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Příloha č.2 

INFORMOVANÝ  SOUHLAS 
 V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (§ 23 odst. 2 zákona č.20/1966 Sb.) a Úmluvou 

o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, Vás žádám o souhlas k účasti na výzkumném projektu. 

Dále Vás žádám o souhlas s uveřejněním výsledků v rámci diplomové práce na FTVS UK. Osobní 

data v této studii nebudou uvedena.  

Název diplomové práce: 

Vliv posturální terapie s využitím posturomedu na výskok v basketbalu. 

Řešitel: Bc. Magdaléna Hrušková 

Popis studie: 

Cílem této práce je zjistit, jaký vliv má stav posturálního systému na výšku výskoku    

u basketbalistů, zachytit úroveň posturální stabilizace před a po šestitýdenní posturální terapii 

na posturomedu dle dr. Raševa a zjistit, zda se u probandů změní výška výskoku po této terapii. 

Posturální terapie bude probíhat 2x týdně po dobu šesti týdnů v rámci pravidelného tréninku družstva. 

Délka jedné terapie: 10-15 minut. Před první terapií a po poslední terapii bude změřena výška výskoku 

na basketbalovou desku. 

Účast na výzkumném projektu nepřináší žádná rizika pro probanda, nebudou použity žádné 

invazivní metody. Účast v této studii je dobrovolná, bez nároku na odměnu.  

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměla a výslovně souhlasím s účastí 

na výzkumném projektu. Souhlasím s uveřejněním výsledků v rámci studie.  

Jméno Datum Podpis 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



Příloha č.3 

SLOVNÍ ZÁZNAM TERAPIÍ 

Proband č. 1 
Pátek 3.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – chyby - posun horní části trupu doleva – korekce - 

kontaktem na L ramenní kloub.  
                             Stoj na jedné noze – chyby – nestabilita při stoji na LDK – šikmá poloha 

pánve (L SIAS tažena nahoru), abdukce horních končetin, laterální posun horní části trupu 
doprava. Při dalších opakováních – postupné zlepšení. Počet opakování – 5x stoj na každé 
noze, pauza, poté 10x stoj na každé noze. 

 
Úterý 7.1.2014 
 Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – chyby – mírná nestabilita při stoji na LDK – zvýšený latero - laterální 

posun horní části trupu. Postupné zlepšení. Počet opakování – 10x stoj na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1. Chyby – při 

stoji na PDK a vyhození míčku „hra šlach“; při stoji na LDK je nezatížená noha zvednutá 
příliš vysoko. Počet opakování – 7x stoj na každé noze. 

 
Pátek 10.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – mírná nestabilita při stoji na jedné noze, postupné zlepšení, poslední 4 

opakování provedené správnou technikou. Počet opakování – 10x stoj na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 3. Chyby – 

při stoji na LDK i PDK je nezatížená noha zvednutá příliš vysoko. Po názorné ukázce 
správného provedení zlepšení techniky. Postupné přidávání počtu hodů – z 1 hodu na 3 hody. 
Počet opakování – 5x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x 
stoj na každé noze se 3 výhozy. 

 
Úterý 14.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.  
                             Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 5x 

stoj na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

občasně při větším počtu výhozů „hra šlach“ stojné nohy. Postupné zlepšení techniky. 



Postupné přidávání počtu hodů – z 1 hodu na 5 hodů. Počet opakování – 5x stoj na každé noze 
s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na 
každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

 
Pátek 17.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 3x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. 

Provedeno správnou technikou. Počet opakování – 3x stoj na každé noze s 1 výhozem, 1x stoj 
na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 
výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 1 – 3. Při větším počtu výhozů 

dochází k poklesu pánve na straně stojné DK. Počet opakování – 3x stoj na každé noze s 1 
výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy. 

 
Úterý 21.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 3x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. 

Provedeno správnou technikou. Počet opakování – 2x stoj na každé noze s 1 výhozem, 1x stoj 
na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 
výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 – 6. Chyby: při větším počtu 

výhozů dochází k poklesu pánve na straně stojné DK. Postupné zlepšení techniky.  Počet 
opakování – 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na 
každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze se 5 výhozy, 1x stoj na každé noze se 6 
výhozy. 

Léčebný stupeň: 3 
Brzdy: 1 brzda odjištěna. 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 3. Chyby: 

při větším počtu výhozů dochází k poklesu pánve na straně stojné DK. Počet opakování: 2x 
stoj na každé noze s 1 výhozem, 1x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 
výhozy. 

 
Pátek 24.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 



Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 3x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

mírný latero-laterální posun horní části trupu. Počet opakování – 2x stoj na každé noze s 1 
výhozem, 1x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na 
každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 – 6. Chyby: při vyšším počtu 

výhozů dochází k poklesu pánve na straně stojné DK – více LDK. Postupné zlepšení 
techniky.  Počet opakování – 1x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 
výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze se 5 výhozy, 1x stoj na 
každé noze se 6 výhozy. 

Léčebný stupeň: 3 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby: 

laterální posun pánve na straně stojné DK; pokles pánve na straně stojné DK. Počet 
opakování: 2x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na 
každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

 
Úterý 28.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.  
                             Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 3x 

stoj na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. 

Provedeno správnou technikou. Počet opakování – 2x stoj na každé noze s 1 výhozem, 1x stoj 
na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 
výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 – 6. Chyby: při vyšším počtu 

výhozů dochází k laterálnímu posunu pánve na straně stojné DK; addukce nezatížené DK. 
Postupné zlepšení techniky.  Počet opakování – 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na 
každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze se 5 
výhozy, 1x stoj na každé noze se 6 výhozy. 

Léčebný stupeň: 3 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 3. Chyby: 

laterální posun pánve na stranu stojné DK – více PDK. Počet opakování: 2x stoj na každé 
noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy. 

 
 



Pátek 31.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.  
                             Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 3x 

stoj na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

mírný latero-laterální posun horní části trupu. Počet opakování – 2x stoj na každé noze s 1 
výhozem, 1x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na 
každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 – 6. Chyby - při vyšším počtu 

výhozů dochází k poklesu pánve na straně stojné DK – více LDK; addukce nezatížené DK. 
Postupné zlepšení techniky.  Počet opakování – 1x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na 
každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze se 5 
výhozy, 1x stoj na každé noze se 6 výhozy. 

Léčebný stupeň: 3 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby -  

pokles pánve na straně stojné DK. Počet opakování: 2x stoj na každé noze s 1 výhozem, 1x 
stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 
výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 4 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2. Chyby – addukce nezatížené 

DK; „hra šlach“ stojné DK. Počet opakování: 4x stoj na každé noze se 2 výhozy. 
 
Úterý 4.2.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 3x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. 

Provedeno správnou technikou. Počet opakování – 2x stoj na každé noze s 1 výhozem, 1x stoj 
na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 
výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 – 6. Chyby – mírný latero–

laterální posun horní části trupu; addukce nezatížené DK. Postupné zlepšení techniky.  Počet 
opakování – 1x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na 
každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze se 5 výhozy, 1x stoj na každé noze se 6 
výhozy. 

Léčebný stupeň: 3 



Brzdy: 1 brzda odjištěna 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby -  

pokles pánve na straně stojné DK. Počet opakování: 2x stoj na každé noze s 1 výhozem, 1x 
stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 
výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 4 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 - 4. Chyby – addukce 

nezatížené DK; při vyšším počtu výhozů se objevuje „hra šlach“ stojné DK. Počet opakování: 
2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 2x stoj na každé noze 
se 4 výhozy. 

 
Pátek 7.2.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – chyby – pokles pánve na straně stojné DK. Počet opakování – 5x stoj 

na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

pokles pánve na straně stojné DK. Počet opakování – 2x stoj na každé noze s 1 výhozem, 1x 
stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 
výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 – 6. Chyby – „hra šlach“ stojné 

DK. Postupné zlepšení techniky.  Počet opakování – 1x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x 
stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze se 5 
výhozy, 1x stoj na každé noze se 6 výhozy. 

Léčebný stupeň: 3 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

latero-laterální posun pánve. Počet opakování: 2x stoj na každé noze s 1 výhozem, 1x stoj na 
každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 
výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 4 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 - 4. Chyby – addukce 

nezatížené DK; při vyšším počtu výhozů se objevuje „hra šlach“ stojné DK. Počet opakování: 
2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 2x stoj na každé noze 
se 4 výhozy. 

 
Úterý 11.2.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 3x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 



Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. 

Provedeno správnou technikou. Počet opakování – 2x stoj na každé noze s 1 výhozem, 1x stoj 
na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 
výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 – 6. Chyby – addukce 

nezatížené DK. Počet opakování – 1x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze 
se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze se 5 výhozy, 1x stoj na 
každé noze se 6 výhozy. 

Léčebný stupeň: 3 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby -  

latero-laterální posun pánve. Počet opakování: 2x stoj na každé noze s 1 výhozem, 1x stoj na 
každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 
výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 4 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 - 6. Chyby – provedeno 

správnou technikou. Počet opakování: 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé 
noze se 3 výhozy, 2x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy, 1x 
stoj na každé noze se 6 výhozy. 

Léčebný stupeň: 5 
Brzdy: obě odjištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 2. Chyby – 

nezatížená DK je nedostatečně zvednutá; latero-laterální posun horní části trupu; „hra šlach“ 
stojné DK. Počet opakování: 2x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 
výhozy. 

 
Proband č. 2 
Pátek 3.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – chyby: zvýšený latero-laterální posun horní části trupu 

– korekce – kontaktem z laterální strany na ramenní kloub => zlepšení techniky; vnitřní rotace 
HKK.  

                             Stoj na jedné noze – chyby – nestabilita při stoji na PDK – šikmá poloha 
pánve (vlevo pokles pánve), vnitřní rotace HKK, latero - laterální posun horní části trupu. Při 
dalších opakováních – postupné zlepšení. Počet opakování – 10x stoj na každé noze. 

 
Úterý 7.1.2014 
 Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – chyby: zvýšený latero-laterální posun horní části trupu 

– korekce – kontaktem z laterální strany na ramenní kloub => zlepšení techniky. 
Stoj na jedné noze – chyby – mírná nestabilita při stoji na PDK – zvýšený latero-laterální 

posun horní části trupu. Postupné zlepšení. Počet opakování – 7x stoj na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 



Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1. Chyby – 
nestabilita při stoji na PDK – šikmá poloha pánve (vlevo pokles pánve). Počet opakování – 6x 
stoj na každé noze. 

 
Pátek 10.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – chyby – při stoji na PDK – laterální posun pánve doprava; při stoji na 

LDK – laterální posun pánve doleva. Postupné zlepšení. Počet opakování – 7x stoj na každé 
noze. 

Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1. Chyby – 

nestabilita při stoji na LDK – laterální posun pánve doleva, objevuje se „hra šlach“ LDK. 
Počet opakování – 8x stoj na každé. 

 
Úterý 14.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                               
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 5x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 4. Chyby – 

při stoji na LDK i PDK je nezatížená DK zvednutá příliš vysoko. Postupné zlepšení techniky. 
Postupné přidávání počtu hodů – z 1 hodu na 4 hody. Při 4 hodech již výrazná nestabilita – 
pokles nezatížené DK, latero-laterální posun trupu. Počet opakování – 5x stoj na každé noze 
s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na 
každé noze se 4 výhozy. 

 
Pátek 17.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 5x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

při stoji na LDK a vyhození míčku pokles pánve vlevo. Postupné zlepšení techniky. Postupné 
přidávání počtu hodů – z 1 hodu na 5 hodů. Počet opakování – 3x stoj na každé noze s 1 
výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na 
každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

 
Úterý 21.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              



Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 3x stoj na každé 
noze. 

Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. 

Provedeno správnou technikou. Počet opakování – 2x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj 
na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 
výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 – 4. Chyby: nezatížená DK je 

zvednutá příliš vysoko. Postupné zlepšení techniky. Při vyšším počtu výhozu se objevuje „hra 
šlach“ stojné DK. Počet opakování: Počet opakování – 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x 
stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy. 

 
Pátek 24.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 3x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. 

