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ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
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Vedoucí práce: Mgr. Eva Čápová 

 

Název bakalářské práce: Vyuţití metody Ludmily Mojţíšové u pacientů 

s vertebrogenním algickým syndromem 

 

Abstrakt: Práce se zabývá vyuţitím metody Ludmily Mojţíšové u pacientů 

s vertebrogenním algickým syndromem. Teoretická část popisuje problematiku bolestí 

zad a seznamuje s metodou Ludmily Mojţíšové. Praktická část obsahuje dvě kazuistiky. 

Studie se zúčastnily dvě ţeny trpící chronickými bolestmi bederní páteře funkční 

etiologie. U kaţdé pacientky bylo provedeno vyšetření, na jehoţ základě byla pro 

kaţdou pacientku sestavena individuální cvičební jednotka dle Mojţíšové. V závěru 

praktické části jsou popsány výsledky terapie a metoda je porovnána s dalšími 

metodami, které vyuţívají při léčbě bolestí zad aktivního pohybu. 
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Title: Usage of the Mojzis method in the patiens with vertebrogennic algic syndrome 

 

Abstract: 

The thesis deals with usage of the Mojzis method in the patients with vertebrogennic 

algic syndrome. The theoretical part describes the issue of the back pain and acquaint 

with the Mojzis method. The practical part contains two cases. Study was attended by 

two patients with chronical pain of lumbar spine functional etiology. For each patient 

was carried out the examination and on his results was assembled individual exercise 

unit for each patient according to the Mojzis method. In the end of the practical part are 

describes results of therapy and the Mojzis method is compared with other methods 

which using the active movement in a treatment of the back pain. 
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1 ÚVOD  

 Bolesti páteře jsou častým důvodem návštěvy pacientů u praktického lékaře, 

ortopeda, neurologa, revmatologa nebo fyzioterapeuta. Statisticky patří jednoznačně 

k nejčastějším důvodům pracovní neschopnosti v populaci. Pojem „vertebrogenní 

algický syndrom“ (VAS), který se běţně uţívá, však není zcela výstiţný, protoţe páteř 

je celek a díky tomu nedochází jen k postiţení obratlů, ale pravidelně i ke změnám na 

okolních anatomických strukturách (kloubech, svalech, vazech atd.) (Mlčoch, 2008). 

 Z epidemiologického hlediska lze konstatovat, ţe celoţivotní prevalence bolestí 

zad je kolem 84%, a její nejvyšší výskyt je pozorován ve věku mezi 35 a 55 roky. Tyto 

bolesti jsou také příčinou cca 75-85% všech pracovních neschopností (Pavelka, 2013). 

 Přes veškerý pokrok ve vyšetřovacích postupech nelze u vysokého procenta 

pacientů s bolestmi zad určit definitivní diagnózu. Jsou nedostatečně vyznačené 

spojitosti mezi příznaky, patologickými změnami a výsledky zobrazovacích metod. 

Mnoho pacientů má strukturální nález a netrpí ţádnými bolestmi a naopak existuje 

velké mnoţství pacientů s bolestmi bez morfologického nálezu (Knappová, 2013). 

Hlavní příčinou civilizačního problému bolestí zad je změna ţivotního stylu 

s přemírou statické zátěţe, hlavně tzv. sedavá zaměstnání, který je typický pro mladší 

osoby. Ty trpí muskulární dysbalancí (Novotná, Dobiáš, 2012). Je přítomno svalové 

zkrácení, které má flekční charakter. Břicho vsedě relaxuje a napětí v paravertebrálních 

svalech roste. Svalové napětí ve svalech uloţených podél páteře stlačuje meziobratlové 

disky a klouby, a to způsobuje bolest (Smíšek, 2014). Za rizikové faktory pro vznik 

akutního VAS jsou povaţovány psychický stres, deprese, nespokojenost se 

zaměstnáním a některá pracovní rizika (Prokeš, 2014). Se stoupajícím věkem hrají 

v etiologii stále častěji roli patologické procesy. Další příčinou vzniku bolestí zad je 

asymetrické přetěţování pohybového aparátu, vyskytující se nejen u vrcholových 

sportovců (Hnízdil, 1996). 

 Dle příčiny můţeme bolesti zad rozdělit na funkční a strukturální. Mezi funkční 

příčiny patří blokáda konkrétního páteřního segmentu, přetíţení svalů a vazů a 

onemocnění vnitřních orgánů. Mezi strukturální příčiny řadíme degenerativní 

onemocnění páteře, úrazy, vrozené vady a anomálie, spondylózy, nádory na páteři, 

osteoporózu, revmatoidní onemocnění a získané deformity. 
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 Je velmi důleţité si uvědomit, ţe velký vliv na vznik nespecifické VAS má 

instabilita páteře, coţ je ztráta páteře udrţet při fyziologické zátěţi takové postavení 

obratlů, aby nedocházelo k poranění míchy, nervových kořenů, ani k vývoji 

invalidizující deformity a výrazné bolestivosti. Ke stabilitě páteře je důleţitý tzv. 

svalový korzet, ke kterému patří všechny svaly podél páteře, trupové svalstvo, svaly 

břicha a pánevního dna a důleţitou roli zde hraje i bránice (Prokeš, 2014). 

 Metoda rehabilitační sestry Ludmily Mojţíšové je spojována především s léčbou 

ţenské funkční sterility. Původně však byla řada těchto cviků účinnou prevencí bolestí 

zad a hlavy. Úkolem cvičení je hlavně vyrovnání svalové dysbalance vzniklé sedavým 

způsobem ţivota. 

 

Během psaní této práce jsem se blíţe seznámila s problematikou 

vertebrogenního algického syndromu, coţ povaţuji za velmi přínosné pro své budoucí 

zaměstnání. Protoţe vertebrogenní problémy se v současné době vzhledem 

k nevhodnému ţivotnímu stylu objevují stále častěji, dá se předpokládat, ţe pacientů 

s těmito obtíţemi bude stále přibývat. S metodou Ludmily Mojţíšové jsem se částečně 

seznámila na volitelném předmětu, který byl právě této metodě věnovaný, a velice mě 

zaujala. Líbí se mi, ţe vyuţívá aktivního přístupu pacienta, má své logické 

opodstatnění, kombinuje mobilizační techniky s aktivním cvičením, cviky jsou 

jednoduché a srozumitelné. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2. 1 Páteř 

Páteř – columna vertebralis je osová kostra trupu skládající se ze 7 obratlů krčních, 12 

obratlů hrudních, 5 obratlů bederních, 5 obratlů kříţových, které druhotně splývají 

v kost kříţovou, a 4-5 obratlů kostrčních, srůstajících v kostrční kost (Čihák, 2001). 

Obratel je základním stavebním prvkem páteře. Je tvořen třemi hlavními částmi - 

tělem, obloukem a výběţky, z nichţ kaţdá tato část má jinou funkci (Čihák, 2001). 

 Tělo obratle – corpus vertebrae je uloţeno ventrálně a má zejména nosnou 

funkci. Je vyplňeno spongiosou s červenou kostní dření. 

 Oblouk obratle – arcus vertebrae je připojen zezadu k obratlovému tělu a jeho 

úkolem je chránit míchu. 

 Výběţky – processus jsou připojeny k obratlovému oblouku a zajišťují 

pohyblivost obratle. Rozlišujeme 3 druhy výběţků. Výběţky kloubní, které 

navzájem spojují jednotlivé obratle. Dále jsou to výběţky příčné, které 

odstupují zevně od oblouku a jsou to místa svalových úponů, a výběţek trnový, 

ten je nepárový a odstupuje dorzálním směrem (Čihák, 2001, Benzel, 2001). 

2. 1. 1 Anatomie páteře 

 Vertebrae cervicales – obratle krční 

 Krční obratle, označované také zkratkami C1 – C7, mají nízká těla, krátké trnové 

výběţky, které jsou na konci rozdvojené (kromě obratle C1, kde výběţek chybí a 

obratle C7, označovaného jako tzv. vertebra prominens) (Čihák, 2001). 

 Vertebreae thoracicae – obratle hrudní 

 Hrudní obratle označujeme zkratkami Th1 – Th12. Nejvíce se podobají běţnému tvaru 

obratlů. Mají vysoká těla, delší příčné výběţky a na jejich koncích vpředu jsou malé 

kloubní plošky, slouţící pro připojení ţeber. Trnové výběţky jsou poměrně dlouhé, po 

obratel Th7 se postupně se sklánějí kaudálně, dále se postupně napřimují aţ po obratel 

Th12 (Čihák, 2001). 
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 Vertebrae lumbales – obratle bederní 

 Pět bederních obratlů, označovaných zkratkami L1 – L5, jsou ze všech obratlů vůbec 

největší. Mají vysoká těla, která jsou  transversálně rozměrnější neţ těla ostatních 

obratlů. Tělo obratle L5 je vpředu vyšší neţ vzadu, a proto přechod mezi obratlem L5 a 

kříţovou kostí tvoří vpředu typické zalomení, tzv. promontorium (Čihák, 2001). 

 Krční, hrudní a bederní obratle můţeme také označit jako pohyblivou část páteře, 

zbývající kříţové a kostrční obratle jsou srostlé a tvoří tak nepohyblivou část páteře 

(Čihák, 2001). 

 Os sacrum – kost kříţová 

 Je tvořena pěti sakrálními obratli a značíme je zkratkami S1 – S5. Kromě toho, ţe je 

součástí páteře, je také kloubně napojena na pánevní kosti. Tvoří tak součást pánve a 

hraje tedy významnou roli pro správnou funkci pletence dolní končetiny. Kraniálně je 

široká, kaudálním směrem se zuţuje (Čihák, 2001). 

 Os coccygis – kost kostrční 

 Je tvořena spojením těl čtyř aţ pěti kostrčních obratlů. Tyto obratle nemají oblouk. 

Označujeme je zkratkami Co1 – Co5 (Čihák, 2001). 

 

Obr.1 – Úseky na páteři (Artner, 2002) 
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2. 1. 2 Kloubní spojení na páteři 

 Discus intervertebralis – meziobratlová ploténka 

 Je vazivová chrupavka, spojující terminální plochy sousedních obratlových těl. 

Meziobratlových destiček je celkem 23, první se nachází mezi obratli C2 a C3 a 

poslední mezi obratli L5 a S1. Tloušťka disků přibývá kraniokaudálně, takţe první disk 

je nejniţší, poslední nejvyšší. Po obvodu disku se nachází anulus fibrosus, coţ jsou 

cirkulárně uspořádaná vlákna vazivové chrupavky a fibrosního jádra. Jádro disku tvoří 

vodnaté nucleus pulposus, mající kulovitý nebo diskovitý tvar. Nachází se uvnitř 

kaţdého disku, blíţe jeho dorzálnímu okraji a díky jeho nestlačitelné tekutině tvoří 

jakousi pruţnou vloţku páteře (Benzel, 2001, Čihák, 2001). 

 Ligamenta páteře 

 Páteřní vazy můţeme rozdělit na dvě skupiny. Na dlouhé vazy, jejichţ funkcí je fixace 

páteře v celé její délce a druhou skupinou jsou vazy krátké, které vzájemně spojují 

jednotlivé obratle (Čihák, 2001). 

 Mezi dlouhé vazy řadíme: 

1) Ligamentum longitudinale anterius - vede po ventrální straně obratlových těl od 

předního oblouku prvního obratle aţ na kost kříţovou a upíná se více na těla obratlů neţ 

na meziobratlové destičky (Čihák, 2001). 

2) Ligamentum longitudinale posterius - vede od týlní kosti aţ na kost kříţovou a 

spojuje dorzální plochy obratlových těl. Více se upíná na meziobratlové destičky neţ na 

těla obratlů (Čihák, 2001). 

3) Ligamentum sacrococcygeum posterius superficiale - táhne se středem kříţové 

kosti po dorzální straně od crista sacralis mediana aţ na kostrč (Čihák, 2001). 

 Mezi krátké vazy řadíme: 

1) Ligamenta flava – vzájemně spojují oblouky obratlů a jsou tedy součástí páteřního 

kanálu. Jsou z elastického vaziva a při ohýbání páteře se napínají (Čihák, 2001). 

2) Ligamenta intertransversaria – vzájemně spojují příčné výběţky obratlů a 

nejsilnější jsou v oblasti bederní páteře (Čihák, 2001). 
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3) Ligamenta interspinalia – vzájemně spojují trnové výběţky obratlů, jsou z velmi 

pevného, nepruţného vaziva a omezují rozvíjení obratlových trnů při flexi páteře 

(Čihák, 2001). 

2. 1. 3 Zádové svaly – musculi dorsi 

Zádové svaly dělíme dle jejich uloţení na čtyři vrstvy. 

 První, povrchová vrstva – m. trapezius (inervace n.accessorius), m. latissimus 

dorsi (inervace n. thoracodorsalis) 

M. trapezius zajišťuje zejména stabilizaci lopatky, m. latissimus dorsi provádí 

dorzální flexi humeru. 

 Druhá vrstva – mm. rhomboidei, m. levator scapulae (inervace n. dorsalis 

scapulae) 

Mm. rhomboidei posouvají lopatku k páteři a vzhůru, m. levator scapulae zdvihá 

lopatku. 

 Třetí vrstva – m. serratus posterior superior (inervace nn. intercostales), m. 

serratus posterior inferior (inervace nn. intercostales a n. subcostalis) 

M. serratus posterior superior zdvihá ţebra a je tedy pomocný výdechový sval, m. 

stratus posterior inferior je také pomocný dýchací sval, fixuje a sklání spodní ţebra 

(Čihák, 2001). 

  Čtvrtá, hluboká vrstva – m. erector trunci (inervace rr. dorsales míšních 

nervů) 

Tento sval, táhnoucí se podél celé páteře, je tvořen čtyřmi systémy. Kaţdý z těchto 

systémů má vzhledem k rozdílnému průběhu snopců jinou funkci. Patří sem 

systém spinotransversální (m. splenius, m. longissimus, m. iliocostalis), systém 

spinospinální (m. spinalis), systém transversospinální (m. transverospinalis) a 

systém krátkých svalů hřbetních (mm. interspinales, mm. intertransversarii). 

Všechny tyto systémy pak funkčně slouţí jako vzpřimovače páteře (Čihák, 2001).
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2. 1. 4 Kinetika páteře 

 Pohyblivost jednotlivých úseků páteře zajišťují meziobratlové klouby a míra 

stlačitelnosti meziobratlových disků (Dylevský, 2001). Páteř můţe vykonávat čtyři 

základní pohyby: 

1) Předklon (anteflexe), záklon (retroflexe) 

2) Úklon (lateroflexe) 

3) Otáčení (rotace) 

4) Pérovací pohyby 

 

 V krční páteři jsou předklony a záklony největší, na druhém místě je bederní 

páteř a nejmenší pohyblivost je vzhledem ke kloubnímu spojení s hrudníkem a sklonu 

trnových výběţků v páteři hrudní (Benzel, 2001). 

