bérce i hlavu vlevo (oči vidí špičky prstů na nohách), s výdechem vrátit bérce 

i hlavu do základní pozice, bérce položit na podložku. Poté s nádechem opět zdvihnout 

bérce 5 cm nad podložku a rotovat bérci a hlavou vpravo.  

 

Cvik č. 10b) VP: Vzpor klečmo, hlava volně visí. 

PROVEDENÍ: Bérce jsou zdviženy nad podložku 5 cm, s nádechem vytočit 

současně bérce i hlavu vlevo (oči vidí špičky prstů na nohách), s výdechem vrátit bérce 

i hlavu do základní pozice, bérce položit na podložku. Poté s nádechem opět zdvihnout 

bérce 5 cm nad podložku a rotovat bérci a hlavou vpravo.  

 

Cvik č. 10c) VP: Vzpor klečmo, dlaně jsou položeny na vyvýšené podložce (20-

30 cm), hlava volně visí. 

PROVEDENÍ: Bérce jsou zdviženy nad podložku 5 cm, s nádechem vytočit 

současně bérce i hlavu vlevo (oči vidí špičky prstů na nohách), s výdechem vrátit bérce 

i hlavu do základní pozice, bérce položit na podložku. Poté s nádechem opět zdvihnout 

bérce 5 cm nad podložku a rotovat bérci a hlavou vpravo.  

POČET OPAKOVÁNÍ: 

5x v každé modifikaci, celkově tedy 15x denně 



 

 

 

Příloha 6 

Pojmy vztahující se ke hlubokému stabilizačnímu systému 

 

Stabilita 
Dle Suchomela (Suchomel, 2006) je stabilita stav, kdy je kloubní pouzdro 

nejméně namáháno a periartikulární vazy pracují ve vzájemné co nejlepší koaktivaci, 

která je potřebná k udržení požadovaného postavení. Pohyb kloubu může být tudíž 

vykonáván co nejekonomičtěji, neboli s minimálními energetickými nároky na dosažení 

požadovaného úkonu vzhledem k dané situaci. Další pohled na stabilitu ji popisuje jako 

míru úsilí, které je zapotřebí k dosažení změny polohy tělesa z jeho klidové polohy 

(Véle, Čumpelík, Pavlů, 2001).  

Stabilizace 

V souladu s Panjabim rozlišujeme dva typy stabilizace: vnitřní segmentovou a 

vnější sektorovou. Tato diferenciace vznikla v korelaci s existencí systémů krátkých, 

slabých, hluboko uložených tonických svalů a delších, silných, povrchních fázických 

svalů. Krátké, hluboké svaly poskytují tzv. intersegmentální stabilizaci, zatímco svaly 

dlouhé, povrchové poskytují stabilizaci celkovou (sektorovou). I zde je ale třeba 

připomenout vzájemnou propojenost pasivního a aktivního pohybového aparátu, neboť 

krátká a dlouhá ligamenta mohou být považována za nositele stejných funkcí jako je 

tomu u těchto typů svalstva zad (Véle, 2006).  

Dle Koláře (Kolář, 2005) je stabilizace vzájemná svalová souhra hlubokých 

stabilizačních svalů. Jako synonymum užívá pojmu „zpevnění“ páteře v průběhu všech 

jí konaných pohybů.  

Postura 

 „Postura je aktivní držení segmentů těla proti působení zevních sil, ze kterých 

má v běžném životě největší význam síla tíhová. Je zajištěna vnitřními silami, 

především svalovou aktivitou řízenou CNS.“ (Vařeka, 2002).  

Bylo by ale mýlkou představovat si, že se jedná o děj zajištěný pouze při stoji na 

dvou nohách, neboť jak napovídá výstižné Magnusovo rčení „posture follows 

movement like a shadow,“ neboli, že postura provází pohyb jako stín, je zde vložena i 

složka pohybová (Vařeka, 2002; Véle, 2006) 

Posturální stabilita 

 Dle Koláře (Kolář, 2009) se jedná o kontinuální zaujímání stálé polohy. Jinými 

slovy se jedná o schopnost takového držení těla (postura), které dokáže reagovat na 

změny vnitřních a vnějších sil tak, aby nedocházelo k nezamýšleným či neřízeným 

pádům (Vařeka, 2002).  



 

 

 

Posturální stabilizace 

 „je aktivní (svalové) držení segmentů těla proti působení zevních sil řízené 

centrálním nervovým systémem.“ (Kolář, 2009)  

Atituda 
Účelově orientovaná poloha neboli atituda je poloha, z níž vychází posturálním 

systémem udržovaný konfigurovaný pohyb jednotlivých segmentů těla (Véle, 2006). 

Rigidní stabilita 

je označení patologického procesu, při němž dochází kompenzačně ke zvýšení 

stability určitého segmentu, na úkor jeho fyziologické hybnosti. Příkladem je omezení 

„joint paly“ v kloubu, které může vést ke zpevnění kloubů sousedních (Suchomel, 

2006). 

Neutrální poloha 

Je takové postavení páteře a pánve, které umožňuje optimální zatížení nosného 

aparátu (intervertebrální klouby, meziobratlové disky aj.), stejně tak jako minimální 

zatížení měkkých tkání.  

Kupříkladu neutrální postavení bederní páteře se nachází mezi maximální 

flexí a extenzí Lp. Obdobně, neutrální postavení pánve je takové, kdy jsou obě  spina 

illiaca anterior superior a obě spina iliaca posterior superior v horizontální linii, či 

nachází-li se pánev ve střední vzdálenosti mezi maximální anteverzí a retroverzí 

(Norris, 2008; Panjabi, 2003).   

Neutrální zóna 

Jedná se o pohyb, respektive o rozsah pohybu, který je lze vykonat před tím, než 

je tomuto pohybu dán odpor, ať už pasivní (odpor ligament, páteře), či aktivní (odpor 

svalů). Pohyb v této zóně se vyskytuje na jeho samém počátku, před jakýmkoliv 

účinným odporem (Norris, 2008).  

Centrované postavení 

Je podle prof. Jandy definováno jako optimální dosažení poměrů dynamických a 

statických v celém pohybovém aparátu, čímž je také zabezpečeno optimální rozložení 

tlaků na kloubních ploškách (Špringlová, 2010; Suchomel, 2006). 

Funkční postavení kloubů 

Postavení v kloubu, které umožňuje jeho optimální statické zatížení (Kolář, 

2002).  

 



 

 

 

Příloha 7 

 

Obr. 1. Korigovaný sed dle Brüggera  (převzato z: Rašev, 1992)  

 

 

Obr. 2. Bederní opěrka a sedací klín (převzato z: Rašev, 1992) 

 

 

Obr. 3. Správné zvedání břemen (převzato z: Rašev, 1992) 