Provedeno správnou technikou. Počet opakování – 2x stoj na každé noze s 1 výhozem, 1x stoj 
na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 
výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 – 6. Chyby: nezatížená DK je 

zvednutá příliš vysoko. Postupné zlepšení techniky. Při vyšším počtu výhozů se objevuje „hra 
šlach“ stojné DK. Počet opakování: Počet opakování – 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x 
stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 
výhozy, 1x stoj na každé noze se 6 výhozy. 

 
Úterý 28.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 3x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. 

Provedeno správnou technikou. Počet opakování – 2x stoj na každé noze s 1 výhozem, 1x stoj 
na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 
výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 



Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 – 6. Chyby -  nezatížená DK je 
zvednutá příliš vysoko; při vyšším počtu výhozů – zvýšená nestabilita – objevuje se „hra 
šlach“ stojné DK. Postupné zlepšení techniky. Počet opakování – 2x stoj na každé noze se 2 
výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na 
každé noze s 5 výhozy, 1x stoj na každé noze se 6 výhozy. 

Léčebný stupeň: 3 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 2. Chyby - 

nezatížená DK je zvednutá příliš vysoko; při stoji na PDK dochází laterálnímu posunu pánve 
doprava. Při 2 výhozech zvýšená nestabilita. Počet opakování – 3x stoj na každé noze s 1 
výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy. 

 
Pátek 31.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 3x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. 

Provedeno správnou technikou. Počet opakování – 2x stoj na každé noze s 1 výhozem, 1x stoj 
na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 
výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 – 6. Chyby -  při vyšším počtu 

výhozů se objevuje „hra šlach“ stojné DK. Postupné zlepšení techniky. Počet opakování – 2x 
stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 
výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy, 1x stoj na každé noze se 6 výhozy. 

Léčebný stupeň: 3 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 3. Chyby – 

pokles pánve na straně stojné DK – zvyšuje se s vyšším počtem výhozů. Počet opakování – 3x 
stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 
výhozy. 

 
Úterý 4. 2.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                             Stoj 

na jedné noze – mírný laterální posun pánve na stranu stojné DK. Postupné zlepšení 
provedení techniky. Počet opakování – 5x stoj na každé noze. 

Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

při vyšším počtu výhozů dochází k poklesu pánve na straně stojné DK. Počet opakování – 2x 
stoj na každé noze s 1 výhozem, 1x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 
výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 



Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 – 6. Chyby -  při vyšším počtu 

výhozů se objevuje „hra šlach“ stojné DK a dochází k poklesu pánve na straně stojné DK. 
Postupné zlepšení techniky. Počet opakování – 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na 
každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy, 
1x stoj na každé noze se 6 výhozy. 

Léčebný stupeň: 3 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

laterální posun horní části trupu doleva – korekce – kontaktem z laterální strany ramenního 
kloubu => zlepšení provedení techniky. Počet opakování – 2x stoj na každé noze s 1 
výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na 
každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 4 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 – 4. Chyby – latero-laterální 

posun horní části trupu; při stoji na LDK pokles pánve vlevo, „hra šlach“ – zvyšuje se 
s počtem výhozů.  Počet opakování – 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé 
noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy. 

 
Pátek 7. 2.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 3x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. 

Provedeno správnou technikou. Počet opakování – 2x stoj na každé noze s 1 výhozem, 1x stoj 
na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 
výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 – 6. Chyby -  při vyšším počtu 

výhozů se objevuje „hra šlach“ stojné DK a dochází k poklesu pánve na straně stojné DK. 
Postupné zlepšení techniky. Počet opakování – 1x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na 
každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy, 
1x stoj na každé noze se 6 výhozy. 

Léčebný stupeň: 3 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

při stoji na LDK laterální posun pánve doleva. Počet opakování – 2x stoj na každé noze s 1 
výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na 
každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 4 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 – 6. Chyby – addukce 

nezatížené DK; při vyšším počtu výhozů se objevuje „hra šlach“.  Počet opakování – 2x stoj 



na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 
výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy, 1x stoj na každé noze se 6 výhozy. 

Léčebný stupeň: 5 
Brzdy: obě odjištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 2. Chyby – 

pokles pánve na straně stojné DK; latero-laterální posun horní části trupu; při 2 výhozech „hra 
šlach“ stojné DK. Počet opakování – 3x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé 
noze se 2 výhozy. 

 
Úterý 11. 2.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 3x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. 

Provedeno správnou technikou. Počet opakování – 2x stoj na každé noze s 1 výhozem, 1x stoj 
na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 
výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 – 6. Chyby -  při vyšším počtu 

výhozů se objevuje „hra šlach“ stojné DK; pokles pánve na straně stojné DK. Postupné 
zlepšení techniky. Počet opakování – 1x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé 
noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy, 1x 
stoj na každé noze se 6 výhozy. 

Léčebný stupeň: 3 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

při stoji na LDK laterální posun pánve doleva; nezatížená DK je příliš zvednutá. Počet 
opakování – 2x stoj na každé noze s 1 výhozem, 1x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na 
každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 4 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 – 6. Chyby – addukce 

nezatížené DK; při vyšším počtu výhozů se objevuje „hra šlach“.  Počet opakování – 2x stoj 
na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 
výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy, 1x stoj na každé noze se 6 výhozy. 

Léčebný stupeň: 5 
Brzdy: obě odjištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 4. Chyby – 

pokles pánve na straně stojné DK; latero-laterální posun horní části trupu; při vyšším počtu 
výhozů se objevuje „hra šlach“ stojné DK. Počet opakování – 3x stoj na každé noze s 1 
výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na 
každé noze se 4 výhozy. 

 
Proband č.3 
Pátek 3.1.2014 



Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – chyby: zvýšený latero-laterální posun horní části trupu 

– korekce – kontaktem z laterální strany na ramenní kloub => zlepšení techniky.  
                             Stoj na jedné noze – chyby – nestabilita při stoji na LDK – šikmá poloha 

pánve (vlevo pokles pánve), latero-laterální posun horní části trupu. Při dalších opakováních – 
postupné zlepšení. Počet opakování – 10x stoj na každé noze. 

 
Úterý 7.1.2014 
 Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – chyby: zvýšený latero-laterální posun horní části trupu 

– korekce – kontaktem z laterální strany na ramenní kloub => zlepšení techniky.  
                             Stoj na jedné noze – chyby – mírná nestabilita při stoji na LDK – zvýšený 

latero-laterální posun horní části trupu. Postupné zlepšení. Počet opakování – 8x stoj na každé 
noze. 

Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1. Chyby – 

nestabilita při stoji na LDK – šikmá poloha pánve (vlevo pokles pánve). Počet opakování – 6x 
stoj na každé noze. 

 
Pátek 10.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 7x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1. Chyby – 

nestabilita při stoji na LDK – „hra šlach“. Počet opakování – 8x stoj na každé. 
 
Úterý 14.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 5x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 3. Chyby – 

při stoji na LDK pokles pánve vlevo. Postupné zlepšení techniky. Postupné přidávání počtu 
hodů – z 1 hodu na 3 hody. Při 3 hodech již výrazná nestabilita. Počet opakování – 5x stoj na 
každé noze s 1 výhozem, 3x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 
výhozy. 

 
Pátek 17.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 



Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 5x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

při stoji na LDK a vyhození míčku pokles pánve vlevo; občasně při stoji na LDK „hra šlach“. 
Postupné zlepšení techniky. Postupné přidávání počtu hodů – z 1 hodu na 5 hodů. Počet 
opakování – 5x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na 
každé noze se 3 výhozy, 2x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

 
Úterý 21.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 3x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

při stoji na PDK dochází k addukci LDK; občasně se objevuje „hra šlach“ stojné DK. 
Postupné zlepšení techniky. Postupné přidávání počtu hodů – z 1 hodu na 5 hodů. Počet 
opakování – 3x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na 
každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 1 - 3. Chyby: latero-laterální 

posun horní části trupu – korekce – kontaktem z laterální strany na ramenní kloub; addukce 
nezatížené DK. Při vyšším počtu výhozů se objevuje „hra šlach“ stojné DK. Počet opakování: 
Počet opakování – 2x stoj na každé noze se 1 výhozem, 1x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x 
stoj na každé noze se 3 výhozy. 

 
Pátek 24.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – při stoji na PDK nesprávná poloha pánve – L SIAS tažena nahoru. 

Postupné zlepšení provedení techniky. Počet opakování – 6x stoj na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

při stoji na PDK dochází k addukci LDK, šikmá poloha pánve - L SIAS tažena nahoru; 
občasně se objevuje „hra šlach“ stojné DK. Postupné zlepšení techniky. Počet opakování – 3x 
stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 
výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 1 - 3. Chyby: latero-laterální 

posun horní části trupu – korekce – kontaktem z laterální strany na ramenní kloub; addukce 
nezatížené DK; při stoji na PDK nesprávná poloha pánve – L SIAS tažena nahoru. Počet 



opakování – 2x stoj na každé noze se 1 výhozem, 1x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj 
na každé noze se 3 výhozy. 

 
Úterý 28.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 3x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

addukce nezatížené DK – více LDK; pokles pánve na straně stojné DK. Počet opakování – 2x 
stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 
výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 - 6. Chyby - addukce nezatížené 

DK; pokles pánve na straně stojné DK. Počet opakování – 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 
1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 
5 výhozy, 1x stoj na každé noze se 6 výhozy. 

Léčebný stupeň: 3 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 3. Chyby – 

latero-laterální posun horní části trupu – korekce – kontaktem z laterální strany ramenního 
kloubu => zlepšení provedení techniky; pokles pánve na straně stojné DK – více PDK. Počet 
opakování – 2x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na 
každé noze se 3 výhozy. 

 
Pátek 31.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 3x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

addukce nezatížené DK – více LDK; pokles pánve na straně stojné DK. Počet opakování – 2x 
stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 
výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 - 6. Chyby - addukce nezatížené 

DK; pokles pánve na straně stojné DK; při vyšším počtu výhozů se objevuje „hra šlach“ 
stojné DK. Počet opakování – 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 
výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy, 1x stoj na každé 
noze se 6 výhozy. 

Léčebný stupeň: 3 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 



Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 4. Chyby – 
nezatížená DK je příliš zvednutá; pokles pánve na straně stojné DK; addukce nezatížené DK. 
Počet opakování – 2x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x 
stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy. 

 
Úterý 4.2.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 3x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

při stoji na LDK laterální posun pánve doleva; nezatížená DK je příliš zvednutá. Počet 
opakování – 2x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na 
každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 - 6. Chyby - addukce nezatížené 

DK; při vyšším počtu výhozů se objevuje „hra šlach“ stojné DK. Počet opakování – 2x stoj na 
každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 
výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy, 1x stoj na každé noze se 6 výhozy. 

Léčebný stupeň: 3 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

mírný latero-laterální posun horní části trupu; laterální posun pánve na stranu stojné DK; 
addukce nezatížené DK. Počet opakování – 2x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na 
každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 
výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 4 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 - 6. Chyby - addukce nezatížené 

DK; při vyšším počtu výhozů se objevuje „hra šlach“ stojné DK. Počet opakování – 1x stoj na 
každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 
výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy, 1x stoj na každé noze se 6 výhozy. 

Léčebný stupeň: 5 
Brzdy: obě odjištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 3. Chyby – 

„hra šlach“ stojné DK; latero-laterální posun horní části trupu; addukce nezatížené DK. Počet 
opakování - 2x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na 
každé noze se 3 výhozy. 

 
Pátek 7.2.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – chyby – pokles pánve na straně stojné DK. Počet opakování – 5x stoj 

na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 



Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

pokles pánve na straně stojné DK; addukce nezatížené DK. Počet opakování – 2x stoj na 
každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 
výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 - 6. Chyby – při stoji na LDK 

pokles pánve vlevo; při vyšším počtu výhozů se objevuje „hra šlach“ stojné DK. Počet 
opakování – 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na 
každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy, 1x stoj na každé noze se 6 výhozy. 