 Úklony jsou v krční a bederní páteři téměř shodné, minimální pohyblivost je 

v hrudní páteři, kde je pohyb omezen hrudním košem. Lateroflexe je vţdy spojena 

s rotací obratlů, kdy na jeden stupeň úklonu připadá jeden stupeň rotace (Benzel, 2001). 

 Pohyb do rotace je největší v krční a hrudní páteři, bederní páteř vzhledem 

k nestejnému zakřivení kloubních plošek nerotuje (Benzel, 2001). 

2. 2 Atlantookcipitální (AO) skloubení 

  Jedná se o skloubení kosti týlní s atlasem, které nám umoţňuje provádět 

pohyby hlavou do flexe a extenze a drobné pohyby do stran. Vzhledem k poměrně velké 

pohyblivosti a blízkosti suboccipitálních svalů zde často dochází k blokádám či jiným 

obtíţím funkční etiologie (Benzel, 2001). 

2. 3 Hrudník 

 Je nejdelší částí axiálního systému a spolu s hrudní páteří má dvě hlavní 

funkce: 

 vytváří elastickou a pevnou schránku pro srdce, plíce a další hrudní orgány 

 tvoří rigidní oporu pro dýchací svalstvo při současných pohybech hrudní páteře 

 Hrudní koš je tvořen 12 páry ţeber. Zpředu je 1. – 7. ţebro kloubně spojeno se 

sternem pomocí articulationes costovertebrales, dorzálně 1. – 12. ţebro komunikuje 
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s páteří pomocí articulationec costotransversariae – toto kloubní spojení dovoluje 

vzhledem ke svému tvaru jen minimální pohyblivost, důleţitý je ale volný pohyb do 

rotace, který má významnou roli pro respiraci (Dylevský, 2001). Vzájemná poloha 

hrudníku a těla má vliv na dýchání a pohyb (Kolář, 2009). 

2. 4 Pánev 

 Pánev (pelvis) je tvořena dvěma kostmi pánevními (ossa coxae), které v průběhu 

vývoje vznikají ze tří částí – z kosti kyčelní (os ilium), kosti sedací (os ischii) a kosti 

stydké (os pubis). Všechny tyto části srůstají na konci vývoje chrupavkou a tvoří tedy 

dynamický celek, jelikoţ mezi jednotlivými kostmi je tak zajištěna minimální 

“pohyblivost“. Významná je hlavně vzhledem k tomu, ţe se zde upínají svaly 

pánevního dna a důleţité vazy (Hnízdil, 1996; Čihák, 2001). Dle Buchtelové (2013) tvar 

pánve podmiňuje pozici kosti kříţové. Dle ní následně na změnu pozice sakra reaguje 

páteř, která mění hloubku bederní lordózy. Čím více je uloţeno sakrum horizontálně, 

tím více se prohloubí bederní lordóza. 

 Pánev je významnou součástí osového orgánu a v metodě Ludmily Mojţíšové 

(LM) zaujímá klíčovou roli. Soustředíme se zde především na posuny v sakroiliakálním 

(SI) skloubení, blokády kostrče a svalové spazmy pánevního dna, jelikoţ všechny tyto 

patologie mají v důsledku svalového řetězení velký podíl na vzniku vertebrogenních 

obtíţí (Hnízdil, 1996). 

2. 4. 1 Svalstvo pánevního dna  

 Svaly pánevního dna zespodu uzavírají naší pánev a jsou zcela nezbytné pro 

správné drţení těla a dýchání (Jackson, 2013). Patří sem: m. levator ani, m. coccygeus, 

m. sphincter ani externus, m. transversus perinei profundus, m. sphincter urethrae, m. 

compresor urethrae, m. sphincter urethrovaginalis, m. ischiocavernosus, m. 

bublospongiosus a m. transversus perinei superficialis. Spazmus pánevního dna vede 

k rotaci pánve v rovině sagitální a transverzální. Vznikem tohoto spazmu můţe dojít ke 

zřetězení obtíţí přes symfýzu na druhou polovinu pánve a následné deformaci v oblasti 

SI skloubení (Hnízdil, 1996).  
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2. 5 Vertebrogenní algický syndrom – bederní oblast 

 Bolesti páteře trápí čím dál více lidí a jsou proto častým důvodem návštěvy 

pacientů u různých lékařských specialistů (ortopeda, neurologa apod.). Statistiky nám 

říkají, ţe bolesti zad jsou na předním místě, co se týká pracovní neschopnosti. Pojem 

„vertebrogenní algický syndrom“ (VAS), který je znám uţ i u laiků, však není zcela 

výstiţný, jelikoţ nedochází jen ke změnám na obratlích, ale také na okolních páteřních 

strukturách, kterými jsou klouby, svaly, vazy atd. (Mlčoch, 2008). V odborné literatuře 

se uvádí, ţe 70 – 80 % dospělých osob někdy v ţivotě trpělo bolestmi zad (Brédová, 

2014). Takto vysoké procento by mělo vést k aktivní spolupráci o své zdraví a 

k nezanedbávání primárních příznaků a bolestí (Hodačová, 2014). 

 VAS můţeme rozdělit do 3 skupin (Štětkařová, 2007): 

 prosté, nespecifické bolesti zad (bez jasného organického původu) 

 bolesti zad, vyvolané závaţným organickým onemocněním páteře (trauma, 

tumor, infekce apod.) 

 kořenové bolesti (příčinou je nejčastěji komprese)  

2. 5. 1 Etiologie 

 Díky moderním zobrazovacím metodám jiţ dnes můţeme rozeznat četné 

příčiny, které způsobují bolesti zad (Kolář, 2009). Nejčastěji jsou problémy 

lokalizovány v bederní a krční páteři (Hodačová, 2014). Dle Hodačové (2014) má na 

vzniku obtíţí značný podíl i psychická zátěţ, kdy psychická náročnost práce a stres mají 

negativní vliv na muskuloskeletální onemocnění. U 90% pacientů jde o nespecifický 

VAS (funkční), kdy není zjištěna ţádná organická příčina (Prokeš, 2014). Mezi 

nejčastější příčiny vzniku bolestí patří (Kolář, 2009): 

 komprese nervu v jeho kořenovém kanálu 

 spinální neb paraspinální infekce 

 poranění muskuloligamentózního aparátu 

 protruze nebo výhřez meziobratlové ploténky 

 anatomické anomálie (např. spondylolistéza) 

 degenerativní změny v oblasti meziobratlových disků a intervertebrálních 

kloubech 
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 systémová onemocnění (např. tumory, autoimunitní onemocnění apod.)  

2. 5. 2 Léčba 

 Velký význam přikládáme kvalitně odebrané anamnéze. Zajímá nás, jak obtíţe 

vznikly, jaký je charakter bolesti, kde je lokalizovaná, zda je závislá na poloze těla či na 

úlevovou polohu pacienta (Štětkařová, 2007). 

 Většina akutních problémů jsou benigní povahy a zpravidla do několika týdnů 

odeznívají. Důleţité je odlišit menší procento pacientů, kteří mají závaţnou poruchu 

degenerativního či nedegenerativního původu a mohou být ohroţeni na ţivotě 

(Štětkařová, 2007). Pro tyto účely se v současné době vyuţívá koncepce tzv. „červených 

praporků“, která představuje vytipování těchto varovných příznaků, jejichţ přítomnost 

nás můţe upozornit na závaţné onemocnění páteře, vnitřních orgánů nebo nervové 

soustavy (Mlčoch, 2008). Pokud tyto příznaky zjistíme, je třeba pacienta odeslat 

k příslušnému specialistovi (neurolog, internista apod.). 

 U akutního vertebrogenního algického syndromu je na prvním místě podání 

myorelaxancií, která mají pro odeznění bolestí příznivý účinek (Štětkařová, 2007). U 

chronické bolesti zad nebyl jejich účinek prokázán, ale je známo, ţe dlouhodobé 

podávání myorelaxancií můţe vést ke sníţení svalového tonu, a způsobit tak ztrátu 

fixační funkce svalů na končetinách a trupu, která je nutná k udrţení správného stoje 

(Prokeš, 2014). 

 

 U chronického VAS funkční etiologie se soustředíme především na úpravu 

špatných pohybových stereotypů, vyrovnání svalových dysbalancí a úpravu ţivotního 

stylu (Sedláková, 2011). Klademe důraz na aktivní zapojení pacienta do léčebného 

procesu a jeho motivaci. Velkou konkurencí jsou samozřejmě farmaceutické firmy, 

které na trh dodávají neustále nové “léky“ pro odstranění bolestí zad. Většina pacientů 

dává této formě léčby přednost, jelikoţ při ní není zapotřebí jejich aktivní spolupráce. 

Jde však pouze o potlačení stávajících obtíţí, nepočítaje vedlejší účinky léků, v ţádném 

případě ale problémy trvale neodstraní. V akutním stádiu nemoci je ale tento způsob 

léčby samozřejmě metodou první volby. V chronickém stádiu se do popředí dostává 

aktivní cvičení (Ambler, 2011). 
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2. 5. 2. 1 Další metody 

 

  V této kapitole je uvedeno jen několik dalších metod vyuţívajících aktivního 

cvičení, které se také vyuţívají pro léčbu VAS funkční etiologie.  

 

Vojtova metoda – je prováděna reflexním způsobem. Zlepšuje svalovou koordinaci a 

aktivuje svaly ve fyziologických pohybových vzorcích. Díky tomu dochází 

k zapojování svalů, které pacient nedokáţe volně zapojit, a tím obnovuje zdravé 

pohybové vzorce. Nevýhodou je, ţe tato metoda pacienta neučí ani netrénuje (Vojta, 

1992). 

 

McKenzie - pokud se chceme zaměřit na prevenci bolestí zad, je tato metoda ideální 

volbou. Soustředí se na primární, sekundární i terciální prevenci, vyuţívá jednoduchých 

pohybů a vede pacienta k vlastnímu podílu na léčbě. Za nevýhodu můţeme povaţovat 

nutnost správné diagnostiky, bez níţ můţeme pacientovi uškodit. Tato diagnostika je 

časově náročná, ale pokud se provede správně, výsledky se brzy dostaví (Kolář, 2009). 

 

Senzomotorická stimulace (SMS) -  vyuţívá aktivace proprioceptorů, které urychlují 

nástup svalové kontrakce. Tato metoda zlepšuje drţení těla, stabilizuje trup a začleňuje 

nové pohybové programy do běţných denních aktivit. Je zde třeba ale dbát na kvalitu 

prováděného pohybu, protoţe jednou zautomatizovaný pohyb se později uţ jen těţko 

mění (Janda, 1992). 

Feldenkraisova metoda - pomáhá nám prostřednictvím pohybů uvědomit si sebe sama, 

vnímat se jako celek a zdokonaluje funkčnost těla. Při aplikaci této metody je třeba vzít 

na vědomí, ţe všechny pohyby se zde provádějí velmi pomalu a klade se velký vliv na 

neustálé uvědomování prováděného pohybu, proto bych tuto metodu nevyuţívala u lidí, 

kteří mají problémy se déle koncentrovat (Kolář, 2009). 

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) -  můţe při dodrţování správného 

postupu zmírnit nebo úplně odstranit bolesti. Pohyby vycházejí z běţných denních 

činností, cvičí se v diagonálách, takţe se pracuje ve funkčních pohybových vzorcích. 

Nevýhodou je nutná přítomnost a samotná činnost terapeuta, který musí být navíc velmi 

zkušený, aby dovedl odhadnout správnou míru kladeného odporu, protoţe při jeho 

nesprávném pouţití můţeme pacienta dokonce poškodit (Kolář, 2009). 
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Metoda dle Brunkow – je dobrým stabilizačním tréninkem pro páteř a končetiny, 

nezatěţuje klouby a vyuţitím opory o akra aktivuje ještě další svalové řetězce. Cvičení 

je ovšem poměrně hodně fyzicky náročné, a proto je vhodné pro opravdu fyzicky zdatné 

jedince (Špringrová, 2011). 

Metoda dle Brűggera – má podrobně vypracovaný diagnostický i terapeutický postup. 

Aplikací této metody měníme neekonomické drţení těla a provádění pohybů na 

fyziologické a optimální, a na základě změněné aferentní signalizace aktivujeme 

správné zapojení svalů a prostřednictvím častého opakování je přenášíme do běţných 

denních činností. Musíme zde ale dbát na správné nastavení do korigované polohy, a to 

pacient sám jen těţko kontroluje a udrţí (Kolář, 2009). 

Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS) dle prof. Koláře - vychází z tvrzení, 

ţe posturální aktivita předchází a doprovází kaţdý cílený pohyb. Tato aktivita tedy 

zlepšuje počáteční přednastavení těla i samotný pohyb. Pracujeme se zapojováním svalů 

v konkrétní posturální funkci a můţeme ho kombinovat s reflexní lokomocí dle Vojty 

nebo se cvičením ve vývojových řadách. Hodně také pracujeme s dýcháním, jelikoţ 

jedním z hlavních předpokladů pro fyziologickou stabilizaci páteře je postavení a 

dynamika hrudního koše. Nevýhodou je, ţe pro správné nastavení většiny výchozích 

poloh je nutná korekce terapeutem, sám je pacient schopen se do pozice optimálně 

nastavit jen při dobré svalové koordinaci. Cvičení je také poměrně náročné na 

provedení, jelikoţ pacient musí kontrolovat více věci najednou (Kolář, 2009). 

Jiné: 

Rolfterapie neboli strukturální integrace – poměrně nová a moderní metoda. Jedná se 

o manuální techniku, která je zaloţena na vědeckém zkoumání vlastností pojivových 

tkání lidského těla, hodně pracuje s gravitací. Skládá se z 10 terapeutických sezení, 

začíná se s dýcháním a uvolněním fascií, pokračuje se vytvořením co největší stability 

v chodidlech a kolenou, srovnáním kotníku, kolena, ramena a ucha do jedné linie, déle 

se věnuje vnitřní straně nohou a pánevnímu dnu, hlubokým břišním strukturám, 

srovnáním kříţové kosti, hlavě, hlubokým strukturám krku, čelisti, ústům a nosu, 

stabilitě pánve, stabilitě ramene, prstům, paţím a vše je zakončeno kompletním 

vyrovnáním celého těla. Kaţdá terapie trvá 60 minut (Rolf, 1999). 
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Východní medicína - pro vyznavače tradiční čínské medicíny je moţné ovlivnit bolesti 

zad přes akupunkturní body. Pro ovlivnění bederní páteře je bod BL40, který najdeme 

ve středu rýhy v podkolení jamce (Heřt, 2011). 

 

2. 6 Metoda Ludmily Mojţíšové 

  Tato metoda byla vyvinuta paní Ludmilou Mojţíšovou, rehabilitační 

sestrou, která díky svému neuvěřitelnému citu pro lidské tělo pomohla od bolestí mnoha 

lidem. V poslední době si tuto metodu spojuje veřejnost především s léčbou ţenské 

funkční sterility, ale málokdo ví, ţe původně metoda slouţila pro odstranění 

vertebrogenních obtíţí. Zvláště velký úspěch zaznamenala při léčbě dětské skoliózy 

(Strusková, 2008). V důsledku neustálých lékařských objevů a inovací se můţe zdát 

metoda LM moţná trochu zastaralá, ale díky svému logickému opodstatnění a 

terapeutickým úspěchům je neustále aktuální a hojně vyuţívaná.  

 Bolesti zad funkční etiologie jsou způsobeny zejména svalovou dysbalancí, která 

je důsledkem “sedavého“ stylu ţivota. Nesprávně zapojované svaly mohou vést 

k poruchám páteře, rotaci ţeber a pánve, nebo vychýlení kostrče. Při této svalové 

dysbalanci se musíme nejprve zaměřit na protaţení a relaxaci zkrácených svalů a teprve 

poté zařadit prvky na posílení svalů oslabených. (Novotná, 2012, Hnízdil, 1996) Základ 

tvoří měkké mobilizace, které nemohou mít léčebný efekt, pokud na ně nenavazuje 

vlastní aktivní cvičení. Samotné aktivní cvičení povaţovala Mojţíšová za stěţejní a 

nemalou důleţitost přikládala také psychické sloţce a řádné motivaci pacienta 

(Strusková 2005). 

 Paní Ludmila Mojţíšová byla velká osobnost a její ţivotopis by zde byl 

rozhodně na místě, avšak pro tuto práci, vzhledem k jeho obsáhlosti, si musíme vystačit 

pouze s jejím odkazem, který byl nemalý. 

2. 6. 1 Účinnost rehabilitační metody L. Mojţíšové 

 Je velmi náročné zhodnotit účinnost léčby, která se sestává ze série mobilizací a 

následného aktivního cvičení, jelikoţ to, s čím k nám pacient přichází, je bolest. Ta je 

dle Mezinárodní společnosti pro studium bolesti definována takto: „Bolest je 

nepříjemný smyslový a emoční záţitek, který je spojen se skutečným (aktuálním) nebo 
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potenciálním poškozením tkání, anebo je pojmy takového poškození popsán“ (Rokyta, 

1992). S ustupující bolestí můţeme sice usuzovat efektivitu léčby, ale jde pouze o 

subjektivní pocit, který nelze nijak změřit. Bolest navíc můţe odeznít i z úplně jiného 

důvodu, např. po odstranění stresového faktoru. 

 Dle výzkumu, který byl proveden Ústavem fyziologie a klinické fyziologie v r. 

1992, metoda LM respektuje moderní znalosti neurofyziologie a řetězení svalových 

spazmů a je proto metodou fyziologickou. Výzkum byl zaloţen na měření koţního 

odporu u vybraných jedinců. Odpor se měřil opakovaně, a vţdy před a po mobilizaci. 

Výsledkem bylo sníţení koţního odporu u většiny pacientů se současným ústupem 

bolesti a odstraněním svalového spazmu (Hnízdil, 1996). 

2. 6. 2 Mobilizace ţeber a klíčku 

 Techniky vycházejí z anatomického uspořádání kostěných a svalových struktur a 

jsou zaloţené na derotaci ţeber. První aţ čtvrté ţebro je taţeno mm. scaleni dolní 

hranou nahoru, takţe mobilizace se provádí do vnitřní rotace. Naopak páté aţ sedmé 

ţebro se mobilizuje do zevní rotace, jelikoţ je taţeno za horní hranu dolů pomocí m. 

obliquus externus abdominis (Hnízdil, 1996). 

 Je nutno zmínit, ţe před samotnou mobilizací ţeber musí být provedena 

mobilizace SI skloubení a bederní páteře a nelze vynechat cokoli z mobilizačních 

technik a provést např. jen mobilizaci samotného ţebra. Vše je vzájemně propojené a 

mohlo by tak dojít k dalšímu řetězení svalových spazmů (Novotná, 2012). 

 Ţebra je moţné palpovat vsedě na ţidli, vleţe na zádech, nebo vleţe na břiše, 

coţ bývá nejpřesnější a pro pacienta komfortnější. Poté, co vyhledáme derotované 

ţebro, provedeme mobilizaci. Vţdy posupujeme od 7. k 1. ţebru a mobilizační manévr 

neopakujeme. Tah v příslušné oblasti úponu m. pectoralis major a následná relaxace 

jsou první částí mobilizace, poté následuje pasivní pohyb do zevní nebo vnitřní rotace 

(dle mobilizovaného ţebra), který zapříčiní otočení ţebra do správné polohy (Hnízdil, 

1996). 
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2. 6. 3 Mobilizace sakroiliakálního (SI) skloubení  

  SI skloubení lze dle Mojţíšové (1992) mobilizovat třemi způsoby, jsou to: 

a) Tobogán – Pacient leţí na zádech, hýţdě spočívají na okraji lehátka, terapeut o sebe 

má jednu DK opřenou a provádí dva velké a pomalé vnitřní kruhy, nejprve pravou a 

poté levou DK. Následuje velký zevní kruh s levou DK, při pohybu směrem dolů ještě 

lehce zapruţíme do extenze v kyčelním kloubu. Totéţ provedeme s druhou DK. 

b) Osmičky – Pacient leţí na zádech, mobilizovaná DK je v 90° FX v kyčelním i 

kolenním kloubu, terapeut stojí čelem k boku pacienta, jednou rukou pacienta uchopí za 

koleno, druhou rukou za distální třetinu bérce a opisuje s bércem “osmičky“ (koleno jde 

v protipohybu s bércem) – protahujeme tak pánevní vazy. 

c) Ţabák – Pacient leţí na břiše, HKK upaţeny, terapeut stojí na vyšetřované straně, 

jednou rukou přitlačuje kříţovou kost k podloţce a druhou rukou provede flexi DK 

v koleni a velkým zevním obloukem přitahuje pacientovo koleno do výše pánve, nebo 

pokud to jde, tak ještě výš. Je nutné, aby byl pacient po celou dobu tohoto manévru 

relaxovaný. 

 Začínáme vţdy tobogánem, a teprve pokud se ujistíme, ţe jsme neuspěli, 

přejdeme na osmičky. Pokud ani tato mobilizace nebyla úspěšná, přejdeme k ţabákovi 

(Hnízdil 1996). 

2. 6. 4 Mobilizace kostrče 

  Blokáda kostrče nastává zejména při přetíţení m. levator ani, na který se 

většinou naváţe spazmus m. pubococcygeus. Ten je společně s m. gluteus maximus 

příčinou posunu kostrče, nejčastěji doprava a dovnitř (80%). Tento posun se projeví 

jednak palpačním nálezem per rectum, vpravo hypotonickým m. gluteus maximus a 

spazmem na adduktorech vpravo (Hnízdil, 1996). Samotnou mobilizaci kostrče 

provádíme per rectum masáţí m. levator ani. 

2. 6. 5 Mobilizace bederní páteře 

 Před samotnou mobilizací je nutné provést relaxaci paravertebrálních svalů 

bederní páteře pomocí postizometrické relaxace – pacient leţí na zádech, obě DKK 

přitaţeny k břichu, terapeutovi ruce spočívají na kolenou pacienta, s nádechem pacient 
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mírně zatlačí proti tlaku terapeuta, výdrţ 10 – 15 s se zadrţeným dechem, výdech a 

uvolnění, terapeut dotáhne kolena do větší flexe v kyčelních kloubech (Mojţíšová, 

1992). 

 Jedním z mobilizačních manévrů je přetočení obou flektovaných DKK na jednu 

a potom na druhou stranu. Hlava se točí vţdy na opačnou stranu neţ DKK, terapeut 

fixuje protilehlé rameno a dle výšky kolen cílí svůj mobilizační záměr – čím jsou kolena 

výš, tím vyšší segmenty páteře mobilizujeme (Mojţíšová, 1992). 

 Dalším mobilizačním manévrem je tzv. leváda, která slouţí k uvolnění zejména 

4. a 5. bederního obratle. Pacient leţí nejprve na pravém boku. Terapeut stojí čelem ke 

špičkám pacienta, spojí ruce a chytí jimi pacientovi flektované DKK pod kotníky, 

kyčelní i kolenní klouby by měly být v 90° FX. Následuje nádech, zadrţení dechu asi na 

10 – 15 s, výdech a uvolnění, přičemţ terapeut zvedá pacientovi bérce kolmo vzhůru. 

Pacientův bok by se měl odlepit asi 20 cm od podloţky a bederní páteř by měla být 

v dlouhém a táhlém oblouku. Celý manévr provádíme velmi pomalu, nikdy nárazem 

nebo švihem (Hnízdil 1996). 

2. 6. 6 Cvičení dle Mojţíšové 

 Cviky jsou zaměřeny na posílení břišních a hýţďových svalů, které bývají 

oslabené. Cvičení je facilitováno dechem a provádí se izotonicky. Velký důraz je kladen 

na fázi relaxační, protoţe smyslem cvičení je uvolnění svalů pánevního dna. Další cviky 

mají účinek mobilizační, či protahovací. Základní sestavu tvoří 12 cviků, začíná se 

cviky protahovacími a mobilizačními a postupně se přechází ke cvikům posilovacím. 

Kaţdý cvik by se měl opakovat 10 – 15x (Hnízdil, 1996). 

 Samotnému cvičení vţdy předcházelo prohřátí měkkých tkání, svalů a 

kostěných struktur pomocí Soluxu, poté následovala lehká “masáţ“, a po ní mobilizace 

(Mojţíšová, 1992). 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3. 1 Metodologie 

3. 1. 1 Cíl práce 

 Cílem teoretické části je stručné uvedení do problematiky bolestí dolní části zad 

se zaměřením na vertebrogenní etiologii, a dále pak seznámení s metodou Ludmily 

Mojţíšové, jakoţto jedné z variant při léčbě vertebrogenního algického syndromu. 

 Cílem praktické části je sledovat průběh a efektivitu metody Ludmily Mojţíšové 

u dvou pacientek s VAS bederní páteře funkční etiologie a na základě kvalitního 

vstupního kineziologického rozboru a aktuálního zdravotního stavu pacientek sestavit 

pro kaţdou vhodnou individuální cvičební jednotku, která bude obsahovat jen vybrané 

cviky z metody LM. Po ukončení terapií ještě objektivně zhodnotím, zda má tato 

metoda vliv na zlepšení zdravotních obtíţí pacientek. K tomu pouţiji dotazník pro 

hodnocení bolesti dolní části zad - The Clinical Back Pain Questionnaire (CBPQ), který 

je určený pro zhodnocení obtíţí za poslední dva týdny. Bude se tedy jednat o objektivní 

posouzení aktuálních obtíţí v oblasti dolní části zad. 

3. 1. 2 Základní otázka bakalářské práce 

 Zlepší se zdravotní obtíţe pacientů s VAS po pravidelném cvičení sestavy 

metody Ludmily Mojţíšové? 

3. 1. 3 Metody 

 Teoretická část mé bakalářské práce je zpracována formou rešerše. Snaţila jsem 

se pouţít co moţná nejvíce recentních zdrojů. Čerpala jsem z odborných knih, článků a 

internetových databází jako jsou PubMed, Medvik a Ebsco. Bohuţel se mi o samotné 

metodě LM nepodařilo získat mnoho informací ze zahraniční literatury, jelikoţ byla 

paní Mojţíšová z České Republiky a v zahraničí o této naší velké osobnosti nemají 

povědomí. Většinu informací ohledně této metody jsem tedy čerpala z publikace 

Léčebné rehabilitační postupy Ludmily Mojţíšové (Hnízdil, 1996). 
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 Praktická část je zpracována formou kazuistiky neboli případové studie. Kaţdá 

obsahuje anamnézu, vstupní kineziologický rozbor, popis jednotlivých fyzioterapií a 

následně výstupní vyšetření a zhodnocení výsledků.  

 Pro větší objektivitu výsledků jsem po ukončení všech terapií pouţila metodu 

kvantitativního výzkumu, a sice dotazník. Zvolila jsem standardizovaný dotazník pro 

hodnocení bolesti dolní části zad – The Clinical Back Pain Questionnaire, který jsem 

pro svou práci vyhodnotila jako nejvhodnější (Longo et al., 2010). Posuzuje aktuální 

zdravotní stav pacienta, jeho tělesné schopnosti a provádění běţných denních aktivit. Je 

krátký, pro pacienta i terapeuta srozumitelný a časově nenáročný. Obsahuje celkem 19 

otázek, 6 z nich je multiple choise (kaţdá odpověď je za 1 bod) a na 13 dalších 

vybíráme pouze jednu odpověď (bodujeme jako 0, 1, 2 atd.). Po sečtení všech bodů 

(celkem je moţné získat 76 bodů), se výsledek převede na procenta. Výsledek se tedy 

pohybuje v rozmezí 0 – 100% a čím více procent dosáhneme, tím je postiţení větší. 

V přílohách č. 3 a 4 uvádím originální verzi (Longo et. al., 2010) i překlad. Českou 

verzi dotazníku jsem pouţila z bakalářské práce, která udává přehled hodnotících škál 

pro bolesti dolní části zad (Broţová, 2013). 

  Vzhledem k malému počtu respondentů (2) nám tato metoda nezajistí 

dostatečné mnoţství dat a nejedná se tedy o klasický výzkum, ale pro objektivní 

posouzení aktuálního stavu pacienta je, myslím, dostačující. Před začátkem praktické 

části byly obě pacientky poučeny o průběhu fyzioterapie a souhlasily s ní, a pro 

dodrţení určitých etických pravidel podepsaly informovaný souhlas, aby byla zajištěna 

naprostá anonymita a ochrana osobních údajů. 

3. 1. 4 Charakteristika souboru 

  Hlavním kritériem pro výběr pacientů byl diagnostikovaný VAS na funkčním 

podkladě, jelikoţ se dá předpokládat, ţe u nich metoda LM bude nejvíce účinná. Aby 

bylo moţné pacientky mezi sebou dobře porovnat, zvolila jsem stejnou lokalizaci tohoto 

syndromu, a to konkrétně VAS v oblasti bederní páteře. Při výběru bylo dále 

zohledněno pohlaví a ochota zúčastnit se, spolupracovat a pravidelně docházet na 

fyzioterapii na 3. Interní kliniku VFN na Karlově náměstí. Nakonec tato kritéria 

splňovaly dvě pacientky, shodou náhod obě pracující ve zdravotnictví. 
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 Pacientce č. 1 je 26 let a byla jí předepsána 7x fyzioterapie se zaměřením na 

korekci svalové dysbalance a z fyzikální terapie 7x aplikace DD proudů na oblast dolní 

části páteře. Druhé pacientce je 43 let a byla jí indikována totoţná léčba s první 

pacientkou. Obě pacientky byly poučeny o postupu fyzioterapie a s naplánovanou 

terapií souhlasily. 
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3. 2 Kazuistika č. 1 

Datum vyšetření: 21. 1. 2015 

Vyšetřovaná osoba: A. K.  