Léčebný stupeň: 3 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby –

addukce nezatížené DK. Počet opakování – 2x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na 
každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 
výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 4 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 - 6. Chyby - addukce nezatížené 

DK; při stoji na LDK pokles pánve vlevo. Počet opakování – 1x stoj na každé noze se 2 
výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na 
každé noze s 5 výhozy, 1x stoj na každé noze se 6 výhozy. 

Léčebný stupeň: 5 
Brzdy: obě odjištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 4. Chyby – 

„hra šlach“ stojné DK; latero-laterální posun horní části trupu; addukce nezatížené DK. Počet 
opakování - 3x stoj na každé noze s 1 výhozem, 3x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na 
každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy. 

 
Úterý 11.2.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 3x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby –

laterální posun pánve na stranu stojné DK; addukce nezatížené DK. Počet opakování – 2x stoj 
na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 
výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 - 6. Chyby – laterální posun 

pánve na stranu stojné DK. Počet opakování – 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na 
každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy, 
1x stoj na každé noze se 6 výhozy. 

Léčebný stupeň: 3 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 



Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby –
addukce nezatížené DK; laterální posun horní části trupu doleva. Počet opakování – 2x stoj na 
každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 
výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 4 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 - 6. Chyby - addukce nezatížené 

DK; při stoji na LDK laterální posun pánve doleva. Počet opakování – 1x stoj na každé noze 
se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na 
každé noze s 5 výhozy, 1x stoj na každé noze se 6 výhozy. 

Léčebný stupeň: 5 
Brzdy: obě odjištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

„hra šlach“ stojné DK; laterální posun horní části trupu doleva; addukce nezatížené DK; při 
stoji na LDK laterální posun pánve doleva. Počet opakování - 2x stoj na každé noze s 1 
výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na 
každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 6 
Brzdy: obě odjištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 – 4. Chyby - addukce 

nezatížené DK; „hra šlach“ stojné DK; laterální posun pánve na stranu stojné DK. Počet 
opakování – 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na 
každé noze se 4 výhozy. 

 
Proband č.4 
Pátek 3.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – chyby: zvýšený latero-laterální posun horní části trupu 

– korekce – kontaktem z laterální strany na ramenní kloub => zlepšení techniky.                             
Stoj na jedné noze – chyby – nestabilita při stoji na PDK – šikmá poloha pánve (vpravo 
pokles pánve), latero-laterální posun horní části trupu. Při dalších opakováních – postupné 
zlepšení. Počet opakování – 10x stoj na každé noze. 

 
Úterý 7.1.2014 
 Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – chyby: zvýšený laterální posun horní části trupu 

doleva – korekce – kontaktem z laterální strany na L ramenní kloub => zlepšení techniky. 
Stoj na jedné noze – chyby – mírná nestabilita při stoji na LDK – nesprávná poloha pánve 

(pokles pánve vlevo). Postupné zlepšení. Počet opakování – 8x stoj na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1. Chyby – 

nestabilita při stoji na PDK – „hra šlach“, laterální posun pánve vpravo. Počet opakování – 5x 
stoj na každé noze. 

 
Pátek 10.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 



Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 7x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 - 3. Chyby – 

nestabilita při stoji na PDK – „hra šlach“, pokles pánve vpravo. Postupné zlepšení techniky. 
Postupné přidávání počtu hodů.  S vyšším počtem hodů se zvyšuje i nestabilita. Počet 
opakování – 5x stoj na každé noze s 1 výhozem, 3x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na 
každé noze se 3 výhozy. 

 
Úterý 14.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 5x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 - 3. Chyby – 

při stoji na PDK -  posun pánve doprava; při stoji na LDK – posun horní části trupu doprava. 
Počet opakování – 5x stoj na každé noze s 1 výhozem, 3x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x 
stoj na každé noze se 3 výhozy. 

 
Pátek 17.1.2014, Úterý 21.1.2014 – nepřítomnost kvůli nemoci. 
 
Pátek 24.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – mírný latero-laterální posun horní části trupu. Počet opakování – 5x 

stoj na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 - 3. Chyby – 

při stoji na PDK -  laterální posun pánve doprava; při stoji na LDK – posun horní části trupu 
doprava. Počet opakování – 5x stoj na každé noze s 1 výhozem, 3x stoj na každé noze se 2 
výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy. 

 
Úterý 28.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – mírný latero-laterální posun horní části trupu. Počet opakování – 5x 

stoj na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 - 4. Chyby – 

pokles pánve na straně stojné DK; latero-laterální posun horní části trupu. Počet opakování – 



5x stoj na každé noze s 1 výhozem, 3x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze 
se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy. 

 
Pátek 31.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – mírný latero-laterální posun horní části trupu. Počet opakování – 5x 

stoj na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 - 5. Chyby – 

pokles pánve na straně stojné DK; latero-laterální posun horní části trupu. Počet opakování – 
4x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze 
se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 1 – 3. Chyby – latero-laterální 

posun pánve; při vyšším počtu výhozů se objevuje „hra šlach“ stojné DK. Počet opakování – 
3x stoj na každé noze s 1 výhozem, 1x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze 
se 3 výhozy. 

 
Úterý 4.2.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 3x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 - 5. Chyby – 

pokles pánve na straně stojné DK; mírný latero-laterální posun horní části trupu. Počet 
opakování – 4x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na 
každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 - 5. Chyby – laterální posun 

horní části trupu doleva; při vyšším počtu výhozů se objevuje „hra šlach“ stojné DK. Počet 
opakování – 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na 
každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

 
Pátek 7.2.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – mírný latero-laterální posun horní části trupu. Počet opakování – 5x 

stoj na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 



Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 - 5. Chyby – 
pokles pánve na straně stojné DK. Počet opakování – 2x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x 
stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 
výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 - 6. Chyby – laterální posun 

horní části trupu doleva; při vyšším počtu výhozů se objevuje „hra šlach“ stojné DK. Počet 
opakování – 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na 
každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy, 1x stoj na každé noze se 6 výhozy. 

Léčebný stupeň: 3 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 3. Chyby - 

latero-laterální posun horní části trupu; pokles pánve na straně stojné DK; při vyšším počtu 
výhozů si probandka přišlapuje kvůli pocitu nestability. Počet opakování – 2x stoj na každé 
noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy. 

 
Úterý 11.2.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 3x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 - 5. Chyby – 

pokles pánve na straně stojné DK; addukce nezatížené DK. Počet opakování – 2x stoj na 
každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 
výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 - 6. Chyby – nezatížená DK je 

nedostatečně zvednutá; při vyšším počtu výhozů se objevuje „hra šlach“ stojné DK. Počet 
opakování – 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na 
každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy, 1x stoj na každé noze se 6 výhozy. 

Léčebný stupeň: 3 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby - 

latero-laterální posun horní části trupu; addukce nezatížené DK. Počet opakování – 2x stoj na 
každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 
výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 4 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 - 6. Chyby – latero-laterální 

posun pánve; záklon trupu; vyšší nestabilita při stoji na LDK. Počet opakování – 1x stoj na 
každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 
výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy, 1x stoj na každé noze se 6 výhozy. 

Léčebný stupeň: 5 
Brzdy: obě odjištěny 



Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1. Chyby – již 
výrazná nestabilita. Počet opakování – 2x stoj na každé noze s 1 výhozem. 

 
Proband č.5 
Pátek 3.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – chyby: zvýšený latero-laterální posun horní části trupu 

– korekce – kontaktem z laterální strany na ramenní kloub => zlepšení techniky.  
                             Stoj na jedné noze – chyby – latero - laterální posun horní části trupu - 

korekce – kontaktem z laterální strany na ramenní kloub. Při dalších opakováních – postupné 
zlepšení. Počet opakování – 10x stoj na každé noze. 

 
Úterý 7.1.2014 
 Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – chyby: zvýšený latero-laterální posun horní části trupu 

– korekce – kontaktem z laterální strany na ramenní kloub => zlepšení techniky. Stoj na jedné 
noze – chyby – nestabilita při stoji na LDK – nesprávná poloha pánve – pokles pánve vlevo. 
Postupné zlepšení. Počet opakování – 8x stoj na každé noze. 

Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1. Chyby – 

nestabilita při stoji na LDK – šikmá poloha pánve (vlevo pokles pánve), addukce PDK. Počet 
opakování – 5x stoj na každé noze. 

 
Pátek 10.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – chyby - zvýšený latero-laterální posun horní části trupu – korekce – 

kontaktem z laterální strany na ramenní kloub => zlepšení techniky. Počet opakování – 7x 
stoj na každé noze. 

Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 - 2. Chyby – 

nestabilita při stoji na PDK a 2 výhozech – objevuje se „hra šlach“, probandka se občas 
přidržuje zábradlí kvůli pocitu nestability. Postupné zlepšení. Počet opakování – 7x stoj na 
každé noze s 1 výhozem, 3x stoj na každé noze se 2 výhozy. 

 
Úterý 14.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 5x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 2. Chyby – 

při stoji na PDK a výhozu míčku se objevuje „hra šlach“. Postupné zlepšení techniky. Při 2 



výhozech se nestabilita zvyšuje. Počet opakování – 8x stoj na každé noze s 1 výhozem, 3x 
stoj na každé noze se 2 výhozy. 

 
Pátek 17.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 5x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

Stoj na jedné noze a 1 výhoz – provedeno správnou technikou. S větším počtem výhozů se 
zvyšuje nestabilita – při stoji na LDK dochází k posunu pánve doleva a addukci PDK; při stoji 
na PDK dochází k posunu pánve doprava a addukci LDK; nezatížená DK je nedostatečně 
zvednutá. Postupné zlepšení techniky. Počet opakování – 5x stoj na každé noze s 1 výhozem, 
2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 2x stoj na každé noze 
se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

 
Úterý 21.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 5x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

Stoj na jedné noze a 1 – 2 výhozy – provedeno správnou technikou. S větším počtem výhozů 
se zvyšuje nestabilita – při stoji na PDK dochází k posunu pánve doprava a addukci LDK; 
nezatížená DK je nedostatečně zvednutá. Postupné zlepšení techniky. Počet opakování – 3x 
stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 
výhozy, 2x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 1 – 3. Chyby – nezatížená DK je 

nedostatečně zvednutá; při stoji na PDK se občasně při výhozu objevuje „hra šlach“. S vyšším 
počtem výhozů se zvyšuje nestabilita. Počet opakování: Počet opakování – 5x stoj na každé 
noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy. 

 
Pátek 24.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – chyby – nesprávná poloha pánve – SIAS stojné DK tažena nahoru. 

Postupné zlepšení techniky. Počet opakování – 6x stoj na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

addukce nezatížené DK – více PDK; při stoji na LDK – „hra šlach“. Postupné zlepšení 



techniky. Počet opakování – 3x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 
výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 2x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na 
každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 1 – 4. Chyby – nezatížená DK je 

nedostatečně zvednutá; „hra šlach“ stojné DK. S vyšším počtem výhozů se zvyšuje 
nestabilita. Počet opakování – 3x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 
výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy. 

 
 
Úterý 28.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 3x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

addukce nezatížené DK – zvyšuje se při vyšším počtu výhozů; latero-laterální posun horní 
části trupu. Postupné zlepšení techniky. Počet opakování – 3x stoj na každé noze s 1 
výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na 
každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 – 4. Chyby – nezatížená DK je 

nedostatečně zvednutá; „hra šlach“ stojné DK. S vyšším počtem výhozů se zvyšuje nestabilita 
– probandka si přišlapuje nezatíženou DK kvůli pocitu nestability. Počet opakování – 2x stoj 
na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 
výhozy. 

 
Pátek 31.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – mírný latero-laterální posun horní části trupu. Počet opakování – 3x 

stoj na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

addukce nezatížené DK, nezatížená DK je nedostatečně zvednutá. Postupné zlepšení techniky. 
Počet opakování – 3x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x 
stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 
výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 – 6. Chyby – nezatížená DK je 

nedostatečně zvednutá; při vyšším počtu výhozů - „hra šlach“ stojné DK. Počet opakování – 



2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze 
se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy, 1x stoj na každé noze se 6 výhozy. 