Ročník narození: 1988 

Pohlaví: ţena 

Diagnóza: M5456 – Bolesti dolní části zad; bederní krajina 

 

Anamnéza: 

RA: u matky i otce negativní anamnéza na kostní/svalové/kloubní onemocnění, bratr 

prodělal dnu 

OA: substituovaná hypothyreóza, tinnitus, léčena pro nízké hladiny ţeleza (neví 

etiologii) 

AA: 0 

PA: sanitářka  

SA: sport 0 

GA: hormonální antikoncepce, sledována 

FA: Letrox 50mg 1-0-0, Betahistin 24mg 1-0-1, Maltofer 1-0-0 

Abúsus: nekuřačka, alkohol příleţitostně 

Operace: 9x operace ušních bubínků a zvukovodů - plastika 

Úrazy: 0 

NO: Chronické bolesti v oblasti krční a bederní páteře trvající cca 10 let, v poslední 

době ji nejvíce bolí bederní páteř s iradiací na laterální stranu LDK aţ do nohy, občas 
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bolest v třísle. Charakter bolesti – ostrá, iradiace; intenzita na číselné škále (VAS) – 

2,5/10. Vyvolávajícím momentem je delší sed nebo stoj, úlevový mechanismus nemá. 

Předchozí rehabilitace: 0 

Indikace k fyzioterapii: Lumbalgie a cervikalgie na podkladě svalové dysbalance, 

hypermobility a chronického přetěţování. 

3. 2. 1 Vstupní kineziologický rozbor 

Komplexní vyšetření: 

Status praesens: výška – 165 cm, váha – 78 kg, BMI – 28,7, orientovaná, spolupracuje, 

dominantní ruka - pravá 

Subjektivní problém pacienta: Pacientku nyní nejvíce trápí bolesti bederní páteře, 

které začaly v lednu letošního roku. Nejvíce se bolest projevuje po dlouhém sezení nebo 

stání a s pohybem se většinou zmírňuje. Pacientka dále udává, ţe od srpna loňského 

roku (tj. půl roku zpět) zhubla o 12 kg. 

Vyšetření stoje aspekcí: 

 Zezadu: hlava v ose, krk a ramena v symetrickém postavení, m. trapezius – 

horní část oboustranně hypertonický, lopatky v symetrickém postavení, 

thorakobrachiální trojúhelníky stejné, pánev v rovině, subgluteální rýhy 

symetrické, popliteální rýhy ve stejné výši, levá pata lehce stočena do valgozity 

 Zboku: hlava v mírném předsunu, ramena v mírné protrakci, Thp lehce 

oploštělá, břicho prominuje, prohloubená bederní lordóza, pánev v rovině, osa 

obou DKK posunuta – kolenní klouby v hyperextenzi 

 Zpředu: hlava v ose těla, klíční kosti v rovině, levé rameno výš, 

thorakobrachiální trojúhelníky stejné, zvýšené napětí břišních svalů, pánev 

souměrná, SIAS ve stejné výši, HKK v ose, DKK v ose, pravá patella lehce 

mediálně posunuta, sníţená podélná klenba obou nohou 
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Vyšetření stoje: 

 Rombergův stoj - bpn 

 Trandelenburgova zkouška –  pozitivní na obou DKK - pokles pánve na nestojné 

končetině 

Vyšetření dýchání: horní hrudní typ dýchání 

Dynamické vyšetření páteře: 

 Schoberova vzdálenost: 7 cm 

 Stiborova vzdálenost: 6 cm 

 Ottova deklinační vzdálenost: 3 cm 

 Ottova inklinační vzdálenost: 2 cm 

 Thomayerova zkouška: +5 cm 

 Zkouška lateroflexe: stejná vzdálenost, bez patologie 

 Rotace trupu: v normě 

 Čepojevova vzdálenost: 1 cm 

 Forestierova fleche: 1 cm 

 SI posun - vlevo 

Antropometrie – měření asymetrie trupu a končetin: 

Délky LDK [cm] PDK [cm] 

Sternoklavikulár. skloubení – Spina iliaca anterior superior 48 48 

Funkční délka dolní končetiny 77 78 

Anatomická délka dolní končetiny 86 86 

Tab. Č. 1 – asymetrie trupu a končetin 

Palpace:  

 Teplota kůţe - v normě 

 Svalový tonus - paravertebrálních svalů zvětšený 

 Fascie - posunlivost a protaţitelnost zádových fascií omezena 

 Čití - bpn 
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Goniometrie: Kloubní rozsahy (aktivní i pasivní hybnost) byly vyšetřeny pouze 

orientačně a pouze v kořenových kloubech – ramenní a kyčelní klouby – nebylo 

shledáno ţádné omezení. 

Svalová síla: Orientační svalová síla abduktorů na obou DKK je lehce sníţena, u 

ostatních svalových skupin je fyziologická. 

Provokační testy: 

 Laséque – 90° bolest v bederní páteři vlevo 

 Patrickův test – negativní 

 obrácený Laséque (Mennelův test) - negativní 

Závěr: Pacientka byla odeslána na fyzioterapii pro bolesti bederní páteře, které má od 

ledna 2015. Určitě stojí za zmínku, ţe pacientka v průběhu poměrně krátkého časového 

intervalu - od srpna roku 2014 do ledna 2015 (tj. půl roku) - shodila 12 kg tělesné váhy. 

Nemůţeme říci, ţe jde o přímou souvislost s nynějšími zdravotními problémy, nicméně 

je moţné, ţe to s bolestmi zad souvisí.  

Pacientka je hypermobilní, má chabé drţení těla. Palpačně je cítit zvýšený tonus horní 

části m.trapezius, paravertebrálních svalů, břišních svalů a adduktorů obou DKK. 

Oslabené je mezilopatkové svalstvo a abduktory obou DKK. Dechový stereotyp je horní 

hrudní. Z dynamického vyšetření páteře můţeme zjistit lehce omezený rozvoj hrudní 

páteře do flexe a poměrně výrazné omezení rozvoje krční páteře do flexe. Při vyšetření 

flexe trupu jsme zjistily SI posun vlevo, SI blokáda není přítomna. Zádové fascie jsou 

méně posunlivé a protaţitelné. Kloubní rozsahy jsou ve fyziologických hodnotách, spíše 

se sklonem k hypermobilitě. Svalová síla je dobrá. Z provokačních testů byl pozitivní 

Laséque, kdy pacientka popisovala iradiaci po zadní straně LDK při flexi kyčelního 

kloubu do 90°. 

Krátkodobý plán: Uvolnění hypertonických svalů pomocí měkkých technik, uvolnění 

a protaţení zádových fascií – míčkování, Kibblerova řasa, ‘‘céčka‘‘, ‘‘esíčka‘‘. Posílení 

mezilopatkových svalů a abduktorů DKK. Zlepšení pohyblivosti krční a hrudní páteře – 

protahování fascií a zkrácených svalů, mobilizace klíčku a ţeber, aktivní cvičení. 

Mobilizace SI skloubení, uvolnění a protaţení bederní páteře dle metody Mojţíšové.  
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Dlouhodobý plán: Úprava pohybových stereotypů a jejich zařazení do běţných 

denních činností. Reţimová opatření – korigovaný sed, stoj, zvedání břemen apod. 

Sestavení individuální cvičební jednotky dle LM a její pravidelné cvičení alespoň 3x 

týdně. Doporučení další vhodné pohybové aktivity (chůze, plavání, pilates apod.). 

3. 2. 2 Průběh terapií 

1.  Návštěva - průběh fyzioterapie: 21. 1. 2015 (8:30 - 9:00) 

Byl proveden vstupní kineziologický rozbor (viz výše uvedené hodnoty). Následně byla 

provedena mobilizace SI skloubení dle Mojţíšové a poté byl tento cvik pacientce 

doporučen k domácímu cvičení. Pacientka byla instruována a cvik pochopila. Pacientka 

byla poučena o naplánované fyzioterapii a souhlasí s ní. Po vlastní fyzioterapii byly 

aplikovány diadynamické proudy na oblast bederní páteře – DF 1min + CP 6min + LP 

6min. 

2. Návštěva – průběh fyzioterapie: 6. 2. 2015 (9:15 – 10:00) 

 Pacientka od minulé terapie uvádí zhoršení obtíţí. Záda jí bolí více a téměř ve všech 

polohách a při všech činnostech, úlevová poloha je vleţe na zádech. Bylo provedeno 

palpační vyšetření, které prokázalo zvýšené svalové napětí horní části m. trapezius 

bilaterálně a úponů m. pectoralis major bilaterálně. Následně jsem uvolnila fascie 

hrudníku pomocí míčkování a technik měkkých tkání a pomocí pressury jsem uvolnila 

krátké suboccipitální svaly, které byly v hypertonu. Dále jsem mobilizovala klíček dle 

Mojţíšové, pro lepší pohyblivost ramenního pletence. Po této terapii pacientka 

předvedla mobilizaci SI skloubení vleţe na břiše, kterou si cvičila doma. Cvik jí 

vyhovuje, jen jsem lehce upravila provedení (v průběhu celého cviku více tisknout 

pánev k podloţce). Na závěr jsem přidala další dva cviky pro uvolnění bederní páteře. 

Oba dva cviky se provádí vleţe na zádech, kolena jsou pokrčena a přitisknuta k tělu, 

dlaně spočívají na kolenou. Při prvním cviku si pacientka nohy jen lehce přidrţuje a 

snaţí se odvinout pánev od podloţky, bederní páteř by měla být co nejvíce přitisknuta 

k podloţce a hlavní práci vykonává břišní svalstvo a svaly pánevního dna. Při druhém 

cviku pacientka vyvíjí dlaněmi protitlak vůči kolenním kloubům a při uvolnění mírně 

pasivně přitáhne kolena blíţe k tělu. Pacientka odchází poučena o terapii. Po 

fyzioterapii následovala aplikace DD proudů na oblast bederní páteře – DF 1 min + CP 

6 min + LP 6 min.  
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3. Návštěva – průběh fyzioterapie: 11. 2. 2015 (8:30 – 9:15) 

 Pacientka cítí od minulé terapie výrazné zlepšení. Bolest bederní páteře zcela 

ustoupila, takţe nyní ji nic netrápí. Palpačním vyšetřením jsem zjistila opět zvýšené 

svalové napětí horní části m.trapezius bilaterálně a m.pectoralis major bilaterálně. 

Zlepšila se posunlivost a protaţitelnost fascií hrudníku za pomoci míčkování a technik 

měkkých tkání a následně proběhla korekce cviků pro domácí cvičení. Nové cviky jsme 

nepřidávaly, aby si pacientka stávající cviky co nejvíce “zaţila“ a také jsme usoudily, ţe 

bude lepší, kdyţ efektivitu domácího cvičení zhodnotíme po delší době. Zaměřila jsem 

se tedy na terapii. Kvůli sníţené podélné klenbě na obou nohách jsem provedla 

senzomotorickou stimulaci obou plosek nohou – nácvik malé nohy, izolované zvedání 

prstů a palce, trojbodová opora, ‘‘píďalka‘‘ a dále jsem nastavila korigovaný sed, a poté 

i stoj dle Brüggera. Pacientka odchází poučena o terapii. Po fyzioterapii jsem aplikovala 

fyzikální terapii – DD proudy na oblast bederní páteře – DF 1 min + CP 6 min + LP 6 

min. 

4. Návštěva – průběh fyzioterapie: 25. 2. 2015 (9:15 – 10:00) 

 Pacientka udává, ţe nyní nemá ţádné bolesti a pravidelně doma cvičí. Na 

začátku jsem uvolnila krční páteř dle Mojţíšové a ve zbylém čase jsem pro pacientku 

sestavila individuální cvičební jednotku, která je tvořena sedmi cviky. Tři z nich uţ 

pacientka zná z předchozích terapií a cvičí si je doma, další čtyři jsem přidala dnes. 

Cviky jsem vybírala na základě vstupního vyšetření, předchozích terapií a vzhledem 

k fyzické zdatnosti pacientky. Terapii jsem pojala spíše jako instruktáţ k domácímu 

cvičení. Celá sestava s jednotlivými pokyny je uvedena v příloze č. 1. Sestavu jsem 

s pacientkou několikrát prošla, cviky jí vyhovují a pamatuje si je. Po fyzioterapii jsem 

aplikovala DD proudy na bederní oblast páteře – DF 1 min + CP 6 min + LP 6 min. 

5. Návštěva – průběh fyzioterapie: 11. 3. 2015 (9:15 – 10:00) 

 Pacientka se cítí dobře, bolesti zad má jen po delším sezení. Dále udává, ţe má 

jiţ delší dobu závratě a chodí po různých vyšetřeních, ale pravděpodobně bude prý 

zdroj těchto závratí v levém uchu, které má několikrát operované. Orientačním 

vyšetřením jsem zjistila zvýšené svalové napětí horního m. trapezius bilat. Posunlivost a 

protaţitelnost fascií v oblasti bederní páteře je mírně omezena, zejména kaudálně. 
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Pomocí měkkých technik jsem uvolnila fascie zad a dále jsem pacientku instruovala 

k protaţení bederní páteře. Vleţe na zádech jsem zkontrolovala dechovou vlnu, dýchání 

bylo převáţně horní hrudní, proto jsem aplikovala techniky z respirační fyzioterapie, 

abych více aktivovala abdominální dýchání se zapojením bránice. Poté jsem pacientce 

zadala cviky pro posílení pánevního dna a uvolnění bederní páteře. Na závěr jsme 

prošly pacientčinu sestavu cviků. Po fyzioterapii následovala aplikace DD proudů na 

oblast bederní páteře – DF 1 min + CP 6 min + LP 6 min. 

6. Návštěva – průběh fyzioterapie: 16. 3. 2015 (9:15 – 10:00) 

  Pacientka se cítí dobře, bolesti zad nemá, ale stále ji trápí závratě. 

Orientačním palpačním vyšetřením jsem zjistila bolestivý úpon m. pectoralis major et 

minor a bolestivá byla také sterno-kostální spojení 1. – 3. ţebra oboustranně, více vlevo. 

Kloubní pohyblivost je bez omezení, ve fyziologických hodnotách. Svalová síla je 

dobrá. Fascie hrudníku a zad jsou méně posunlivé a protaţitelné. Terapii jsem zahájila 

ovlivněním fascií pomocí měkkých technik a poté jsem vsedě na ţidli mobilizovala 

klíček a ţebra dle Mojţíšové. Následovala automobilizace SI skloubení vleţe na břiše a 

vleţe na zádech posílení pánevního dna. Pro zlepšení pohyblivosti páteře do flexe, 

extenze a rotace jsem zařadila i cviky vkleče. Po terapii opět následovala aplikace DD 

proudů na oblast bederní páteře – DF 1 min + CP 6 min + LP 6 min.
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3. 2. 3 Výstupní kineziologický rozbor 

Datum: 23. 4. 2014 

Vyšetření stoje aspekcí: 

 Zezadu: hlava v ose, krk a ramena v symetrickém postavení, m. trapezius – 

horní část oboustranně hypertonický, lopatky v symetrickém postavení, 

thorakobrachiální trojúhelníky stejné, pánev v rovině, subgluteální rýhy 

symetrické, popliteální rýhy ve stejné výši, levá pata lehce stočena do valgozity 

 Zboku: hlava v mírném předsunu, ramena v mírné protrakci, Thp lehce 

oploštělá, břicho prominuje, prohloubená bederní lordóza, pánev v rovině, osa 

obou DKK posunuta – kolenní klouby v hyperextenzi 

 Zepředu: hlava v ose těla, klíční kosti v rovině, levé rameno výš, 

thorakobrachiální trojúhelníky stejné, zvýšené napětí břišních svalů, pánev 

souměrná, SIAS ve stejné výši, HKK v ose, DKK v ose, pravá patella lehce 

mediálně posunuta, sníţená podélná klenba obou nohou 

Vyšetření stoje: 

 Rombergův stoj - bpn 

 Trandelenburgova zkouška –  pozitivní na obou DKK - pokles pánve na nestojné 

končetině (není ale tak značný jako při vstupním vyšetření) 

Vyšetření dýchání: typ horní hrudní 

Dynamické vyšetření páteře: 

 Schoberova vzdálenost: 7 cm 

 Stiborova vzdálenost: 6 cm 

 Ottova deklinační vzdálenost: 3 cm 

 Ottova inklinační vzdálenost: 3 cm 

 Thomayerova zkouška: +3 cm 

 Zkouška lateroflexe: stejná vzdálenost, bez patologie 

 Rotace trupu: v normě 
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 Čepojevova vzdálenost: 2 cm 

 Forestierova fleche: 1 cm 

 SI posun - vlevo 

Antropometrie – měření asymetrie trupu a končetin: 

Délky LDK [cm] PDK [cm] 

Sternoklavikulár. skloubení – Spina iliaca anterior superior 48 48 

Funkční délka dolní končetiny 77 78 

Anatomická délka dolní končetiny 86 86 

Tab. č. 2 – asymetrie trupu a končetin 

Palpace:  

 Teplota kůţe – fyziologická 

 Svalový tonus – zvýšené napětí paravertebrálních svalů  

 Fascie - posunlivost a protaţitelnost zádových fascií mírně omezena 

 Čití - bpn 

Goniometrie: Aktivní i pasivní kloubní hybnost byly vyšetřeny pouze orientačně a 

nebylo shledáno ţádné omezení. Rozsahy jsou tedy fyziologické. 

Svalová síla: Orientační svalová síla abduktorů na obou DKK je lehce sníţena, u 

ostatních svalových skupin je fyziologická. 

Provokační testy: 

 Laséque – negativní 

 Patrickův test – negativní 

 obrácený Laséque (Mennelův testú) - negativní 

3. 2. 4 Výsledky vyšetření 

 Pacientka absolvovala celkem 7 terapií. Popisuje, ţe bolesti v bederní páteři má 

jen občas po delším sezení, jinak se cítí dobře. Porovnáním vstupního a výstupního 

vyšetření jsem zjistila zlepšení dynamiky páteře v krční oblasti, kde se Čepojevova 

vzdálenost zvýšila o 1 cm, v oblasti hrudní páteře se zvýšila Otova zkouška do inklinace 

o 1 cm a Thomayerova zkouška předklonu se vylepšila o 2 cm. Při zkoušce 
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provokačních manévrů nebyl pozitivní Laséque. Na škále bolesti udává 2,5/10 (při 

největší bolesti, klidové bolesti nemá), coţ je stejné číslo, které udávala i při vstupním 

vyšetření. Orientační vyšetření kloubní pohyblivosti je beze změn, ve fyziologických 

hodnotách. Svalová síla je dobrá. Výsledek z vyplněného dotazníku pro hodnocení 

bolesti dolní části zad The Clinical Back Pain Questionnaire je 11 % (maximum je 100 

%), z čehoţ je zřejmé, ţe pacientka má jen mírné obtíţe. Pacientka se cítí dobře, 

pravidelně cvičí zadanou sestavu, kterou dostala i v tištěné formě. Dle všech získaných 

výsledků tedy můţeme usuzovat, ţe cviky dle Mojţíšové a samotná fyzioterapie a 

fyzikální terapie, měly pozitivní vliv na odeznění bolestí zad a zvolená metoda byla 

účinná.  
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3. 3 Kazuistika č. 2 

Datum vyšetření: 21. 1. 2015 

Vyšetřovaná osoba: R. K.  

Ročník narození: 1972 

Pohlaví: ţena 

Diagnóza: M5456 – Bolesti dolní části zad; bederní krajina 

 

Anamnéza: 

RA: matka i otec bez onemocnění pohybového aparátu 

OA: chronický VAS bederní páteře 

AA: pelyněk, pyl 

PA: magistra v lékárně 

SA: sport – příleţitostně (plavání, běţky atd.) 

GA: 2 děti, 2 porody 

FA: 0 

Abúsus: nekuřačka, alkohol příleţitostně 

Operace: 0 

Úrazy: 0 

NO: Chronické bolesti v oblasti bederní páteře trvající cca 2 roky, zhoršení nastalo 

v půlce prosince 2014 po námaze a následném prochladnutí. Největší bolesti v oblasti 

dolní bederní páteře ve střední čáře, bolest je lokalizovaná, tupá, bez iradiace. 

Vyvolávacím momentem bolesti je sed s delší kyfózou bederní páteře a delší stoj, úleva 

nastává při chůzi. Intenzita bolesti na číselné škále VAS nyní 6,5/10. Bere analgetika – 
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Brufen. Od roku 2013, kdy docházela na rehabilitaci, cvičí pravidelně a má vlastní 

cvičební jednotku. 

Dále pacientka udává občasné bolesti levého kolene, zejména při cvičení, kdy je zátěţ 

ve flexi kolene. 

Předchozí rehabilitace: Před 2 roky docházela na fyzioterapii na 3. Interní kliniku 

VFN kvůli bolestem bederní páteře. 

Indikace k fyzioterapii: Lumbalgie na podkladě svalové dysbalance a chronického 

přetěţování. 

3. 3. 1 Vstupní kineziologický rozbor 

Komplexní vyšetření: 

Status praesens: výška – 166 cm, váha – 58 kg, BMI – 21, orientovaná, spolupracuje, 

dominantní ruka - pravá 

Subjektivní problém pacienta: Pacientku nejvíce trápí bolesti bederní páteře, které 

začaly v půlce prosince loňského roku. Nejvíce se bolest projevuje po dlouhém sezení 

nebo stání a s pohybem se většinou zmírňuje. Pacientku dále trápí mírná diastáza, a to 

zejména při flexi trupu, kdy dostává křeče do břicha (hlavně při oblékání ponoţek). 

Vyšetření stoje aspekcí: 

 Zezadu: hlava v ose, krk a ramena v symetrickém postavení, m. trapezius – 

horní část ve stejném napětí, dolní úhel pravé lopatky lehce odstává, 

thorakobrachiální trojúhelník vpravo ostřejší – pánev mírně vybočená vpravo, 

pánev v rovině, subgluteální rýhy symetrické, popliteální rýhy ve stejné výši, 

levá pata lehce stočena do valgozity 

 Zboku: hlava v mírném předsunu, ramena v mírné protrakci, Thp lehce 

oploštělá, břicho neprominuje, bederní lordóza ve fyziologickém zakřivení, 

pánev v rovině, osa obou DKK v rovině 

 Zpředu: hlava v ose těla, levá klíční kost výš, levé rameno výš, 

thorakobrachiální trojúhelník vpravo ostřejší, zvýšené napětí břišních svalů, 

pupek přetahován vpravo, pánev souměrná, SIAS ve stejné výši, HKK v ose, 

DKK v ose, patelly v ose, lehce sníţená podélná klenba obou nohou 
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Vyšetření stoje: 

 Rombergův stoj - negativní 

 Trandelenburgova zkouška – negativní 

Vyšetření dýchání: horní typ dýchání 

Dynamické vyšetření páteře: 

 Schoberova vzdálenost: 7 cm 

 Stiborova vzdálenost: 7 cm 

 Ottova deklinační vzdálenost: 3 cm 

 Ottova inklinační vzdálenost: 4 cm 

 Thomayerova zkouška: 0 cm 

 Zkouška lateroflexe: vpravo – 55 cm; vlevo – 49 cm 

 Rotace trupu: v normě 

 Čepojevova vzdálenost: 1 cm 

 Forestierova fleche: 1 cm 

 SI posun: vlevo 

 

Antropometrie – měření asymetrie trupu a končetin: 

Délky LDK [cm] PDK [cm] 

Sternoklavikulár. skloubení – Spina iliaca anterior superior 46 46 

Funkční délka dolní končetiny 79 79 

Anatomická délka dolní končetiny 86 85 

Tab. č. 3 – asymetrie trupu a končetin 

Palpace:  

 Teplota kůţe - fyziologická 

 Svalový tonus – zvýšený tonus horního m. trapezius bilat. a m. rectus abdominis 

 Fascie - posunlivost a protaţitelnost zádových fascií omezena 

 Čití - bpn 
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Goniometrie: Aktivní i pasivní hybnost ramenních kloubů je ve fyziologických 

hodnotách, jen je lehce omezena vnitřní rotace. Aktivní a pasivní hybnost v kyčelních 

kloubech je mírně omezena do vnitřní rotace, naopak zevní rotace na obou DKK je nad 

fyziologickými hodnotami, ostatní pohyby jsou ve fyziologických hodnotách. 

Svalová síla: Orientační svalová síla HKK, DKK, i trupu je fyziologická. 

Provokační testy:  

 Laséque – negativní 

 Patrickův test – negativní 

 obrácený Laséque (Mennelův test) – bolest ve středu spodní části bederní páteře 

Závěr: Pacientka byla odeslána na fyzioterapii kvůli chronické bolesti v bederní páteři 

(asi 2 roky), která se od prosince 2014 zvýraznila. 

Pacientka má lehkou diastázu m. rectus abdominis, která se zvýrazňuje při větší flexi 

trupu a někdy způsobuje aţ křeče. Budu se proto snaţit o co nejmenší zapojení přímého 

břišního svalu (max. pomocí postizometrické relaxace) a o aktivaci zejména šikmých 

břišních svalů mm. obliqui internus et externus abdominis pro zlepšení dechového 

stereotypu a postury. Lehce odstává dolní úhel pravé lopatky, pánev je mírně vybočená 

vpravo. Dýchání je horní hrudní. Dynamické vyšetření páteře ukázalo značný rozdíl 

pohybů do lateroflexe, kdy vpravo je tento pohyb omezen s rozdílem 6cm oproti levé 

straně. Rozvíjení krční páteře je také omezeno, a při testování flexe trupu jsem zjistila 

SI posun vlevo. Fascie hrudníku a zad jsou méně posunlivé a protaţitelné. Kloubní 

rozsahy i svalová síla jsou ve fyziologických hodnotách. Pacientka byla poučena o 

terapii a souhlasí s ní. 

Krátkodobý plán: Uvolnění hypertonických svalů pomocí měkkých technik, 

odstranění TrPs pomocí pressury a PIR, uvolnění a protaţení zádových fascií – 

míčkování, Kibblerova řasa, ‘‘céčka‘‘, ‘‘esíčka‘‘. Posílení mezilopatkových a prsních 

svalů. Zlepšení pohyblivosti krční a hrudní páteře – protahování fascií a zkrácených 

svalů, mobilizace klíčku a ţeber, aktivní cvičení. Mobilizace SI skloubení, uvolnění a 

protaţení bederní páteře dle metody Mojţíšové. Nácvik bráničního dýchání.  

Dlouhodobý plán: Úprava pohybových stereotypů a jejich zařazení do běţných 

denních činností. Reţimová opatření – korigovaný sed, stoj, zvedání břemen apod. 
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Sestavení individuální cvičební jednotky dle metody Mojţíšové. Pravidelná pohybová 

aktivita alespoň 2x týdně (plavání, chůze atd.). Úprava ţivotního stylu. Nácvik 

relaxačních technik. 

3. 3. 2 Průběh terapií 

1. Návštěva – průběh fyzioterapie: 29. 1. 2015 (9:15 – 10:00): 

Byl proveden vstupní kineziologický rozbor (viz naměřené hodnoty výše). Poté byla 

provedena mobilizace SI skloubení dle Mojţíšové, která ovšem pacientce 

nevyhovovala, takţe jsem místo něj zvolila alternativu vleţe na zádech, kdy pacientka 

provádí zevní a vnitřní kruhy v kyčelních kloubech. Tento cvik pacientce vyhovuje a 

byl jí tedy uloţen k domácímu cvičení. Pacientka byla poučena o terapii a souhlasí s ní. 

Nakonec jsem aplikovala diadynamické proudy na oblast bederní páteře – DF 1min + 

CP 6min + LP 6min. 

2. Návštěva – průběh fyzioterapie: 6. 2. 2015 (8:30 – 9:15): 

Pacientka od poslední návštěvy neudává ani zlepšení ani zhoršení zdravotních obtíţí. 

Cvičí pravidelně 3x denně v různých opakováních. Na krku byl palpačně zjištěn 

hypertonus mm.scaleni oboustranně, sterno-kostální spojení nebyli palpačně bolestivé. 

Pro lepší pohyblivost sterno-klavikulárního skloubení jsem mobilizovala klíček dle 

Mojţíšové a následně jsem pacientce doporučila cviky na protaţení a uvolnění krční 

páteře, která je přetíţená. Vleţe na zádech jsem uvolnila fascie hrudníku a dále jsme 

vsedě posilovaly prsní a mezilopatkové svalstvo pro správné postavení hrudníku a 

zlepšení dechového stereotypu. Vleţe na zádech jsem provedla korekci domácího 

cvičení a přidala jsem další dva cviky. Oba dva jsou na uvolnění bederní páteře, jsou 

z klasické “mojţíšovské“ sestavy – zdvihání pánve a vytahování do dálky. Po vlastní 

fyzioterapii následovala aplikace DD proudů na bederní páteř – DF 1min + CP 6min + 

LP 6min. 