 
Úterý 4.2.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – chyby - mírný latero-laterální posun horní části trupu. Počet opakování 

– 5x stoj na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

nezatížená DK je příliš zvednutá. Počet opakování – 3x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x 
stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 
výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 – 6. Chyby – pokles pánve na 

straně stojné DK; při vyšším počtu výhozů - „hra šlach“ stojné DK. Počet opakování – 2x stoj 
na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 
výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy, 1x stoj na každé noze se 6 výhozy. 

Léčebný stupeň: 3 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 3. Chyby – 

addukce nezatížené DK; nesprávná poloha pánve – SIAS na straně nezatížené DK tažena 
nahoru; při vyšším počtu výhozů se nestabilita zvyšuje. Počet opakování - 4x stoj na každé 
noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy. 

 
Pátek 7.2.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 3x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

addukce nezatížené DK; při stoji na LDK laterální posun pánve doleva. Počet opakování – 2x 
stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 
výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 – 6. Chyby – při vyšším počtu 

výhozů zvýšená nestabilita při stoji na PDK. Počet opakování – 2x stoj na každé noze se 2 
výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na 
každé noze s 5 výhozy, 1x stoj na každé noze se 6 výhozy. 

Léčebný stupeň: 3 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 3. Chyby – 

addukce nezatížené DK; nesprávná poloha pánve – SIAS na straně nezatížené DK tažena 



nahoru; při vyšším počtu výhozů se objevuje „hra šlach“ stojné DK. Počet opakování - 3x stoj 
na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 
výhozy. 

 
Úterý 11.2.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 3x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

addukce nezatížené DK; latero-laterální posun pánve. Počet opakování – 2x stoj na každé 
noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x 
stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 – 6. Chyby – nezatížená DK je 

nedostatečně zvednutá; „hra šlach“ při stoji na PDK; pokles pánve na straně stojné DK. Počet 
opakování – 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na 
každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy, 1x stoj na každé noze se 6 výhozy. 

Léčebný stupeň: 3 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

addukce nezatížené DK; pokles pánve na straně stojné DK. Počet opakování - 2x stoj na 
každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 
výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 4 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 – 6. Chyby – addukce 

nezatížené DK; při vyšším počtu výhozů si probandka přišlapuje nezatíženou DK kvůli pocitu 
nestability; latero-laterální posun horní části trupu. Počet opakování – 2x stoj na každé noze 
se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na 
každé noze s 5 výhozy, 1x stoj na každé noze se 6 výhozy. 

Léčebný stupeň: 5 
Brzdy: obě odjištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1. Chyby – již 

výrazná nestabilita. Počet opakování - 2x stoj na každé noze s 1 výhozem. 
 
Proband č.6 
Pátek 3.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – chyby - vnitřní rotace horních končetin; laterální 

posun pánve doprava při došlápnutí na PDK.  
                             Stoj na jedné noze – chyby – při stoji na LDK zvýšená nestabilita – posun 

pánve doleva. Při dalších opakováních – postupné zlepšení. Počet opakování – 10x stoj na 
každé noze. 

 



Úterý 7.1.2014 
 Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – chyby - vnitřní rotace horních končetin.                             

Stoj na jedné noze – chyby – nestabilita při stoji na LDK – nesprávná poloha pánve – pokles 
pánve vlevo. Postupné zlepšení. Počet opakování – 8x stoj na každé noze. 

Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1. Chyby – 

nestabilita při stoji na LDK – šikmá poloha pánve (vlevo pokles pánve), addukce PDK. Počet 
opakování – 4x stoj na každé noze. 

 
Pátek 10.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – chyby – vnitřní rotace horních končetin. Počet opakování – 7x stoj na 

každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 - 2. Chyby – 

při stoji na LDK pokles pánve vlevo; při stoji na PDK dochází k addukci LDK. Postupné 
zlepšení. Počet opakování – 6x stoj na každé noze s 1 výhozem, 3x stoj na každé noze se 2 
výhozy. 

 
Úterý 14.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 5x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 3. Chyby – 

při stoji na PDK dochází k addukci LDK; občas se objevuje „hra šlach“ při stoji na LDK. 
Postupné zlepšení techniky. Při 3 výhozech se nestabilita zvyšuje. Počet opakování – 5x stoj 
na každé noze s 1 výhozem, 3x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 
výhozy. 

 
Pátek 17.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – chyby – při stoji na LDK – pokles pánve vlevo. Postupné zlepšení 

techniky. Počet opakování – 5x stoj na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 3. Chyby – 

při stoji na PDK dochází k addukci LDK. Postupné zlepšení techniky. Při vyšším počtu 



výhozů se zvyšuje nestabilita při stoji na LDK. Počet opakování – 6x stoj na každé noze s 1 
výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy. 

 
Úterý 21.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 5x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 4. Chyby – 

při stoji na LDK – pokles pánve vlevo. Při vyšším počtu výhozů dochází k addukci nezatížené 
DK. Počet opakování – 4x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 
výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy. 

 
Pátek 24.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – chyby – při stoji na LDK dochází k poklesu pánve vlevo. Počet 

opakování – 5x stoj na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 3. Chyby – 

při stoji na LDK – pokles pánve vlevo; při stoji na PDK – addukce LDK – zvyšuje se 
s počtem výhozů. Počet opakování – 4x stoj na každé noze s 1 výhozem, 3x stoj na každé 
noze se 2 výhozy, 3x stoj na každé noze se 3 výhozy. 

 
Úterý 28.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – chyby – při stoji na PDK addukce LDK. Postupné zlepšení provedení 

techniky. Počet opakování – 5x stoj na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 4. Chyby – 

při stoji na LDK – laterální posun pánve doleva; addukce nezatížené DK; při vyšším počtu 
výhozů se zvyšuje nestabilita – především při stoji na LDK. Počet opakování – 3x stoj na 
každé noze s 1 výhozem, 3x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 
výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy. 

 
Pátek 31.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – chyby - latero-laterální posun horní části trupu – korekce – kontaktem 

z laterální strany na ramenní kloub => zlepšení techniky. Počet opakování – 6x stoj na každé 
noze. 



Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 3. Chyby – 

pokles pánve na straně stojné DK; addukce nezatížené DK; při vyšším počtu výhozů „hra 
šlach“ stojné DK. Počet opakování – 4x stoj na každé noze s 1 výhozem, 3x stoj na každé 
noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy. 

 
Úterý 4.2.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 3x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 4. Chyby – 

pokles pánve na straně stojné DK; addukce nezatížené DK; při vyšším počtu výhozů si 
probandka přišlapuje nezatíženou DK kvůli pocitu nestability. Počet opakování – 3x stoj na 
každé noze s 1 výhozem, 3x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 
výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy. 

 
Pátek 7.2.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 3x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

latero-laterální posun horní části trupu i pánve. Počet opakování – 3x stoj na každé noze s 1 
výhozem, 3x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na 
každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 – 4. Chyby – latero-laterální 

posun horní části trupu; probandka si přišlapuje nezatíženou DK kvůli pocitu nestability. 
Počet opakování - 3x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x 
stoj na každé noze se 4 výhozy. 

 
Úterý 11.2.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – chyby – při stoji na PDK laterální posun horní části trupu doleva. Počet 

opakování – 5x stoj na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

latero-laterální posun horní části trupu. Počet opakování – 3x stoj na každé noze s 1 výhozem, 



2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze 
se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 – 6. Chyby – latero-laterální 

posun horní části trupu; probandka si přišlapuje nezatíženou DK kvůli pocitu nestability – 
především při stoji na PDK; addukce nezatížené DK. Počet opakování - 3x stoj na každé noze 
se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na 
každé noze s 5 výhozy, 1x stoj na každé noze se 6 výhozy. 

 
Proband č.7 
Pátek 3.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – chyby - vnitřní rotace horních končetin.                             

Stoj na jedné noze – chyby – latero-laterální posun horní části trupu - korekce – kontaktem 
z laterální strany na ramenní kloub. Při dalších opakováních – postupné zlepšení. Počet 
opakování – 10x stoj na každé noze. 

 
Úterý 7.1.2014 
 Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – chyby – vnitřní rotace horních končetin.                             

Stoj na jedné noze – chyby – nestabilita při stoji na LDK – nesprávná poloha pánve – pokles 
pánve vlevo. Postupné zlepšení. Počet opakování – 8x stoj na každé noze. 

Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1. Chyby – 

nestabilita při stoji na LDK – šikmá poloha pánve (vlevo pokles pánve), addukce PDK. Počet 
opakování – 5x stoj na každé noze. 

 
Pátek 10.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze –  chyby - vnitřní rotace horních končetin; při stoji na LDK pokles pánve 

vlevo. Počet opakování – 8x stoj na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1. Chyby – 

nestabilita při stoji na PDK – posun pánve doleva. Počet opakování – 5x stoj na každé noze. 
 
Úterý 14.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – chyby – při stoji na PDK nesprávná poloha pánve – P SIAS tažena 

nahoru. Postupné zlepšení. Počet opakování – 7x stoj na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 



Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 2. Chyby – 
při stoji na LDK a výhozu míčku se objevuje „hra šlach“. Postupné zlepšení techniky. Při 2 
výhozech se nestabilita zvyšuje. Počet opakování – 6x stoj na každé noze s 1 výhozem, 3x 
stoj na každé noze se 2 výhozy. 

 
Pátek 17.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 5x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 3. Chyby – 

při 2 a 3 výhozech se objevuje „hra šlach“ stojné DK;  latero-laterální posun horní části trupu. 
Počet opakování – 4x stoj na každé noze s 1 výhozem, 3x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x 
stoj na každé noze se 3 výhozy. 

 
Úterý 21.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – chyby - latero-laterální posun horní části trupu. Postupné zlepšení 

techniky. Počet opakování – 6x stoj na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 4. Chyby – 

při vyšším počtu výhozů dochází k záklonu trupu. Počet opakování – 3x stoj na každé noze 
s 1 výhozem, 3x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na 
každé noze se 4 výhozy. 

 
Pátek 24.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – chyby - latero-laterální posun horní části trupu. Postupné zlepšení 

techniky. Počet opakování – 5x stoj na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 4. Chyby – 

laterální posun horní části trupu doleva; při vyšším počtu výhozů dochází k záklonu trupu, 
objevuje se „hra šlach“ stojné DK. Počet opakování – 4x stoj na každé noze s 1 výhozem, 3x 
stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 
výhozy. 

 
Úterý 28.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              



Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 5x stoj na každé 
noze. 

Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 4. Chyby – 

pokles pánve na straně stojné DK; nezatížená DK je zvednutá příliš vysoko; při vyšším počtu 
výhozů se objevuje „hra šlach“ stojné DK – více LDK. Počet opakování – 3x stoj na každé 
noze s 1 výhozem, 3x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 2x 
stoj na každé noze se 4 výhozy. 

 
Pátek 31.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – chyby – latero-laterální posun horní části trupu – korekce – kontaktem 

z laterální strany na ramenní kloub => zlepšení provedení techniky. Počet opakování – 5x stoj 
na každé noze. 

Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 4. Chyby – 

latero-laterální posun horní části trupu; pokles pánve na straně stojné DK; nezatížená DK je 
zvednutá příliš vysoko. Počet opakování – 3x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na 
každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 2x stoj na každé noze se 4 
výhozy. 

 
Úterý 4.2.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – chyby – latero-laterální posun horní části trupu. Počet opakování – 5x 

stoj na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

latero-laterální posun horní části trupu; pokles pánve na straně stojné DK. Počet opakování – 
3x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze 
se 3 výhozy, 2x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 – 5. Chyby – nezatížená DK je 

nedostatečně zvednutá; při vyšším počtu výhozů „hra šlach“ stojné DK. Počet opakování - 2x 
stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 
výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy 

 
Pátek 7.2.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – chyby – latero-laterální posun pánve. Počet opakování – 5x stoj 

na každé noze. 



Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

latero-laterální posun horní části trupu; addukce nezatížené DK. Počet opakování – 3x stoj na 
každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 
výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 – 6. Chyby – nezatížená DK je 

nedostatečně zvednutá; při vyšším počtu výhozů se objevuje „hra šlach“ stojné DK. Počet 
opakování - 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na 
každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy, 1x stoj na každé noze se 6 výhozy. 

Léčebný stupeň: 3 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 4. Chyby – 

latero-laterální posun pánve; nezatížená DK je nedostatečně zvednutá. Počet opakování – 2x 
stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 
výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy. 

 
Úterý 11.2.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 3x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

pokles pánve na straně stojné DK; addukce nezatížené DK. Počet opakování – 3x stoj na 
každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 
výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 – 6. Chyby – nezatížená DK je 

nedostatečně zvednutá. Počet opakování - 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé 
noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy, 1x 
stoj na každé noze se 6 výhozy. 

Léčebný stupeň: 3 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

addukce nezatížené DK; pokles pánve na straně stojné DK. Počet opakování – 2x stoj na 
každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 
výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 4 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 – 6. Chyby – nezatížená DK je 

nedostatečně zvednutá; při vyšším počtu výhozů „hra šlach“ stojné DK. Počet opakování - 2x 
stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 
výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy, 1x stoj na každé noze se 6 výhozy. 

Léčebný stupeň: 5 



Brzdy: obě odjištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 2. Chyby – 

latero-laterální posun horní části trupu; nezatížená DK je příliš zvednutá. Počet opakování – 
2x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy. 

 
Proband č.8 
Pátek 3.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – chyby - vnitřní rotace horních končetin.                             

Stoj na jedné noze – chyby – nestabilita při stoji na LDK – pokles pánve vlevo, addukce PDK 
. Při dalších opakováních – postupné zlepšení. Počet opakování – 10x stoj na každé noze. 

 
Úterý 7.1.2014 
 Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – chyby – vnitřní rotace horních končetin.                             

Stoj na jedné noze – chyby – nestabilita při stoji na LDK – nesprávná poloha pánve – pokles 
pánve vlevo, addukce PDK. Postupné zlepšení. Počet opakování – 7x stoj na každé noze. 

Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1. Chyby – 

nestabilita při stoji na LDK – šikmá poloha pánve (vlevo pokles pánve), addukce PDK. Počet 
opakování – 5x stoj na každé noze. 

 
Pátek 10.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze –  chyby - vnitřní rotace horních končetin; při stoji na LDK pokles pánve 

vlevo. Počet opakování – 6x stoj na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1. Chyby – 

nestabilita při stoji na PDK – posun pánve doleva. Počet opakování – 6x stoj na každé noze. 
 
Úterý 14.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – chyby – při stoji na LDK nesprávná poloha pánve – pokles pánve 

vlevo, addukce PDK. Postupné zlepšení. Počet opakování – 7x stoj na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 2. Chyby – 

při stoji na LDK a výhozu míčku se objevuje „hra šlach“, addukce PDK. Postupné zlepšení 
techniky. Při 2 výhozech se nestabilita zvyšuje. Počet opakování – 5x stoj na každé noze s 1 
výhozem, 3x stoj na každé noze se 2 výhozy. 

 
 



Pátek 17.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 5x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 2. Chyby – 

pokles pánve na straně stojné DK; addukce nezatížené DK. Počet opakování – 6x stoj na 
každé noze s 1 výhozem, 3x stoj na každé noze se 2 výhozy. 

 
Úterý 21.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 5x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 3. Chyby – 

addukce nezatížené DK. Při 3 výhozech je nezatížená DK nedostatečně zvednutá. Počet 
opakování – 4x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na 
každé noze se 3 výhozy. 

 
Pátek 24.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – chyby - pokles pánve na straně stojné DK. Počet opakování – 5x stoj na 

každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 3. Chyby – 

addukce nezatížené DK. Při vyšším počtu výhozů je nezatížená DK nedostatečně zvednutá. 
Počet opakování – 4x stoj na každé noze s 1 výhozem, 3x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x 
stoj na každé noze se 3 výhozy. 

 
Úterý 28.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – chyby - při stoji na LDK addukce PDK. Počet opakování – 5x stoj na 

každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 3. Chyby – 

addukce nezatížené DK; pokles pánve na straně stojné DK. Počet opakování – 4x stoj na 
každé noze s 1 výhozem, 3x stoj na každé noze se 2 výhozy, 3x stoj na každé noze se 3 
výhozy. 



 
Pátek 31.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 3x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 4. Chyby – 

addukce nezatížené DK; nezatížené DK je nedostatečně zvednutá; při vyšším počtu výhozů si 
probandka přišlapuje nezatíženou DK kvůli pocitu nestbility. Počet opakování – 3x stoj na 
každé noze s 1 výhozem, 3x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 
výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy. 

 
Úterý 4.2.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 3x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 4. Chyby – 

addukce nezatížené DK; nesprávná poloha pánve – SIAS nezatížené DK tažena nahoru; při 
vyšším počtu výhozů si probandka přišlapuje nezatíženou DK kvůli pocitu nestability. Počet 
opakování – 3x stoj na každé noze s 1 výhozem, 3x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na 
každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy. 

 
Pátek 7.2.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.  
                             Stoj na jedné noze – chyby – pokles pánve na straně stojné DK. Počet 

opakování – 5x stoj na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

addukce nezatížené DK; pokles pánve stojné DK – více při stoji na PDK. Počet opakování – 
3x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze 
se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 – 4. Chyby – addukce 

nezatížené DK; nezatížená DK je nedostatečně zvednutá; při vyšším počtu výhozů „hra šlach“ 
stojné DK. Počet opakování – 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 
výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy. 

 
Úterý 11.2.2014 
Léčebný stupeň: 0 



Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 5x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

addukce nezatížené DK; pokles pánve na straně stojné DK – více při stoji na PDK. Počet 
opakování – 3x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na 
každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 – 6. Chyby – nezatížená DK je 

nedostatečně zvednutá. Počet opakování – 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé 
noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy, 1x 
stoj na každé noze se 6 výhozy. 

Léčebný stupeň: 3 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 4. Chyby – 

addukce nezatížené DK; nezatížená DK je nedostatečně zvednutá; při vyšším počtu výhozů se 
objevuje „hra šlach“ stojné DK. Počet opakování – 2x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj 
na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 
výhozy. 

 
Proband č.9 
Pátek 3.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – chyby: addukce nezatížené DK – korekce – kontaktem 

z laterální strany kolenního kloubu. Postupné zlepšení.                              
Stoj na jedné noze – chyby – nestabilita při stoji na LDK – „hra šlach“, addukce PDK. Při 

dalších opakováních – postupné zlepšení techniky. Počet opakování – 10x stoj na každé noze. 
 
Úterý 7.1.2014 
 Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – chyby – addukce nezatížené DK – korekce – 

kontaktem z laterální strany kolenního kloubu. Postupné zlepšení provedení techniky. Stoj na 
jedné noze – chyby – nestabilita při stoji na PDK – nesprávná poloha pánve – pokles pánve 
vpravo, addukce LDK. Postupné zlepšení techniky. Počet opakování – 8x stoj na každé noze. 

Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1. Chyby – 

nestabilita při stoji na LDK a výhozu – „hra šlach“; nezatížená DK je nedostatečně zvednutá. 
Počet opakování – 4x stoj na každé noze. 

 
Pátek 10.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 



Technika cvičení: Kráčení na místě – chyby - latero-laterální posun pánve. Postupné 
zlepšení.  

Stoj na jedné noze –  chyby - při stoji na LDK pokles pánve vlevo, addukce PDK; při stoji 
na PDK pokles pánve vpravo, addukce LDK. Postupné zlepšení. Počet opakování – 6x stoj na 
každé noze. 

Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 - 2. Chyby – 

addukce nezatížené DK. Postupné zlepšení techniky. Při 2 výhozech – zvýšená nestabilita 
LDK – objevuje se „hra šlach“, pokles pánve vlevo. Počet opakování – 7x stoj na každé noze 
s 1 výhozem, 3x stoj na každé noze se 2 výhozy. 

 
Úterý 14.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – chyby – addukce nezatížené DK. Postupné zlepšení techniky. Počet 

opakování – 5x stoj na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 3. Chyby – 

při stoji na LDK a výhozu míčku se objevuje „hra šlach“. Postupné zlepšení techniky. Při 2 a 
3 výhozech se nestabilita zvyšuje – probandka si přišlapuje nezatíženou DK kvůli pocitu 
nestability. Počet opakování – 6x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 
výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy. 

 
Pátek 17.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 5x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 3. Chyby – 

pokles pánve na straně stojné DK; addukce nezatížené DK. Počet opakování – 4x stoj na 
každé noze s 1 výhozem, 3x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 
výhozy. 

 
Úterý 21.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 5x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 3. Chyby – 

při stoji na LDK dochází k addukci PDK; při vyšším počtu výhozů je nezatížená DK 



nedostatečně zvednutá. Počet opakování – 5x stoj na každé noze s 1 výhozem, 3x stoj na 
každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy. 

 
Pátek 24.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – chyby – pokles pánve na straně stojné DK. Počet opakování – 5x stoj 

na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 3. Chyby – 

addukce nezatížené DK; při vyšším počtu výhozů je nezatížená DK nedostatečně zvednutá. 
Počet opakování – 4x stoj na každé noze s 1 výhozem, 3x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x 
stoj na každé noze se 3 výhozy. 

 
Úterý 28.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – chyby – addukce nezatížené DK. Počet opakování – 6x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 3. Chyby – 

addukce nezatížené DK; laterální posun pánve na stranu stojné DK. Počet opakování – 4x stoj 
na každé noze s 1 výhozem, 3x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 
výhozy. 

 
Pátek 31.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – chyby – pokles pánve na straně stojné DK. Počet opakování – 5x stoj 

na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 4. Chyby – 

addukce nezatížené DK; laterální posun pánve na stranu stojné DK; při vyšším počtu výhozů 
si probandka přišlapuje nezatíženou DK kvůli pocitu nestability. Počet opakování – 4x stoj na 
každé noze s 1 výhozem, 3x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 
výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy. 

Úterý 4.2.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – chyby – pokles pánve na straně stojné DK. Počet opakování – 5x stoj 

na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 



Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 4. Chyby – 
addukce nezatížené DK – více PDK; laterální posun pánve na stranu stojné DK; nezatížená 
DK je nedostatečně zvednutá. Počet opakování – 3x stoj na každé noze s 1 výhozem, 3x stoj 
na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 
výhozy. 

 
Pátek 7.2.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – chyby – latero-laterální posun horní části trupu. Počet opakování – 5x 

stoj na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

addukce nezatížené DK – více PDK; pokles pánve na straně stojné DK; nezatížená DK je 
nedostatečně zvednutá. Počet opakování – 3x stoj na každé noze s 1 výhozem, 3x stoj na 
každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 
výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 - 4. Chyby - addukce nezatížené 

DK; pokles pánve na straně stojné DK; nízký výhoz. Počet opakování – 3x stoj na každé noze 
se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy. 

 
Úterý 11.2.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 3x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

addukce nezatížené DK; pokles pánve na straně stojné DK; nezatížená DK je nedostatečně 
zvednutá. Počet opakování – 3x stoj na každé noze s 1 výhozem, 3x stoj na každé noze se 2 
výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na 
každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 - 6. Chyby - addukce nezatížené 

DK; pokles pánve na straně stojné DK; nízký výhoz; probandka se při vyšším počtu výhozů 
přidržuje zábradlí. Postupné zlepšení provedení techniky. Počet opakování – 3x stoj na každé 
noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x 
stoj na každé noze s 5 výhozy, 1x stoj na každé noze se 6 výhozy. 

Léčebný stupeň: 3 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 2. Chyby - 

addukce nezatížené DK; pokles pánve na straně stojné DK; nezatížená DK je nedostatečně 



zvednutá. Počet opakování – 3x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 
výhozy. 

 
Proband č.10 
Pátek 3.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – chyby: latero-laterální posun horní části trupu - 

korekce – kontaktem z laterální strany na ramenní kloub. 
                             Stoj na jedné noze – chyby – latero-laterální posun horní části trupu - 

korekce – kontaktem z laterální strany na ramenní kloub; při stoji na LDK – pokles pánve 
vlevo, flexe trupu. Při dalších opakováních – postupné zlepšení techniky. Počet opakování – 
10x stoj na každé noze. 