3. Návštěva – průběh fyzioterapie: 11. 2. 2015 (9:15 – 10:00) 

 Pacientka od minulé terapie popisuje zhoršení obtíţí, ale přisuzuje to nedávno 

prodělané chřipce. Cítí se v celkové dekondici a má bolesti svalů a kloubů. Palpačně 

jsem zjistila zvýšené svalové napětí horní časti m.trapezius bilat., m. pectoralis major 

bilat., mm. scaleni a suboccipitálních svalů. Míčkováním a technikami měkkých tkání 
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jsem uvolnila fascie hrudníku, pressurou jsem ošetřila suboccipitální svaly a dále jsem 

oboustranně mobilizovala klíček pro zlepšení pohyblivosti ramenního pletence. Po této 

terapii proběhla korekce cviků na doma. Vyměnila jsme cvik č. 1, kdy místo krouţků 

bude pacientka vleţe na zádech s pokrčenými nohami střídavě překlápět pravé a levé 

koleno směrem dovnitř. Cviky č. 2 a 3 zůstaly a k nim jsem přidala ještě další tři cviky 

v kleku. Cviky pacientce vyhovují a zvládá je. Po fyzioterapii následovala opět aplikace 

DD proudů na bederní páteř – DF 1 min + CP 6 min + LP 6 min. 

4. Návštěva – průběh fyzioterapie: 19. 2. 2015 (9:15 – 10:00) 

 Od minulé terapie pacientka cítí zlepšení zdravotního stavu. Pravidelně doma 

cvičí. Pomocí míčkování jsem uvolnila fascie hrudníku, upravila jsem dechovou vlnu a 

sestavila kompletní individuální cvičební jednotku. Sestava zahrnuje celkem sedm 

cviků, cviky č. 1 – 6 uţ pacientka zná z předchozích terapií a cvičí je doma, cvik č. 7 

jsem přidala dnes a je na posílení mezilopatkového svalstva. Všechny cviky pacientce 

vyhovují. Celá sestava je popsána níţe (viz příloha č. 2). Po fyzioterapii následovala 

aplikace DD proudů na bederní páteř – DF 1 min + CP 6 min + LP 6 min. 

5. Návštěva – průběh fyzioterapie: 25. 2. 2015 (8:30 – 9:15) 

 Pacientka se od minulé terapie cítí dobře, bolesti bederní páteře nemá. Trápí ji 

ale bolest krční páteře a hlavy, které se zvýrazňuje zejména po delším sezení. 

Z orientačního palpačního vyšetření jsem zjistila zvýšený svalový tonus 

suboccipitálních svalů a mm. scaleni bilaterálně. Fascie hrudníku a zad (zejména 

v oblasti hrudní páteře) jsou méně posunlivé a protaţitelné. Dle aktuálních problémů 

pacientky jsem terapii zaměřila především na ovlivnění bolesti krční páteře a hlavy. 

Vleţe na zádech byla provedena PIR suboccipitálních svalů pro jejich relaxaci. Dále 

jsem uvolnila fascie hrudníku, měkkými technikami ošetřila hypertonický horní m. 

trapezius bilat. a vleţe na břiše jsem uvolnila fascie zad. Dále jsem do terapie zařadila 

cviky na mobilizaci hrudní páteře a cviky pro uvolnění krční páteře. Na závěr pacientka 

předvedla svou sestavu cviků, kterou si doma pravidelně cvičí. Po fyzioterapii opět 

následovala aplikace diadynamických proudů na bederní páteř – DF 1 min + CP 6 min + 

LP 6 min. 
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6. Návštěva – průběh fyzioterapie: 16. 3. 2015 (8:30 – 9:15) 

 Pacientka přichází na terapii po delší časové prodlevě, během níţ byla týden na 

horách a kaţdý den jezdila na lyţích nebo běţkách. Tato větší fyzická zátěţ jí prý 

nevyvolala ţádné bolesti, jen byla hodně unavená. Orientačním palpačním vyšetřením 

jsem zjistila zvýšený svalový tonus suboccipitálních svalů, horní části m. trapezius, m. 

levator scapulae a palpační citlivost v oblasti sterno-kostálního skloubení 1. – 5. ţebra 

bilaterálně. Orientační hybnost na končetinách byla bez omezení, rozvíjení hrudního 

úseku páteře bylo lehce omezeno. Vzhledem k tomu, ţe pacientku neustále trápí bolest 

krční páteře, zaměřila jsem terapii na tuto oblast. Vleţe na zádech jsem provedla PIR 

suboccipitálních svalů a lehkou trakci krční páteře. Pomocí měkkých technik jsem 

uvolnila fascie hrudníku a vleţe na břiše jsem měkkými technikami ošetřila 

hypertonický m. levator scapulae a horní část m. trapezius. Dále jsem oboustranně 

mobilizovala lopatku dle Mojţíšové pro zlepšení pohyblivosti ramenního pletence. Po 

ošetření těchto struktur jsem pacientce doporučila cviky vsedě na ţidli pro uvolnění 

krční páteře a dále cviky pro posílení mezilopatkových svalů a dolních fixátorů lopatek. 

Na závěr jsme prošly celou sestavu, kterou si pacientka cvičí doma. Po fyzioterapii 

následovala aplikace DD proudů na oblast bederní páteře –  DF 1 min + CP 6 min + LP 

6 min. 
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3. 3. 3 Výstupní kineziologický rozbor 

Datum provedení: 23. 3. 2015 – 7. návštěva 

Vyšetření stoje aspekcí: 

 Zezadu: hlava v ose, krk a ramena v symetrickém postavení, m. trapezius – 

horní část ve stejném napětí, dolní úhel pravé lopatky lehce odstává, 

thorakobrachiální trojúhelník vpravo ostřejší – pánev mírně vybočená vpravo, 

pánev v rovině, subgluteální rýhy symetrické, popliteální rýhy ve stejné výši, 

levá pata lehce stočena do valgozity  

 Zboku: hlava v mírném předsunu, ramena v mírné protrakci, Thp lehce 

oploštělá, břicho neprominuje, bederní lordóza ve fyziologickém zakřivení, 

pánev v mírné anteverzi, osa obou DKK v rovině 

 Zpředu: hlava v ose těla, klíční kosti ve stejné výši, ramena ve stejné výši, 

thorakobrachiální trojúhelník vpravo ostřejší, zvýšené napětí břišních svalů, 

pupek přetahován vpravo, pánev souměrná, SIAS ve stejné výši, HKK v ose, 

DKK v ose, patelly v ose, lehce sníţená podélná klenba obou nohou  

Vyšetření stoje: 

 Rombergův stoj - negativní 

 Trandelenburgova zkouška – negativní 

Vyšetření dýchání: horní typ dýchání 

Dynamické vyšetření páteře: 

 Schoberova vzdálenost: 7 cm 

 Stiborova vzdálenost: 7 cm 

 Ottova deklinační vzdálenost: 2,5 cm 

 Ottova inklinační vzdálenost: 4 cm 

 Thomayerova zkouška: 0 cm 

 Zkouška lateroflexe: vpravo – 48 cm; vlevo – 46 cm 

 Rotace trupu: v normě 

 Čepojevova vzdálenost: 3 cm 
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 Forestierova fleche: 1 cm 

 SI posun: vlevo 

 

Antropometrie – měření asymetrie trupu a končetin: 

Délky LDK [cm] PDK [cm] 

Sternoklavikulár. skloubení – Spina iliaca anterior superior 46 46 

Funkční délka dolní končetiny 79 79 

Anatomická délka dolní končetiny 86 85 

Tab. č. 4 – asymetrie trupu a končetin 

Palpace:  

 Teplota kůţe - v normě 

 Svalový tonus – zvýšený tonus horního m. trapezius bilat. a m. rectus abdominis 

 Fascie - posunlivost a protaţitelnost zádových fascií mírně omezena 

 Čití - bpn 

Goniometrie: Aktivní i pasivní hybnost ramenních kloubů je ve fyziologických 

hodnotách, je lehce omezena vnitřní rotace. Aktivní a pasivní hybnost v kyčelních 

kloubech je ve fyziologických hodnotách, zevní rotace je nad fyziologickými 

hodnotami, ostatní pohyby se pohybují v rozmezí běţných hodnot. 

Svalová síla: Orientační svalová síla HKK, DKK, i trupu je v normě. 

Provokační testy:  

 Laséque – negativní 

 Patrickův test – negativní 

 obrácený Laséque (Mennelův test) – negativní 

3. 3. 4 Výsledky vyšetření 

 Pacientka absolvovala celkem 7 terapií. Popisuje, ţe jiţ nemá ţádné bolesti 

v bederní páteři a cítí se dobře. Porovnáním vstupního a výstupního vyšetření jsem 

zjistila poměrně značné zlepšení dynamiky páteře, zejména v krční oblasti, kde se 

Čepojevova vzdálenost zvýšila o 2 cm, dále došlo k vyrovnání pohyblivosti do 
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lateroflexe, kde jiţ není rozdíl 6 cm, ale pouhé 2 cm a v oblasti hrudní páteře se zvýšila 

Otova zkouška do deklinace o 1 cm. Při zkoušce provokačních manévrů nebyl pozitivní 

obrácený Laséque – bolest v oblasti bederní páteře ustoupila. Na škále bolesti udává 

2/10 (při největší bolesti, klidové bolesti nemá) z původních 6,5, takţe subjektivně 

došlo k výraznému sníţení bolesti. Orientačním vyšetřením kloubních rozsahů 

kyčelních kloubů jsem zjistila zvýšení pohyblivosti do vnitřní rotace, ostatní rozsahy se 

nezměnily. Svalová síla je dobrá. Výsledek z vyplněného dotazníku pro hodnocení 

bolesti dolní části zad The Clinical Back Pain Questionnaire je 9 % (maximum je 100 

%), je tedy zřejmé, ţe pacientka má jen mírné obtíţe. Pacientka se cítí dobře, pravidelně 

cvičí zadanou sestavu, kterou dostala i v tištěné formě. Dle všech výsledků tedy 

můţeme usuzovat, ţe cviky dle Mojţíšové a samozřejmě i samotná fyzioterapie a 

fyzikální terapie, měly pozitivní vliv na odeznění bolestí zad a zvolená metoda byla 

účinná.  
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4 Diskuse 

 Bolesti zad jsou jednou z nejčastějších příčin návštěvy lékaře a existuje jen 

malé procento lidí, kteří se s těmito problémy nikdy nesetkali (Brédová, 2014). 

Důvodem je změna ţivotního stylu a nevhodné pohybové stereotypy, které lidé denně 

zapojují do kaţdodenních činnost (Hodačová, 2014). V dnešní době existuje jiţ mnoho 

metod a postupů, jak těmto obtíţím předcházet a v případě jejich projevení i odstranit. 

Pro svou práci jsem si zvolila metodu Ludmily Mojţíšové, která je známá především 

v souvislosti s léčbou ţenské funkční sterility, avšak málokdo ví, ţe původně tato 

metoda slouţila k odstranění bolestí zad (Hnízdil, 1996). 

 V teoretické části popisuji anatomii a biomechaniku páteře a problematiku 

vertebrogenního algického syndromu se zaměřením na oblast bederní páteře. Zde jsem 

neměla problém se získáváním informací, čerpala jsem z české i zahraniční literatury a 

informace jsem získávala zejména z monografií a odborných článků, které jsem 

vyhledala pomocí databází PubMed, Medvik a Ebsco. Velkou část teoretické části se 

věnuji stručnému popisu metody paní Ludmily Mojţíšové. Zde bych chtěla zmínit, ţe 

jsem k této metodě nedohledala ţádnou současnou zahraniční literaturu. Existuje sice 

publikace v anglickém jazyce o této metodě vydaná v roce 1988 v USA, ale jedná se jen 

o převzetí informací z české literatury a novější knihy nebo články se mi nepodařilo 

dohledat. Proto jsem zde čerpala pouze z české literatury. 

 V praktické části jsem si definovala cíl a základní otázku bakalářské práce, 

popsala pouţité metody, charakterizovala soubor a zaznamenala vyšetření a průběhy 

terapií. Uvádím, ţe práce je kombinací kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Zde je 

ovšem třeba poznamenat, ţe se nejedná o kvantitativní výzkum v pravém slova smyslu, 

jelikoţ jsem pracovala jen s malým počtem respondentů (2) a nelze tedy výsledky 

objektivizovat. Určitě by bylo vhodné zvolený dotazník (The Clinical Back Pain 

Questionnaire) pouţít i při vstupním vyšetření pro moţnost porovnání obtíţí před a po 

terapiích, zde ale musím podotknout, ţe na tento dotazník jsem narazila aţ v průběhu 

terapií. Pouţila jsem ho tedy alespoň při výstupním vyšetření, abych měla kromě 

subjektivního hodnocení i nějaké objektivní. Mým cílem bylo sestavit vhodnou 

individuální cvičební jednotku dle LM pro kaţdou pacientku a zjistit, zda bude mít vliv 

na zmírnění bolesti bederní páteře. Pacientka 2 byla velmi ochotná se mnou 
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spolupracovat, s pacientkou 1 jsem měla trochu problém v plánování jednotlivých 

terapií, ale při samotné terapii taktéţ ochotně spolupracovala. V závěru praktické části 

uvádím výsledky terapií.  

 Z výsledků mé praktické části je zřejmé, ţe metoda LM skutečně můţe 

odstranit bolesti zad funkční etiologie. Nevím, jak velká by byla úspěšnost při vyuţití 

této metody u většího počtu pacientů, nicméně u obou mých pacientek, se kterými jsem 

měla moţnost delší dobu spolupracovat, měla výborný efekt. V obou případech došlo 

k úplnému odeznění bolestí zad a díky tomu se zkvalitnilo provádění kaţdodenních 

činností. Kaţdá sestava, kterou jsem pacientkám sestavila, obsahuje 7 cviků, coţ je, 

myslím, přijatelný počet a není to nijak zvlášť časově náročné. 

  Obě pacientky jsou ţeny v produktivním věku a měly bolesti chronického 

charakteru. U pacientky 1 jsem volila cviky spíše posilovací, vzhledem k tomu, ţe je 

v lehké dekondici. U pacientky 2 jsem volila cviky spíše mobilizační, jelikoţ pravidelně 

sportuje, je v dobré fyzické kondici a hlavním problémem bylo omezené rozvíjení 

některých úseků páteře a ne svalová slabost. Sestavy jsem s pacientkami průběţně 

procházela a měnila, a při výstupním vyšetření uţ měla kaţdá hotovou svou sestavu (viz 

přílohy č. 1 a 2). 

 V teoretické části píši, ţe při mobilizaci klíčku a ţeber postupujeme vţdy od 7. 

k 1. ţebru (Hnízdil, 1996). V současné době se názory na tento postup liší a nejen 

v knihách, ale i v samotných kurzech metody LM, se můţeme setkat s opačným 

postupem této mobilizace. Tedy od 1. aţ k 7. ţebru (např. v kurzu Hany Volejníkové). 