 
Úterý 7.1.2014 
 Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – chyby – latero-laterální posun horní části trupu - 

korekce – kontaktem z laterální strany na ramenní kloub.                              
Stoj na jedné noze – chyby – nestabilita při stoji na LDK – nesprávná poloha pánve – pokles 

pánve vlevo, flexe trupu. Postupné zlepšení techniky. Počet opakování – 7x stoj na každé 
noze. 

Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1. Chyby – 

nestabilita při stoji na LDK – šikmá poloha pánve (vlevo pokles pánve). Počet opakování – 3x 
stoj na každé noze. 

 
Pátek 10.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze –  chyby - při stoji na LDK pokles pánve vlevo. Počet opakování – 6x 

stoj na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 - 2. Chyby – 

nestabilita při stoji na LDK – pokles pánve vlevo; nízký výhoz. Postupné zlepšení techniky. 
Při 2 výhozech zvýšení nestability – objevuje se „hra šlach“, probandka se přidržuje zábradlí 
kvůli pocitu nestability. Počet opakování – 7x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na 
každé noze se 2 výhozy. 

 
Úterý 14.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – chyby – při stoji na LDK  mírná flexe trupu. Postupné zlepšení 

techniky. Počet opakování – 5x stoj na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 



Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 3. Chyby – 
při stoji na LDK a výhozu míčku se objevuje „hra šlach“. Postupné zlepšení techniky. Při 2 a 
3 výhozech se nestabilita zvyšuje. Počet opakování – 6x stoj na každé noze s 1 výhozem, 3x 
stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy. 

 
Pátek 17.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – chyby – při stoji na LDK – pokles pánve vlevo. Postupné zlepšení 

techniky. Počet opakování – 5x stoj na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 4.  1 výhoz 

– provedeno správnou technikou. 2 – 3 výhozy – při stoji na LDK dochází k poklesu pánve 
vlevo. 4 výhozy – zvýšení nestability. Počet opakování – 5x stoj na každé noze s 1 výhozem, 
3x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze 
se 4 výhozy. 

 
Úterý 21.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 5x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby - 1 

výhoz – provedeno správnou technikou.  Při vyšším počtu výhozů probandka vyhazuje míček 
nízko; pokles pánve na straně stojné DK. Počet opakování – 4x stoj na každé noze s 1 
výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na 
každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

 
Pátek 24.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 5x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby - 1 

výhoz – provedeno správnou technikou. Při vyšším počtu výhozů probandka vyhazuje míček 
nízko; pokles pánve na straně stojné DK. Počet opakování – 4x stoj na každé noze s 1 
výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na 
každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 



Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 1 – 2. Chyby – pokles pánve na 
straně stojné DK; „hra šlach“ stojné DK; probandka se občas přidržuje zábradlí. Počet 
opakování – 3x stoj na každé noze s 1 výhozem, 1x stoj na každé noze se 2 výhozy. 

 
Úterý 28.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 5x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

nízký výhoz; pokles pánve na straně stojné DK. Počet opakování – 4x stoj na každé noze s 1 
výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na 
každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 - 3. Chyby – pokles pánve na 

straně stojné DK; „hra šlach“ stojné DK; při stoji na PDK dochází k addukci LDK. Počet 
opakování – 3x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy. 

 
Pátek 31.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – chyby – pokles pánve na straně stojné DK. Postupné zlepšení 

provedení techniky. Počet opakování – 6x stoj na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

nízký výhoz; pokles pánve na straně stojné DK; mírný latero-laterální posun horní části trupu. 
Počet opakování – 3x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x 
stoj na každé noze se 3 výhozy, 2x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 
výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 - 4. Chyby – pokles pánve na 

straně stojné DK; „hra šlach“ stojné DK. Počet opakování – 3x stoj na každé noze se 2 
výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy. 

 
Úterý 4.2.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – chyby – mírný latero-laterální posun horní části trupu. Počet opakování 

– 6x stoj na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 



Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 
nízký výhoz; pokles pánve na straně stojné DK. Počet opakování – 2x stoj na každé noze s 1 
výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na 
každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 - 4. Chyby – pokles pánve na 

straně stojné DK; „hra šlach“ stojné DK. Počet opakování – 3x stoj na každé noze se 2 
výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 2x stoj na každé noze se 4 výhozy. 

 
Pátek 7.2.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 3x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

nízký výhoz; pokles pánve na straně stojné DK. Počet opakování – 2x stoj na každé noze s 1 
výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na 
každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 - 6. Chyby – pokles pánve na 

straně stojné DK; „hra šlach“ stojné DK; nezatížená DK nedostatečně zvednutá. Počet 
opakování – 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na 
každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy, 1x stoj na každé noze se 6 výhozy. 

Léčebný stupeň: 3 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 2. Chyby – 

laterální posun horní části trupu doleva; pokles pánve na straně stojné DK; addukce 
nezatížené DK. Počet opakování – 2x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze 
se 2 výhozy. 

 
 
Úterý 11.2.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 3x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

nízký výhoz; pokles pánve na straně stojné DK. Počet opakování – 2x stoj na každé noze s 1 
výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na 
každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 



Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 - 6. Chyby – pokles pánve na 
straně stojné DK; latero-laterální posun horní části trupu; nezatížená DK nedostatečně 
zvednutá. Počet opakování – 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 
výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy, 1x stoj na každé 
noze se 6 výhozy. 

Léčebný stupeň: 3 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 4. Chyby – 

při vyšším počtu výhozů „hra šlach“ stojné DK; pokles pánve na straně stojné DK; addukce 
nezatížené DK. Počet opakování – 2x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze 
se 2 výhozy, 2x stoj na každé se 3 výhozy, 1x stoj na každé DK se 4 výhozy. 

 
Proband č.11 
Pátek 3.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – chyby - latero-laterální posun horní části trupu - 

korekce – kontaktem z laterální strany na ramenní kloub. 
                             Stoj na jedné noze – chyby – latero-laterální posun horní části trupu - 

korekce – kontaktem z laterální strany na ramenní kloub; při stoji na LDK – pokles pánve 
vlevo, flexe trupu. Při dalších opakováních – postupné zlepšení techniky. Počet opakování – 
10x stoj na každé noze. 

 
Úterý 7.1.2014 
 Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – chyby - flexe trupu.  
                             Stoj na jedné noze – chyby – nestabilita při stoji na LDK – nesprávná 

poloha pánve – pokles pánve vlevo, addukce PDK. Postupné zlepšení techniky. Počet 
opakování – 8x stoj na každé noze. 

Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1. Chyby – 

nestabilita při stoji na LDK – šikmá poloha pánve (vlevo pokles pánve), addukce PDK. Počet 
opakování – 5x stoj na každé noze. 

Pátek 10.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze –  chyby - při stoji na LDK pokles pánve vlevo. Počet opakování – 7x 

stoj na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 - 2. Chyby – 

nestabilita při stoji na LDK – addukce PDK, „hra šlach“. Postupné zlepšení techniky. Při 2 
výhozech zvýšení nestability. Počet opakování – 7x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj 
na každé noze se 2 výhozy. 

 
Úterý 14.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 



Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – chyby – při stoji na LDK  mírná flexe trupu. Postupné zlepšení 

techniky. Počet opakování – 5x stoj na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 2. Chyby – 

při stoji na LDK a výhozu míčku se objevuje „hra šlach“. Postupné zlepšení techniky. Při 2 
výhozech se zvyšuje nestabilita při stoji PDK. Počet opakování – 8x stoj na každé noze s 1 
výhozem, 3x stoj na každé noze se 2 výhozy. 

 
Pátek 17.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 5x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 3. Chyby – 

addukce nezatížené DK. Při vyšším počtu výhozů se nestabilita zvyšuje. Počet opakování – 4x 
stoj na každé noze s 1 výhozem, 3x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 
výhozy. 

 
Úterý 21.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 5x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 3. Chyby – 

addukce nezatížené DK. Při vyšším počtu výhozů – latero-laterální posun horní části trupu. 
Počet opakování – 5x stoj na každé noze s 1 výhozem, 3x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x 
stoj na každé noze se 3 výhozy. 

 
Pátek 24.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – chyby – addukce nezatížené DK. Počet opakování – 6x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 4. Chyby – 

addukce nezatížené DK; laterální posun pánve na stranu stojné DK. Počet opakování – 3x stoj 
na každé noze s 1 výhozem, 3x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 
výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy. 

 



Úterý 28.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – chyby – addukce nezatížené DK. Počet opakování – 6x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

addukce nezatížené DK; laterální posun pánve na stranu stojné DK. Počet opakování – 3x stoj 
na každé noze s 1 výhozem, 3x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 
výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 1 – 2. Chyby – addukce 

nezatížené DK; při 2 výhozech dochází k úklonu trupu. Počet opakování – 2x stoj na každé 
noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy. 

Pátek 31.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – chyby – addukce nezatížené DK. Počet opakování – 6x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

addukce nezatížené DK – více LDK; laterální posun pánve na stranu stojné DK; při vyšším 
počtu výhozů dochází k úklonu trupu. Počet opakování – 3x stoj na každé noze s 1 výhozem, 
3x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze 
se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 1 – 3. Chyby – addukce 

nezatížené DK; při 2 a 3 výhozech dochází k úklonu trupu. Počet opakování – 2x stoj 
na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 
výhozy. 

Úterý 4.2.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 3x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

addukce nezatížené DK – více LDK; laterální posun pánve na stranu stojné DK. Počet 
opakování – 2x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na 
každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 



Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 - 6. Chyby – addukce 

nezatížené DK; při vyšším počtu výhozů dochází k úklonu trupu a objevuje se „hra šlach“ 
stojné DK. Počet opakování – 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 
výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy, 1x stoj na každé 
noze se 6 výhozy. 

 
Pátek 7.2.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                             
 Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 3x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

addukce nezatížené DK. Počet opakování – 2x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na 
každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 
výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 - 6. Chyby – nezatížená DK je 

nedostatečně zvednutá. Počet opakování – 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé 
noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy, 1x 
stoj na každé noze se 6 výhozy. 

Léčebný stupeň: 3 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 3. Chyby – 

addukce nezatížené DK; při vyšším počtu výhozu se objevuje „hra šlach“ stojné DK; 
nezatížená DK je nedostatečně zvednutá; latero-laterální posun horní části trupu. Počet 
opakování – 2x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na 
každé noze se 3 výhozy. 

Úterý 11.2.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – chyby – addukce nezatížené DK. Počet opakování – 5x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

addukce nezatížené DK; mírný latero-laterální posun horní části trupu. Počet opakování – 2x 
stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 
výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 - 6. Chyby – nezatížená DK je 

nedostatečně zvednutá; addukce nezatížené DK. Počet opakování – 2x stoj na každé noze se 2 
výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na 
každé noze s 5 výhozy, 1x stoj na každé noze se 6 výhozy. 



Léčebný stupeň: 3 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 4. Chyby – 

addukce nezatížené DK; při vyšším počtu výhozů se objevuje „hra šlach“ stojné DK; 
nezatížená DK je nedostatečně zvednutá. Počet opakování – 2x stoj na každé noze s 1 
výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na 
každé noze se 4 výhozy. 

Proband č.12 
Pátek 3.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – chyby - latero-laterální posun horní části trupu - 

korekce – kontaktem z laterální strany na ramenní kloub; vnitřní rotace horních končetin.                              
Stoj na jedné noze – chyby – latero-laterální posun horní části trupu - korekce – kontaktem 

z laterální strany na ramenní kloub; při stoji na LDK mírná nestabilita. Při dalších 
opakováních – postupné zlepšení techniky. Počet opakování – 10x stoj na každé noze. 

 
Úterý 7.1.2014 
 Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – chyby – latero-laterální posun horní části trupu - 

korekce – kontaktem z laterální strany na ramenní kloub; vnitřní rotace horních končetin.                              
Stoj na jedné noze – chyby – nesprávná poloha pánve – SIAS stojné DK tažena nahoru. 

Postupné zlepšení techniky. Počet opakování – 8x stoj na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1. Chyby – 

nestabilita při stoji na LDK – objevuje se „hra šlach“, L SIAS tažena nahoru. Počet opakování 
– 5x stoj na každé noze. 

 
Pátek 10.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze –  chyby - při stoji na LDK – nesprávná poloha pánve – L SIAS tažena 

nahoru. Počet opakování – 7x stoj na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 - 2. Chyby – 

nestabilita při stoji na PDK. Postupné zlepšení techniky. Při 2 výhozech zvýšení nestability – 
objevuje se „hra šlach“. Počet opakování – 7x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na 
každé noze se 2 výhozy. 

 
Úterý 14.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 5x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 



Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 3. Chyby – 

při stoji na PDK a výhozu míčku se objevuje „hra šlach“. Postupné zlepšení techniky. Při 2 a 
3 výhozech se nestabilita zvyšuje. Počet opakování – 6x stoj na každé noze s 1 výhozem, 3x 
stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy. 

 
Pátek 17.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 5x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. 1 – 3 

výhozy – provedeno správnou technikou. 4 - 5 výhozů – při stoji na PDK se objevuje „hra 
šlach“. Počet opakování – 5x stoj na každé noze s 1 výhozem, 3x stoj na každé noze se 2 
výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na 
každé noze s 5 výhozy. 

 
Úterý 21.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 5x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby - 

občasně se objevuje „hra šlach“ stojné DK. Počet opakování – 5x stoj na každé noze s 1 
výhozem, 3x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na 
každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 1 – 2. Chyby – 1 výhoz – 

provedeno správnou technikou. 2 výhozy – dochází ke zvýšené nestabilitě – „hra šlach“ stojné 
DK, latero-laterální posun horní části trupu a pánve. Počet opakování – 5x stoj na každé noze 
s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy. 

 
Pátek 24.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – chyby – latero-laterální posun horní části trupu. Počet opakování – 6x 

stoj na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby - 

občasně se objevuje „hra šlach“ stojné DK – více PDK. Počet opakování – 3x stoj na každé 



noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x 
stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 - 3. Chyby – „hra šlach“ stojné 

DK; latero-laterální posun horní části trupu a pánve. Počet opakování – 3x stoj na každé noze 
se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy. 

 
Úterý 28.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 4x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby - 

občasně se objevuje „hra šlach“ stojné DK – více PDK; latero-laterální posun horní části 
trupu. Počet opakování – 2x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 
výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na 
každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 - 4. Chyby – „hra šlach“ stojné 

DK; při stoji na LDK – pokles pánve vpravo, addukce PDK. Počet opakování – 3x stoj na 
každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 
výhozy. 

 
Pátek 31.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 3x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby - 

občasně se objevuje „hra šlach“ stojné DK; při stoji na PDK pokles pánve vlevo. Počet 
opakování – 2x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na 
každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 - 6. Chyby – „hra šlach“ stojné 

DK; při stoji na LDK addukce PDK. Počet opakování – 3x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x 
stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 
výhozy, 1x stoj na každé noze se 6 výhozy. 

Léčebný stupeň: 3 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 



Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 2. Chyby – 
latero-laterální posun horní části trupu i pánve; „hra šlach“ stojné DK. Počet opakování – 2x 
stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy. 

 
Úterý 4.2.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – chyby - mírný latero-laterální posun horní části trupu. Počet opakování 

– 5x stoj na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

latero-laterální posun horní části trupu; při stoji na PDK pokles pánve vlevo. Počet opakování 
– 2x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé 
noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 - 6. Chyby – „hra šlach“ stojné 

DK; při stoji na LDK addukce PDK. Počet opakování – 3x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x 
stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 
výhozy, 1x stoj na každé noze se 6 výhozy. 

Léčebný stupeň: 3 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 4. Chyby – 

latero-laterální posun horní části trupu i pánve; „hra šlach“ stojné DK. Počet opakování – 2x 
stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 
výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy. 

 
Pátek 7.2.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 3x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

latero-laterální posun horní části trupu; při stoji na LDK rotace trupu, pokles pánve vlevo. 
Počet opakování – 2x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x 
stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 
výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 - 6. Chyby – „hra šlach“ stojné 

DK; nezatížená DK je nedostatečně zvednutá. Počet opakování – 2x stoj na každé noze se 2 
výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na 
každé noze s 5 výhozy, 1x stoj na každé noze se 6 výhozy. 

Léčebný stupeň: 3 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 



Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 
latero-laterální posun horní části trupu; při stoji na PDK pokles pánve vpravo. Počet 
opakování – 2x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na 
každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 4 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 1 – 2. Chyby – pokles pánve na 

straně stojné DK; nezatížená DK je nedostatečně zvednutá. Počet opakování – 2x stoj na 
každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy. 

 
Úterý 11.2.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 3x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

latero-laterální posun horní části trupu. Počet opakování – 2x stoj na každé noze s 1 výhozem, 
2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze 
se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 - 6. Chyby – „hra šlach“ stojné 

DK; nezatížená DK je nedostatečně zvednutá. Počet opakování – 2x stoj na každé noze se 2 
výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na 
každé noze s 5 výhozy, 1x stoj na každé noze se 6 výhozy. 

Léčebný stupeň: 3 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

latero-laterální posun horní části trupu. Počet opakování – 2x stoj na každé noze s 1 výhozem, 
2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze 
se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 4 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 - 4. Chyby – pokles pánve na 

straně stojné DK; nezatížená DK je nedostatečně zvednutá. Počet opakování – 2x stoj na 
každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 2x stoj na každé noze se 4 
výhozy. 

 
Proband č.13 
Pátek 3.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – chyby: latero-laterální posun horní části trupu - 

korekce – kontaktem z laterální strany na ramenní kloub; vnitřní rotace horních končetin.                              
Stoj na jedné noze – chyby – latero-laterální posun horní části trupu - korekce – kontaktem 

z laterální strany na ramenní kloub; při stoji na LDK nestabilita – pokles pánve vlevo. Při 
dalších opakováních – postupné zlepšení techniky. Počet opakování – 10x stoj na každé noze. 



 
Úterý 7.1.2014 
 Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – chyby – latero-laterální posun horní části trupu - 

korekce – kontaktem z laterální strany na ramenní kloub; vnitřní rotace horních končetin.                              
Stoj na jedné noze – chyby – při stoji na LDK nesprávná poloha pánve – pokles pánve 

vlevo; flexe trupu. Počet opakování – 10x stoj na každé noze. 
 
Pátek 10.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze –  chyby - při stoji na LDK – nesprávná poloha pánve – pokles pánve 

vlevo; vnitřní rotace horních končetin; latero-laterální posun horní části trupu. Postupné 
zlepšení techniky. Počet opakování – 8x stoj na každé noze. 

Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1. Chyby – 

addukce nezatížené DK. Počet opakování – 7x stoj na každé noze. 
 
Úterý 14.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze  – chyby - latero-laterální posun horní části trupu - korekce – kontaktem 

z laterální strany na ramenní kloub. Počet opakování – 7x stoj na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 2. Chyby – 

addukce nezatížené DK, flexe trupu při stoji na LDK. Při 2 výhozech – zvýšená nestabilita. 
Počet opakování – 6x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy. 

 
Pátek 17.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze  – chyby - latero-laterální posun horní části trupu - korekce – kontaktem 

z laterální strany na ramenní kloub. Počet opakování – 5x stoj na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 2. Chyby – 

addukce nezatížené DK, latero-laterální posun horní části těla, předklon trupu. Počet 
opakování – 5x stoj na každé noze s 1 výhozem, 3x stoj na každé noze se 2 výhozy. 

 
Úterý 21.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              



Stoj na jedné noze  – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 5x stoj na každé 
noze. 

Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 2. Chyby – 

addukce nezatížené DK, předklon trupu. Počet opakování – 6x stoj na každé noze s 1 
výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy. 

 
Pátek 24.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze  – chyby - latero-laterální posun horní části trupu - korekce – kontaktem 

z laterální strany na ramenní kloub. Počet opakování – 5x stoj na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 2. Chyby – 

addukce nezatížené DK; předklon trupu; při stoji na LDK zvýšená nestabilita. Počet 
opakování – 4x stoj na každé noze s 1 výhozem, 3x stoj na každé noze se 2 výhozy. 

 
Úterý 28.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze  – chyby - latero-laterální posun horní části trupu - korekce – kontaktem 

z laterální strany na ramenní kloub. Počet opakování – 5x stoj na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 3. Chyby – 

addukce nezatížené DK; flexe kolenního kloubu stojné DK; latero-laterální posun horní části 
trupu. Počet opakování – 3x stoj na každé noze s 1 výhozem, 3x stoj na každé noze se 2 
výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy. 

 
Pátek 31.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze  – chyby - latero-laterální posun horní části trupu - korekce – kontaktem 

z laterální strany na ramenní kloub. Počet opakování – 5x stoj na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 3. Chyby – 

addukce nezatížené DK; nesprávná poloha pánve – SIAS nezatížené DK tažena nahoru; 
latero-laterální posun horní části trupu. Počet opakování – 3x stoj na každé noze s 1 výhozem, 
3x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy. 

 
Úterý 4.2.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              



Stoj na jedné noze  – chyby - latero-laterální posun horní části trupu - korekce – kontaktem 
z laterální strany na ramenní kloub. Počet opakování – 5x stoj na každé noze. 

Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 3. Chyby – 

addukce nezatížené DK; nesprávná poloha pánve – SIAS nezatížené DK tažena nahoru; 
latero-laterální posun horní části trupu. Počet opakování – 4x stoj na každé noze s 1 výhozem, 
3x stoj na každé noze se 2 výhozy, 3x stoj na každé noze se 3 výhozy. 

 
Pátek 7.2.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze  – chyby - latero-laterální posun horní části trupu. Počet opakování – 5x 

stoj na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 4. Chyby – 

addukce nezatížené DK; flexe kolenního kloubu stojné DK; latero-laterální posun horní části 
trupu. Počet opakování – 4x stoj na každé noze s 1 výhozem, 3x stoj na každé noze se 2 
výhozy, 3x stoj na každé noze se 3 výhozy, 2x stoj na každé noze se 4 výhozy. 

 
Úterý 11.2.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze  – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 3x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

addukce nezatížené DK; nesprávná poloha pánve – SIAS nezatížené DK tažena nahoru; 
latero-laterální posun horní části trupu. Počet opakování – 3x stoj na každé noze s 1 výhozem, 
3x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze 
se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 1 – 2. Chyby – addukce 

nezatížené DK; flexe kolenního kloubu stojné DK; nesprávná poloha pánve – SIAS 
nezatížené DK tažena nahoru. Počet opakování – 3x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj 
na každé noze se 2 výhozy. 

 
Proband č.14 
Pátek 3.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – chyby: vnitřní rotace horních končetin.                             

Stoj na jedné noze – chyby - nedostatečně zvednutá nezatížená DK; nestabilita při stoji na 
PDK – pokles pánve vpravo, addukce LDK. Při dalších opakováních – postupné zlepšení 
techniky. Počet opakování – 10x stoj na každé noze. 



 
Úterý 7.1.2014 
 Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – chyby - vnitřní rotace horních končetin.                             

Stoj na jedné noze – chyby – nedostatečně zvednutá nezatížená DK; nestabilita při stoji na 
PDK – pokles pánve vpravo, addukce LDK. Počet opakování – 10x stoj na každé noze. 

 
Pátek 10.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze –  chyby - při stoji na PDK – nesprávná poloha pánve – pokles pánve 

vpravo; vnitřní rotace horních končetin. Postupné zlepšení techniky. Počet opakování – 7x 
stoj na každé noze. 

Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1. Chyby – 

addukce nezatížené DK. Počet opakování – 7x stoj na každé noze. 
 
Úterý 14.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze  – chyby – nedostatečně zvednutá nezatížená DK. Počet opakování – 6x 

stoj na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 2. Chyby – 

addukce nezatížené DK; nestabilita při stoji na PDK – pokles pánve vpravo. Při 2 výhozech – 
zvýšená nestabilita. Počet opakování – 6x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé 
noze se 2 výhozy. 

 
Pátek 17.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze  – chyby – nedostatečně zvednutá nezatížená DK. Počet opakování – 6x 

stoj na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 4. Chyby – 

při větším počtu výhozů dochází při stoji na PDK k addukci LDK. Počet opakování – 5x stoj 
na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 
výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy. 