Pro svou práci jsem si vybrala první postup, a to zejména z toho důvodu, ţe ho povaţuji 

za více “Mojţíšovský“, jelikoţ nejen mobilizace, ale i cviky této metody prošly za 

posledních pár let velkými změnami. Mnoho následovníků metody si jednotlivé postupy 

uzpůsobilo podle vlastních zkušeností, a proto existuje více variant. 

  Pokud k nám pacient přijde s bolestmi zad, snaţíme se vţdy vybrat 

vhodnou metodu pro konkrétního pacienta. Kaţdému vyhovuje a pomáhá něco jiného a 

na to je třeba při výběru myslet. V dnešní době můţeme vybírat z opravdu široké škály 

přístupů, kaţdý má svá specifika, ale všechny mají společný cíl – předcházet bolestem 

zad, a v případě, ţe se jiţ bolesti projevily, odstranit je. 
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  Vojtova metoda, stejně jako metody PNF, Brunkow, DNS a metoda dle 

Brűggera jsou oproti metodě LM nevýhodné v tom, ţe je při jejich aplikaci zapotřebí 

přítomnost terapeuta (ať uţ se jedná o samotnou terapeutovu činnost či o pouhé 

nastavení pacienta do správné výchozí polohy). Pokud hovoříme o samotném aktivním 

cvičení, při metodě dle Mojţíšové není stálá přítomnost terapeuta nutná (Novotná, 

2012). Terapeut pouze instruuje pacienta při první návštěvě, jak cviky správně provádět 

a na co si dát pozor, a při dalších návštěvách uţ provádí pouze korekci. Proto je metoda 

LM výhodná v tom, ţe ji pacient můţe cvičit sám doma bez přítomnosti další osoby.  

 Dalším rozdílem u jednotlivých metod je odlišný typ svalové práce. Například 

metody Brunkow a DNS dle Koláře vyuţívají při cvičení izometrickou svalovou 

kontrakci (Kolář, 2009). Mojţíšová pracuje převáţně s izotonickou svalovou kontrakcí, 

která bývá, ve většině případů, pro pacienty jednodušší na pochopení. 

  Metoda DNS poměrně hodně pracuje s dechem, jelikoţ jedním z hlavních 

předpokladů pro fyziologickou stabilizaci páteře je postavení a dynamika hrudního koše 

(Kolář, 2009). U metody LM se názory jednotlivých autorů na vyuţití dýchání při 

pohybu liší. Někteří autoři mu vůbec nepřikládají důleţitost a dovolují dýchání dle 

vlastních potřeb (Rokyta, 1992), jiní autoři si naopak protiřečí. Jedni tvrdí, ţe aktivní 

pohyb se má provádět s nádechem (Hnízdil, 1996), druzí říkají, ţe s výdechem 

(Strusková, 2005). Jelikoţ v tomto ohledu není jednoznačný názor, rozhodla jsem se pro 

kombinaci obou typů. U pacientky 1 jsem vyuţila facilitaci dechem pro ještě větší 

svalovou aktivitu, takţe s nádechem pacientka prováděla aktivní pohyb a s výdechem 

relaxovala. U pacientky 2 jsem vzhledem k břišní diastáze volila opačnou dechovou 

strategii, a tedy ţe s výdechem prováděla aktivní pohyb a s nádechem relaxovala. Bylo 

to proto, abych ještě více nepřetěţovala jiţ klidově hypertonický m. rectus abdominis.   

 V čem je ovšem metoda LM jedinečná, je její komplexní pojetí pacienta.  Paní 

Mojţíšová se na pacienta vţdy dívala jako na jeden celek a snaţila se upravit nejen 

přítomnou svalovou dysbalanci. Dívala se, jak se pacient pohybuje a nechávala si od 

pacientů předvést polohy, ve kterých setrvávají většinu svého dne. Dá se tedy říci, ţe 

součástí byla i jakási ergodiagnostika. 

 Dále se v teoretické části zmiňuji (viz kapitola - 2. 6. 6 Cvičení dle Mojţíšové), 

ţe samotnému cvičení vţdy předcházelo nahřátí Soluxem a lehká masáţ (Mojţíšová, 
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1992). Celá terapie tedy trvala podstatně déle. Já jsem tento postup nedodrţovala kvůli 

nedostatku času a dále proto, ţe účinek samotného předehřátí není prokázán. 

 Mě osobně tato metoda nadchla. Je logická, cviky jsou jednoduché na 

pochopení i provedení, motivuje a vyuţívá aktivní přístup pacienta – pacient ví, ţe 

pokud nebude cvičit, záda ho nepřestanou bolet. Dalším kladem metody LM je, ţe k ní 

není zapotřebí ţádných pomůcek, jako jsou overball, theraband, nebo třeba gymnastický 

míč. Vystačíme si pouze s podloţkou a pohodlným oblečením, coţ je velice praktické a 

finančně nenáročné. Líbí se mi, ţe vyuţívá kombinaci mobilizací a aktivního cvičení a 

utvrzuje pacienta, ţe pohyb, ať uţ je řeč o cvičení dle Mojţíšové či jakékoli jiné 

pohybové aktivitě, má nezastupitelnou roli pro udrţení zdraví. 

 Jako nevýhodné vidím to, ţe všechny cviky se provádějí vleţe nebo vsedě, coţ 

je v pracovním procesu téměř nemoţné. Další nevýhodou je časová náročnost, a to 

nejen z pohledu, ţe aby měla metoda efekt, cviky se musejí provádět pravidelně 

několikrát denně, ale i proto, ţe její efekt se projeví aţ za delší dobu, coţ můţe být pro 

některé pacienty demotivující.  

 Závěrem bych chtěla říci, ţe existuje opravdu mnoho moţností léčby bolestí 

zad a záleţí na nás, fyzioterapeutech, jakou zvolíme. Důleţitá je správná diagnostika a 

komplexní přístup k pacientovi. Měli bychom respektovat jeho přání a pocity a nic mu 

nenutit. 
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5 Závěr 

  Ve své práci jsem si zvolila dva cíle. Jeden v teoretické a druhý v praktické 

části. Cílem teoretické části bylo stručné uvedení do problematiky bolestí dolní části zad 

se zaměřením na vertebrogenní etiologii a dále seznámení s metodou Ludmily 

Mojţíšové, jakoţto jedné z moţností léčby bolestí zad. 

 Cílem praktické části bylo sledovat průběh a efektivitu terapie a pro kaţdou 

pacientku sestavit individuální cvičební jednotku dle Mojţíšové. Na základě vstupního 

kineziologického vyšetření jsem sestavila pro kaţdou pacientku individuální sestavu a 

v průběhu terapií jsem ji dle aktuálních potřeb a zdravotního stavu pacientek měnila. 

Kaţdá sestava obsahuje 7 cviků. Průběhy terapií jsem zaznamenávala a na závěr jsem 

provedla výstupní kineziologické vyšetření a zhodnotila efekt terapií. Nevýhodou 

fyzioterapie je, ţe není objektivní, a tak jsem pro větší objektivitu doplnila hodnocení 

pouţitím standardizovaného dotazníku The Clinical Back Pain Questionnaire, který 

jsem pro svou práci zvolila jako nejvhodnější. 

 Základní otázkou mé práce bylo, zda se zlepší zdravotní obtíţe u pacientek s 

diagnostikovaným VAS funkční etiologie v oblasti bederní páteře po pravidelném 

cvičení sestavy dle metody Ludmily Mojţíšové. Z výsledků terapií a subjektivního 

hodnocení pacientek vyplývá, ţe u obou pacientek došlo po pravidelném cvičení 

v průběhu téměř čtyř měsíců k úplnému odeznění bolestí bederní páteře. Je tedy zřejmé, 

ţe metoda Ludmily Mojţíšové je při léčbě VAS funkční etiologie efektivní a můţeme 

ji, jakoţto jednu z mnoha moţností, vyuţít. 

 Při volbě vhodné terapie VAS funkční etiologie můţeme vybírat z mnoha metod 

a přístupů. Já jsem si zvolila metodu paní Ludmily Mojţíšové. Svou prací jsem chtěla 

prokázat její účinnost na ovlivnění bolestí zad a připomenout, ţe má široké spektrum 

vyuţití a je vhodná nejen pro léčbu ţenské funkční sterility. 

 Úplným závěrem bych chtěla zdůraznit, jak moc je pohybová aktivita důleţitá 

pro udrţení našeho zdraví. Měli bychom pacienty naučit lépe vnímat své tělo a vnímat 

informace, které nám dává. Snaţme se proto v rámci primární prevence pacienty 

upozorňovat na význam pohybu a vhodným přístupem je motivujme. Motivace je totiţ 

moţná vůbec to nejdůleţitější, co bychom my, fyzioterapeuti, měli lidem poskytnout.  
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6 Seznam zkratek 

 

AA – alergická anamnéza 

bilat. – bilaterálně 

BMI – body mass index 

bpn – bez patologického nálezu 

CBPQ – The Clinical Back Pain Questionnaire 

DD – diadynamické 

DK – dolní končetina 

DKK – dolní končetiny 

DNS – dynamická neuromuskulární stabilizace 

FA – farmakologická anamnéza 

FX – flexe 

GA – gynekologická anamnéza 

HKK – horní končetiny 

LDK – levá dolní končetina 

LM – Ludmila Mojţíšová 

m. – musculus 

mm. – musculi 

n. – nervus 

Obr. – obrázek 

OA – osobní anamnéza 

PA – pracovní anamnéza 

PDK – pravá dolní končetina 

PIR – postizometrická relaxace 

PNF – periferní neuromuskulární facilitace 

RA – rodinná anamnéza 
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SA – sociální anamnéza 

SI – sakroiliakální 

SIAS – spina iliaca anterior superior 

SMS – senzomotorická stimulace 

Tab. – tabulka 

Thp – hrudní páteř 

TrPs – trigger points 

VFN – všeobecná fakultní nemocnice 

VAS – vertebrogenní algický syndrom
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Příloha č. 1 - Cvičební sestava pro pacientku č. 1 

 

CVIK č. 1 – mobilizace SI (kříţokyčelního) skloubení 

 

Obr. č. 2 – mobilizace SI skloubení 

Poloha: leh na břiše, hlava opřená o podloţku a otočená na stranu cvičné DK, HKK 

upaţeny 

Provedení: pokrčíme DK v koleni a přitahujeme koleno velkým zevním obloukem do 

výše pánve nebo ještě výš, po celou dobu se snaţíme mít pánev co nejvíce přitisknutou 

k podloţce 

Účinek: mobilizace SI skloubení, protaţení adduktorů stehen a flexorů kyčlí 

 

 

CVIKY č. 2 a 3 – uvolnění bederní páteře 

 

 Cvik č. 2 Cvik č. 3 

           ↓                       ↓ 

 

 

 
Obr. č. 3 – uvolnění bederní páteře 

 

Poloha: leh na zádech, obě DKK pokrčené, ruce jsou propletené a spočívají na kolenou 

Provedení: (2) přitahujeme kolena na břicho a snaţíme se odlepit hýţdě od podloţky, 

krátce vydrţíme, uvolníme; (3) stáhneme hýţdě a tlačíme kolena do dlaní 

Účinek: uvolnění bederní páteře, mobilizace skloubení 4. a 5. bederního obratle, 

posílení prsních svalů 
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CVIK č. 4 – posílení hýţďových svalů 

 

 
Obr. č. 4 – posilování hýţďových svalů 

 

Poloha: leh na zádech, dlaně jsou volně poloţené pod hýţďovými svaly (kladou tak 

hýţdím odpor) 

Provedení: stáhneme hýţdě k sobě, chvíli drţíme, volně dýcháme, poté následuje 

nádech, stáhneme hýţdě ještě víc a uvolníme 

Účinek: posílení hýţďových svalů 

 

CVIK č. 5 – mobilizace SI skloubení + posílení abduktorů dolní končetiny 

 

 
 
Obr. č. 5 – mobilizace SI skloubení a posilování abduktorů DK 

 

Poloha: leh na boku, rukou se opíráme před tělem, druhá paţe můţe být pod hlavou 

Provedení: unoţujeme nataţenou DK 

Účinek: protaţení adduktorů stehen, mobilizace SI skloubení, zvýšení metabolismu 

v oblasti SI skloubení, posílení abduktorů kyčle, uvolnění vazů mezi pánví a kříţovou 

kostí 

 

CVIK č. 6 – zvedání pánve 

 
Obr. č. 6 – “bridging“ 

Poloha: leh na zádech, ruce podél těla 
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Provedení: přitiskneme bederní páteř k podloţce, vtáhneme břicho, podsadíme pánev, 

stáhneme hýţdě a zvedáme pánev nahoru (aţ po dolní úhel lopatek), chvíli drţíme a 

pomalu se vracíme dolů 

Účinek: posílení břišních a hýţďových svalů, obnovení správného pohybového 

stereotypu pánve 

 

 

 

CVIK č. 7 – posilování mezilopatkových svalů 

 

 
 
Obr. č. 7 – posilování mezilopatkových svalů 

 

Poloha: turecký sed nebo sed na ţidli, trup je napřímený 

Provedení: vzpaţíme nataţené HKK (ramena se snaţíme nevytahovat k uším), krčíme 

obě HKK v lokti, lokty směřují dolů a směrem k páteři 

Účinek: posílení mezilopatkových svalů 

 

Zdroj obrázků: www.hubneme-cvicenim.cz 
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Příloha č. 2 - Cvičební sestava pro pacientku č. 2 

CVIK č. 1 – překlápění kolen 

 

Obr. č. 8 – mobilizace SI skloubení 

Poloha: leh na zádech, paţe upaţené, obě dolní končetiny pokrčené v kyčlích i kolenou, 

opřené o chodidla; dolní končetiny jsou od sebe co nejdále – zeširoka kolena a chodidla 

Provedení: překlápíme střídavě obě kolena vpravo a vlevo a snaţíme se koleny 

dotknout podloţky 

Účinek: protaţení svalů v oblasti kyčlí, mobilizace SI skloubení 

 

CVIK č. 2 – zvedání pánve 

 
Obr. č. 9 – “bridging“ 

 

Poloha: leh na zádech, ruce podél těla 

Provedení: přitiskneme bederní páteř k podloţce, vtáhneme břicho, podsadíme pánev, 

stáhneme hýţdě a zvedáme pánev nahoru (aţ po dolní úhel lopatek), chvíli drţíme a 

pomalu se vracíme dolů 

Účinek: posílení břišních a hýţďových svalů, obnovení správného pohybového 

stereotypu pánve  

 

CVIK č. 3 – vytahování do dálky 

 

 
 
Obr. č. 10 – uvolnění bederní páteře 

 