 
Úterý 21.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              



Stoj na jedné noze  – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 5x stoj na každé 
noze. 

Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

při větším počtu výhozů je nezatížená DK nedostatečně zvednutá. Počet opakování – 3x stoj 
na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 
výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 1 - 2. Chyby - „hra šlach“ stojné 

DK. Při 2 výhozech – zvýšená nestabilita. Počet opakování: Počet opakování – 2x stoj na 
každé noze se 1 výhozem, 1x stoj na každé noze se 2 výhozy. 

 
Pátek 24.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze  – chyby – nezatížená DK je nedostatečně zvednutá. Počet opakování – 

5x stoj na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

při větším počtu výhozů je nezatížená DK nedostatečně zvednutá; latero-laterální posun horní 
části trupu. Počet opakování – 2x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 
výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na 
každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 - 4. Chyby - „hra šlach“ stojné 

DK; nezatížená DK je nedostatečně zvednutá. Počet opakování – 2x stoj na každé noze se 2 
výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 2x stoj na každé noze se 4 výhozy. 

 
Úterý 28.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze  – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 3x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

při větším počtu výhozů je nezatížená DK nedostatečně zvednutá; latero-laterální posun horní 
části trupu. Počet opakování – 2x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 
výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na 
každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 - 4. Chyby - „hra šlach“ stojné 

DK; nezatížená DK je nedostatečně zvednutá; pokles pánve na straně stojné DK. Počet 



opakování – 3x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 2x stoj na 
každé noze se 4 výhozy. 

 
Pátek 31.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze  – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 3x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

addukce nezatížené DK – více PDK. Počet opakování – 2x stoj na každé noze s 1 výhozem, 
2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze 
se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 - 6. Chyby – zvýšená anteverze 

pánve; nezatížená DK je nedostatečně zvednutá; pokles pánve na straně stojné DK. Počet 
opakování – 3x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 2x stoj na 
každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy, 1x stoj na každé noze se 6 výhozy. 

Léčebný stupeň: 3 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 2. Chyby – 

pokles pánve na straně stojné DK; addukce nezatížené DK; při 2 výhozech zvýšená nestabilita 
– probandka si přišlapuje nezatíženou DK kvůli pocitu nestability. Počet opakování – 3x stoj 
na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy. 

 
Úterý 4.2.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze  – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 3x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

addukce nezatížené DK – více PDK. Počet opakování – 2x stoj na každé noze s 1 výhozem, 
2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze 
se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 - 6. Chyby – zvýšená anteverze 

pánve; pokles pánve na straně stojné DK; při vyšším počtu výhozu se objevuje „hra šlach“ 
stojné DK. Počet opakování – 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 
výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy, 1x stoj na každé 
noze se 6 výhozy. 

Léčebný stupeň: 3 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 



Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 4. Chyby – 
pokles pánve na straně stojné DK; addukce nezatížené DK; při vyšším počtu výhozů zvýšená 
nestabilita – probandka si přišlapuje nezatíženou DK kvůli pocitu nestability. Počet opakování 
– 3x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé 
noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy. 

Pátek 7.2.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze  – chyby – nesprávná poloha pánve – SIAS nezatížené DK tažena 

nahoru. Počet opakování – 5x stoj na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

laterální posun horní části trupu doleva; při stoji na LDK dochází k poklesu pánve vlevo. 
Počet opakování – 2x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x 
stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 
výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 - 6. Chyby – nezatížená DK je 

nedostatečně zvednutá; addukce nezatížené DK. Počet opakování – 2x stoj na každé noze se 2 
výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na 
každé noze s 5 výhozy, 1x stoj na každé noze se 6 výhozy. 

Léčebný stupeň: 3 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

laterální posun pánve doleva; addukce nezatížené DK; při stoji na LDK posun horní části 
trupu doleva. Počet opakování – 3x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 
2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na 
každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 4 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 1 – 2. Chyby – nezatížená DK je 

nedostatečně zvednutá; laterální posun pánve doleva. Počet opakování – 3x stoj na každé noze 
s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy. 

 
Úterý 11.2.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze  – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 3x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

laterální posun horní části trupu doleva; pokles pánve na straně stojné DK; addukce 
nezatížené DK. Počet opakování – 2x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze 
se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na 
každé noze s 5 výhozy. 



Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 - 6. Chyby – nezatížená DK je 

nedostatečně zvednutá; addukce nezatížené DK. Počet opakování – 2x stoj na každé noze se 2 
výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na 
každé noze s 5 výhozy, 1x stoj na každé noze se 6 výhozy. 

Léčebný stupeň: 3 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

nízký výhoz; pokles pánve na straně stojné DK; addukce nezatížené DK. Počet opakování – 
2x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze 
se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 4 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 - 6. Chyby - nezatížená DK je 

nestatečně zvednutá; při vyšším počtu výhozů si probandka přišlapuje nezatíženou DK kvůli 
pocitu nestability. Počet opakování – 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze 
se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy, 1x stoj na 
každé noze se 6 výhozy. 

Léčebný stupeň: 5 
Brzdy: obě odjištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 2. Chyby – 

addukce nezatížené DK; nezatížená DK je nedostatečně zvednutá; pokles pánve na straně 
stojné DK. Počet opakování – 2x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 
výhozy. 

 
Proband č.15 
Pátek 3.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – chyby - nezatížená DK je zvednutá příliš vysoko.  
Stoj na jedné noze – chyby - nezatížená DK je zvednutá příliš vysoko; pokles pánve na 

straně stojné DK. Počet opakování – 10x stoj na každé noze. 
 
Úterý 7.1.2014 
 Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – chyby - nezatížená DK je zvednutá příliš vysoko.  
Stoj na jedné noze – chyby – laterální posun pánve na stranu stojné DK; nezatížená DK je 

zvednutá příliš vysoko. Při dalších opakováních – postupné zlepšení techniky. Počet 
opakování – 10x stoj na každé noze. 

 
Pátek 10.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze –  chyby - posun pánve na stranu stojné DK. Postupné zlepšení techniky. 

Počet opakování – 7x stoj na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 



Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1. Chyby – 
laterální posun pánve na stranu stojné DK; nezatížená DK je zvednutá příliš vysoko. Počet 
opakování – 7x stoj na každé noze. 

 
Úterý 14.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze  – pokles pánve vpravo při stoji na PDK. Počet opakování – 6x stoj na 

každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 2. Chyby – 

pokles pánve vpravo při stoji na PDK; nezatížená DK je zvednutá příliš vysoko. Při 2 
výhozech – zvýšená nestabilita. Počet opakování – 5x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj 
na každé noze se 2 výhozy. 

 
Pátek 17.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze  – chyby – addukce nezatížené DK. Počet opakování – 5x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 3. Chyby – 

při větším počtu výhozů dochází při stoji na PDK k addukci LDK a posunu pánve doprava. 
Počet opakování – 5x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x 
stoj na každé noze se 3 výhozy. 

 
Úterý 21.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 5x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 3. Chyby – 

pokles pánve na straně stojné DK; při stoji na PDK dochází k addukci LDK. Počet opakování 
– 5x stoj na každé noze s 1 výhozem, 3x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé 
noze se 3 výhozy. 

 
Pátek 24.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – chyby – addukce nezatížené DK. Počet opakování – 5x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 



Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 4. Chyby – 

pokles pánve na straně stojné DK; addukce nezatížené DK; latero-laterální posun horní části 
trupu. Počet opakování – 4x stoj na každé noze s 1 výhozem, 3x stoj na každé noze se 2 
výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy. 

 
Úterý 28.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – chyby – pokles pánve na straně stojné DK. Počet opakování – 5x stoj 

na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

pokles pánve na straně stojné DK; addukce nezatížené DK; záklon trupu. Počet opakování – 
4x stoj na každé noze s 1 výhozem, 3x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze 
se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 1 – 2. Chyby – addukce 

nezatížené DK; při 2 výhozech se objevuje „hra šlach“ stojné DK. Počet opakování – 3x stoj 
na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy. 

 
Pátek 31.1.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – chyby – pokles pánve na straně stojné DK. Počet opakování – 5x stoj 

na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

pokles pánve na straně stojné DK; addukce nezatížené DK. Počet opakování – 3x stoj na 
každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 
výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 - 4. Chyby – pokles pánve na 

straně stojné DK; při vyšším počtu výhozů se objevuje „hra šlach“ stojné DK. Počet 
opakování – 3x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 2x stoj na 
každé noze se 4 výhozy. 

Úterý 4.2.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.                              
Stoj na jedné noze – chyby – pokles pánve na straně stojné DK. Počet opakování – 5x stoj 

na každé noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 



Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 
pokles pánve na straně stojné DK; addukce nezatížené DK. Počet opakování – 3x stoj na 
každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 
výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 - 6. Chyby – pokles pánve na 

straně stojné DK; při vyšším počtu výhozů se objevuje „hra šlach“ stojné DK. Počet 
opakování – 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na 
každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy, 1x stoj na každé noze se 6 výhozy. 

Léčebný stupeň: 3 
Brzdy: 1brzda odjištěna 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 2. Chyby – 

pokles pánve na straně stojné DK; latero-laterální posun horní části trupu; záklon trupu. Počet 
opakování – 3x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy. 

 
Pátek 7.2.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.  
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 3x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

pokles pánve na straně stojné DK; addukce nezatížené DK. Počet opakování – 3x stoj na 
každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 
výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 - 6. Chyby – nezatížená DK je 

nedostatečně zvednutá. Počet opakování – 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé 
noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy, 1x 
stoj na každé noze se 6 výhozy. 

Léčebný stupeň: 3 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

pokles pánve na straně stojné DK; latero-laterální posun horní části trupu; při vyšším počtu 
výhozů se objevuje „hra šlach“ stojné DK. Počet opakování – 2x stoj na každé noze s 1 
výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na 
každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze se 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 4 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 1 – 2. Chyby – nezatížená DK je 

nedostatečně zvednutá; „hra šlach“ stojné DK; laterální posun pánve doleva. Počet opakování 
– 2x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy. 

 
Úterý 11.2.2014 
Léčebný stupeň: 0 
Brzdy: obě zajištěny 



Technika cvičení: Kráčení na místě – provedeno správnou technikou.  
Stoj na jedné noze – provedeno správnou technikou. Počet opakování – 3x stoj na každé 

noze. 
Léčebný stupeň: 1 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

pokles pánve na straně stojné DK; addukce nezatížené DK. Počet opakování – 3x stoj na 
každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 
výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 2 
Brzdy: obě zajištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 - 6. Chyby – nezatížená DK je 

nedostatečně zvednutá. Počet opakování – 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé 
noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy, 1x 
stoj na každé noze se 6 výhozy. 

Léčebný stupeň: 3 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 5. Chyby – 

pokles pánve na straně stojné DK; latero-laterální posun horní části trupu; addukce nezatížené 
DK. Počet opakování – 2x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 
výhozy, 2x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze se 4 výhozy, 1x stoj na 
každé noze se 5 výhozy. 

Léčebný stupeň: 4 
Brzdy: 1 brzda odjištěna 
Technika cvičení: Házení a chytání po rotaci. Počet hodů: 2 - 6. Chyby – nezatížená DK je 

nedostatečně zvednutá; „hra šlach“ stojné DK; latero-laterální posun pánve. Počet opakování 
– 2x stoj na každé noze se 2 výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy, 1x stoj na každé noze 
se 4 výhozy, 1x stoj na každé noze s 5 výhozy, 1x stoj na každé noze se 6 výhozy. 

Léčebný stupeň: 5 
Brzdy: obě odjištěny 
Technika cvičení: Házení a chytání v mediální sagitální rovině. Počet hodů: 1 – 3. Chyby – 

při stoji na LDK posun pánve doleva; addukce nezatížené DK; latero-laterální posun horní 
části trupu. Počet opakování – 2x stoj na každé noze s 1 výhozem, 2x stoj na každé noze se 2 
výhozy, 1x stoj na každé noze se 3 výhozy. 

 