Poloha: leh na zádech, paţe vzpaţené, poloţené na zemi podél uší 

Provedení: přitiskneme bederní páteř k podloţce, vtáhneme břicho, vytáhneme se 

z pasu do paţí a z pasu do obou pat 
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Účinek: protaţení a zároveň posílení svalů podél páteře, svalů horních i dolních 

končetin, uvolnění svalů bederní páteře, mobilizace bederní páteře 

 

CVIK č. 4 – ‘‘kočička‘‘ 

 
Obr. č. 10 – mobilizace hrudní a bederní páteře 

 

Poloha: klek, opora o dlaně a kolena, paţe s trupem a stehna s trupem svírají pravý 

úhel, dlaně pod rameny, kolena pod kyčlemi, hlava v prodlouţení těla 

Provedení: vyhrbíme se, stáhneme břicho a hýţdě, výdrţ, uvolnění, trup se prohne 

Účinek: mobilizace hrudní a bederní páteře, protaţení svalů podél páteře, posilování 

břišních a hýţďových svalů 

 

CVIK č. 5 - upaţování 

 
 
Obr. č. 11 – mobilizace páteře 

 

Poloha: stejná poloha jako při předchozím cviku 

Provedení: zvedáme paţi, rotujeme v hrudní páteři, oči sledují prsty ruky, paţe se 

vrací; rameno, o které se opíráme, zůstává nad dlaní, kyčle nad koleny; střídáme pravou 

a levou končetinu 

Účinek: mobilizace krční, hrudní a bederní páteře, protaţení svalů trupu a šíje a prsních 

svalů 

 

CVIK č. 6 – rotace trupu 

 

 
 
Obr. č. 12 – mobilizace páteře 

 

Poloha: poloha jako u předchozího cviku, jen kolena jsou u sebe 
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Provedení: mírně zvedneme špičky nohou nad zem a střídavě vytáčíme bérce vpravo a 

vlevo, hlava se otáčí tam, kam směřují nohy 

Účinek: mobilizace krční, hrudní a bederní páteře, protaţení svalů trupu a šíje 

 

 

CVIK č. 7 – posilování mezilopatkových svalů 

 

 

 
 
Obr. č. 13 – posilování mezilopatkových svalů 

 

Poloha: turecký sed nebo sed na ţidli, trup je napřímený 

Provedení: vzpaţíme nataţené HKK (ramena se snaţíme nevytahovat k uším), krčíme 

obě HKK v lokti, lokty směřují dolů a směrem k páteři 

Účinek: posílení mezilopatkových svalů  

 

Zdroj obrázků: www.hubneme-cvicenim.cz 
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Příloha č. 3 – The Clinical Back Pain Questionnaire (česká verze) – převzato 

z BP  

[BROŢOVÁ, Alţběta. Bolesti dolní části zad – přehled hodnotících škál a jejich využití 

ve fyzioterapeutické praxi [Low back pain – overview of rating scales and their use in 

physiotherapy practise]. Praha, 2013. 93 s., 14 příl. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita 

Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika rehabilitačního lékařství. Vedoucí práce 

Mgr. Lavičková, Romana.] 

1. Kolik dnů jste v posledních dvou týdnech trpěl/a bolestí v zádech nebo 

v noze/nohou? (označte, prosím, jednu odpověď) 

Ani jeden 

Mezi 1 aţ 5 dny 

Mezi 6 aţ 10 dny 

Více neţ 10 dnů 

 

2. Kolik tablet proti bolesti jste si vzal/a v nejhorší den za poslední dva týdny? 

(označte, prosím, jednu odpověď) 

Ani jednu 

Méně neţ 4 tablety 

Mezi 4 a 8 tabletami 

Mezi 9 a 12 tabletami 

Více neţ 12 tablet 

 

3. Zhoršuje se bolest nějakou z níţe uvedených činností? (označte všechny 

odpovědi, které se na Vás vztahují) 

Kašlání 

Kýchání 

Sezení 

Stání 

Ohýbání 

Chůze 

 

4. Zmírňuje některý z níţe uvedených pohybů bolest? (označte všechny odpovědi, 

které se na Vás vztahují) 

Leh 

Sed 

Stání 

Chůze 

 

5. Máte v pravé noze v níţe uvedených oblastech nějaké bolesti? (označte všechny 

odpovědi, které se na Vás vztahují) 

Bolest v hýţdi 

Bolest ve stehně 

Bolest v kůţi/lýtku 

Bolest v noze/kotníku 
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6. Máte v levé noze v níţe uvedených oblastech nějaké bolesti? (označte všechny 

odpovědi, které se na Vás vztahují) 

Bolest v hýţdi 

Bolest ve stehně 

Bolest v kůţi/lýtku 

Bolest v noze/kotníku 

 

7. Máte ztrátu citu v nohou? (označte, prosím, jednu odpověď) 

Ne, nemám 

Ano, v jedné noze 

Ano, v obou nohách 

 

8. Cítíte nějakou slabost nebo ztrátu síly v pravé končetině v níţe uvedených 

oblastech? (označte všechny odpovědi, které se na Vás vztahují) 

Kyčel 

Koleno 

Kotník 

Noha 

 

9. Cítíte nějakou slabost nebo ztrátu síly v levé končetině v níţe uvedených 

oblastech? (označte všechny odpovědi, které se na Vás vztahují) 

Kyčel 

Koleno 

Kotník 

Noha 

 

10. Pokud byste se zkusil/a ohnout dopředu bez pokrčení kolen, jak daleko myslíte, 

ţe byste se předklonila, neţ by Vás zastavila bolest? (označte, prosím, jednu 

odpověď) 

Dotknul/a bych se podlahy 

Dotknul/a bych se kotníků špičkami mých prstů 

Dotknul/a bych se lýtek špičkami mých prstů 

Dotknul/a bych se kolen špičkami mých prstů 

Nemohl/a bych se ohnout vůbec 

 

11. Jak moc byl ovlivněn Váš spánek bolestí během nejhorší noci za poslední dva 

týdny? (označte, prosím, jednu odpověď) 

Vůbec 

Nebyl nějak výrazně ovlivněn, ale vzal/a jsem si tablety 

Byl ovlivněn, ale spal/a jsem více neţ 4 hodiny 

Spal/a jsem jen 2 – 4 hodiny 

Spal/a jsem méně neţ 2 hodiny 

 

12. Zasahovala nějak bolest do Vaší schopnosti se posadit/sedět v nejhorší den 

v průběhu posledních dvou týdnů? (označte, prosím, jednu odpověď) 

Byl/a jsem schopen/a sedět na jakékoli ţidli tak dlouho, jak jsem chtěl/a 

Mohl/a jsem sedět jen v mém oblíbeném křesle tak dlouho, jak jsem chtěl/a 

Bolest mi bránila sedět déle neţ 1 hodinu 

Bolest mi bránila sedět déle neţ 30 minut 

Bolest mi bránila sedět déle neţ 15 minut 
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Kvůli bolesti jsem nemohl/a sedět vůbec 

 

13. Zasahovala nějak bolest do Vaší schopnosti stát v nejhorší den v průběhu 

posledních dvou týdnů? (označte, prosím, jednu odpověď) 

Mohl/a jsem stát tak dlouho, jak jsem chtěl/a, bez větších bolestí 

Mohl/a jsem stát tak dlouho, jak jsem chtěl/a, ale měl/a jsem bolesti 

Bolest mi bránila stát déle neţ 1 hodinu 

Bolest mi bránila stát déle neţ 30 minut 

Bolest mi bránila stát déle neţ 15 minut 

Kvůli bolesti jsem nemohl/a stát vůbec 

 

14. Zasahovala nějak bolest do Vaší schopnosti chůze v nejhorší den v průběhu 

posledních dvou týdnů? (označte, prosím, jednu odpověď) 

Bolest mi nebránila chodit na jakoukoli vzdálenost 

Bolest mi bránila v chůzi delší neţ 1 míli 

Bolest mi bránila v chůzi delší neţ ½ míle 

Bolest mi bránila v chůzi delší neţ ¼ míle 

Mohl/a jsem chodit, ale ušel/a jsem méně neţ ¼ míle 

Nebyla jsem schopen/a chodit vůbec 

 

15. Bránila Vám bolest v posledních dvou týdnech ve vykonávání Vaší 

práce/domácí práce nebo při dalších denních aktivitách? (označte, prosím, jednu 

odpověď) 

Ne, vůbec ne 

Mohl/a jsem pokračovat v práci, ale nebyla udělána dobře 

Ano, na 1 den 

Ano, na 2 aţ 6 dnů 

Ano, na více neţ 7 dnů 

 

16. Kolik dnů jste během posledních dvou týdnů musel/a zůstat kvůli bolesti v 

posteli? 

(označte, prosím, jednu odpověď) 

Ani jeden 

Mezi 1 a 5 dny 

Mezi 6 a 10 dny 

Více neţ 10 dnů 

 

17. Byl v posledních dvou týdnech kvůli bolesti ovlivněn Váš sexuální ţivot? 

(označte, prosím, jednu odpověď) 

Nebyl ovlivněn bolestí 

Lehce ovlivněn bolestí 

Středně ovlivněn bolestí 

Váţně ovlivněn bolestí 

Nebyl kvůli bolesti moţný 
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18. Byly za poslední dva týdny ovlivněny bolestí Vaše volnočasové aktivity (včetně 

sportu, koníčků a společenského ţivota)? (označte, prosím, jednu odpověď) 

Nebyly ovlivněny bolestí 

Lehce ovlivněny bolestí 

Středně ovlivněny bolestí 

Váţně ovlivněny bolestí 

Bolest úplně zabraňovala společenskému ţivotu  

 

19. Ovlivnila nějak bolest za poslední dva týdny Vaši schopnost postarat se sama o 

sebe, např. umýt se, obléci se, atd.? (označte, prosím, jednu odpověď) 

Vůbec ne 

Vzhledem k bolesti jsem s péčí o sebe nějakou pomoc potřeboval/a 

Vzhledem k bolesti jsem s péčí o sebe potřeboval/a hodně pomoci 

Vzhledem k bolesti jsem o sebe nemohl/a pečovat vůbec 



61 
 

 

Příloha č. 4 – The Clinical Back Pain Questionnaire (anglická verze) – zdroj: 

Longo et. al., 2010 

1. In the last two weeks, for how many days did you suffer pain in the back or 

leg(s)? (please mark one answer) 

None at all 

Between 1 and 5 days 

Between 6 and 10 days 

For more than 10 days 

 

2. On the worst day during the last two weeks, how many painkilling tablets did 

you take? (please mark one answer) 

None at all  

Less than 4 tablets 

Between 4 and 8 tablets 

Between 9 and 12 tablets 

More than 12 tablets 

 

3. Is the pain made worse by any of the following? (please mark all answers that 

apply to you) 

Coughing 

Sneezing 

Sitting 

Standing 

Bending 

Walking 

 

4. Do any of the following movements ease the pain? (please mark all answers that 

apply to you) 

Lying down 

Sitting down 

Standing 

Walking 

 

5. In your right leg, do you have any pain in the following areas? (please mark all 

answers that apply to you) 

Pain in the buttock 

Pain in the thigh 

Pain in the skin/calf 

Pain in the foot/ankle 

 

6. In your left leg, do you have any pain in the following areas? (please mark all 

answers that apply to you) 

Pain in the buttock 

Pain in the high 

Pain in the skin/calf 

Pain in the foot/ankle 
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7. Do you have any loss of feeling in your legs? (please mark one answer) 

No 

Yes, just one leg 

Yes, both legs 

 

8. In your right leg, do you have any weakness of loss of power in the following 

areas? (please mark all answers that apply to you) 

The hip 

The knee 

The ankle 

The foot 

 

9. In your left leg, do you have any weakness of loss of power in the following 

areas? (please mark all answers that apply to you) 

The hip 

The knee 

The ankle 

The foot 

 

10. If you were to try and bend forwards without bending your knees, how far 

down do you think you could bend before the pain stopped you? (please mark one 

answer) 

I could touch the floor 

I could touch my ankles with the tips of my fingers 

I could touch my mild-thighs with the tips my fingers 

I could touch my knees with the tips of my fingers 

I could not bend forward at all 

 

11. On the worst night during the last 2 weeks, how badly was your sleep affected 

by the pain? (please mark one answer) 

Not affected at all 

I didn´t lose any sleep but needed tablets 

It prevented me from sleeping but I slept for more than 4 h 

I only had 2 – 4 h sleep 

I had less than 2 h sleep 

 

12. On the worst day during the last 2 weeks, did the pain interfere with your 

ability to sit down? (please mark one answer) 

I was able to sit in any chair as long as I liked 

I could only sit in my favourite chair as long as I liked 

Pain prevented me from sitting more than 1 h 

Pain prevented me from sitting more than 30 min 

Pain prevented me from sitting more than 15 min 

Pain prevented me from sitting at all 

 

13. On the worst day during the last 2 weeks, did the pain interfere with your 

ability to stand? (please mark one answer) 

I could stand as long as I wanted without extra pain 

I could stand as long as I wanted but it gave me extra pain 

Pain prevented me from standing more than 1 h 
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Pain prevented me from standing more than 30 min 

Pain prevented me from standing more than 15 min 

Pain prevented me from standing at all 

 

14. On the worst day during the last 2 weeks, did the pain interfere with your 

ability to walk? (please mark one answer) 

Pain did not prevent me walking any distance 

Pain prevented me walking more than 1 mile 

Pain prevented me walking more than ½ mile 

Pain prevented me walking more than ¼ mile 

I can walk but less than ¼ mile 

I was unable to walk at all 

 

15. In the last 2 weeks, did the pain prevent you from carrying out your 

work/housework and other daily activities? (please mark one answer) 

No, not at all 

I could continue with my work, but my work suffered 

Yes, for 1 day 

Yes, for 2 – 6 days 

Yes, for more than 7 days 

 

16. In the last 2 weeks, for how many days have you had to stay in bed because of 

the pain? (please mark one answer) 

None at all 

Between 1 and 5 days 

Between 6 and 10 days 

For more than 10 days 

 

17. In the last 2 weeks, has your sex life been affected by your pain? (please mark 

one answer) 

Not affected by the pain 

Mildly affected by the pain 

Moderately affected by the pain 

Severely affected by the pain 

Does not apply 

 

18. In the last 2 weeks, have your leisure activities been affected by your pain 

(including sports, hobbies and social life)? (please mark one answer) 

Not affected by the pain 

Mildly affected by the pain 

Moderately affected by the pain 

Severely affected by the pain 

Pain prevents any social life at all 

 

19. In the last 2 weeks, has the pain interfered with your ability to look after 

yourself, e.g. washing, dressing, etc.? (please mark one answer) 

Not at all 

Because of the pain, I needed some help looking after myself 

Because of the pain, I needed a lot of help looking after myself 

Because of the pain, I could not look after myself at all  


