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Abstrakt 

Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku po operaci lumbální spinální 

stenózy s radikulárním syndromem 

Souhrn: Cílem této práce je souhrn teoretických a praktických znalostí k problematice 

spinální stenózy a radikulárního dráždění především z fyzioterapeutického hlediska a na 

jejich základě vypracovat kazuistiku fyzioterapeutické péče.  

 Práce je rozdělena do dvou částí. První, obecná část je zaměřena na anatomický 

a kineziologický popis páteře a etiologii, patogenezi, klinické příznaky a možnosti léčby 

spinální stenózy s radikulopatií. Druhou, speciální část tvoří kazuistika pacientky po 

operaci lumbální spinální stenózy, která byla zpracována během odborné praxe na 

Klinice rehabilitačního lékařství ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. 

Kazuistika zahrnuje anamnézu, vstupní a výstupní vyšetření, dále záznamy všech 

provedených terapeutických jednotek a v závěru je zhodnocen efekt této terapie. 

Klíčová slova: kazuistika, fyzioterapie, lumbální spinální stenóza 

 



 

 

Abstract 

Title: Case study of the physiotherapy treatment of patient after lumbar spinal stenosis 

surgery with radicular syndrome 

Summary: The aim of this thesis is a summary of theoretical and practical knowledge 

about spinal stenosis and radicular irritation issue, especially for the needs of 

physiotherapist and on that base develop a case study of physiotherapy treatment. 

The thesis is divided into two parts. The first, general part is focused on the 

anatomy and kinesiology of the spine and etiology, pathogenesis, clinical symptoms and 

treatment options for spinal stenosis. The second, special part is a case study of the 

patient after lumbar spinal stenosis, which was developed during clinical work at the 

Rehabilitation Clinic of Královské Vinohrady, University Hospital in Prague. Case 

study includes anamnesis, initial and control examination, all physioterapeutical units 

and effect of the treatment. 

Key words: case study, physiotherapy, lumbal spinal stenosis 
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1. ÚVOD 

Lumbální spinální stenóza patří pod degenerativní onemocnění páteře. V dnešní 

době je to velmi časté onemocnění u starší populace. Jednou z hlavních příčin bývá 

přetížená bederní páteř, která vede k instabilitě jednotlivých segmentů. To způsobí 

vznik nadbytečných kostěných struktur, utlačujících míchu a kořenové nervy. 

Tato práce se zabývá problematikou spinální stenózy v bederní oblasti. Je 

rozdělena na část obecnou a část speciální. Cílem této práce je stručné objasnění 

teoretických a praktických poznatků k problematice spinální stenózy a radikulárního 

dráždění, především z fyzioterapeutického hlediska. Práce vznikla na základě odborné 

praxe na Klinice rehabilitačního lékařství ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, 

v období od 18. 1. – 12. 2. 2016.  

 V obecné části je zahrnuta kineziologie a biomechanika páteře, etiologie a 

patogeneze lumbální spinální stenózy a její klinický obraz. Zmíněny jsou i 

fyzioterapeutické metody k této problematice. 
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OBECNÁ ČÁST 

1.1. Anatomie páteře 

Páteř je důležitým osovým orgánem, který se skládá z 33-34 obratlů, 23 

meziobratlových plotének a z 24 pohybových segmentů. Nejen, že umožňuje vzpřímené 

držení těla, ale spolu s končetinami se podílí na lokomoci. Také má funkci ochrannou. 

Skrz páteřní kanál vede mícha, kterou obratle chrání před poškozením. Anatomicky se 

pohybový segment páteře skládá z páru meziobratlových kloubů a obratlových těl, 

meziobratlové destičky, vaziva a svalů. Funkčně má pohybový segment páteře 3 

komponenty. První je nosná a pasivně fixační komponenta, kterou zajišťují obratle a 

meziobratlové plotýnky. Druhá je zpětnovazebná komponenta, kterou reprezentuje 

centrální nervový systém, nervový a cévní systém páteře. Svaly v celé délce páteře a 

vazy mezi jednotlivými obratli jsou kinetickou a aktivně fixační třetí komponentou. 

(Kasík, 2002, Dylevský, 2009). 

Obratle jednotlivých úseků páteře mají charakteristický vzhled a navzájem se od 

sebe liší. Páteř člověka je složena ze 7 krčních, 12 hrudních, 5 bederních, 5 křížových 

obratlů srostlých v kost křížovou a 4-5 kostrčních obratlů srostlých v kost kostrční. 

Krční, hrudní a bederní obratle se označují jako pohyblivá část páteře. Zbývajících 5 

křížových a 4-5 kostrčních obratlů se označují jako nepohyblivá část 

páteře.(Drake, 2005, Čihák, 2001) 

1.1.1. Bederní oblast 

 Od ostatních částí páteře se bederní obratle liší svojí mohutností a sakrální část 

potom splynutím pěti obratlů v jednu kostěnou strukturu.  

 Tělo bederního obratle je hlavní nosnou částí, je vysoké a má ledvinovitý tvar. 

Tělo obratle L5 je skosené, vepředu vyšší než vzadu. Proto přechod mezi obratlem L5 a 

kostí křížovou vytváří charakteristické zalomení zvané promotonrium. Z kraniální i 

kaudální strany obratlového těla přiléhají meziobratlové ploténky.  

 Těla obratlů jsou mezi sebou spojena třemi způsoby. Zaprvé chrupavčitými 

synchondroses columnae vertebralis, které mezi obratli tvoří symphysis intervertebralis 

neboli meziobratlovou ploténku. Zadruhé to jsou vazivová spojení, k nimž patří 

ligamenta a vazy. Zatřetí to jsou articulationes columnae vertebralis, meziobratlové 

klouby nacházející se mezi párovými kloubními výběžky obratlů. (Čihák, 2011) 
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 Mícha je hlavní součástí páteřního kanálu. Vychází z medulla oblongata a končí 

jako conus medullaris v úrovni segmentu L1-L2. Mícha není v celé své délce stejně 

široká, ale tvoří cervikální a lumbální intumescenci. Ve své délce se rozšiřuje a mění 

objem páteřního kanálu. 

 Z distální části míchy vystupují nervové kořeny, které běží kaudálně uvnitř 

durálního vaku. Celý tento útvar se nazývá cauda equina. Jednotlivé nervové kořeny 

vystupují z intervertebrálních a sakrálních foramin kde vytvářejí plexy.  

 Plexus lumbalis je uložen po stranách bederní páteře a vzniká propojením 

spinálních nervů L1-L3, k nimž se přidává spojka z Th12 a L4. Konečnými větvemi 

tohoto plexu jsou n. iliohypogastricus, n. ilioinguinalis, n. genitofemoralis, n. cutaneus 

femoris lateralit, n. femoralis, n. obturatorius a krátké větve k m. psoas major, minor a 

m. quadratus lumborum. (Drake, 2005, Čihák, 1997) 

1.2. Kineziologie a biomechanika bederní páteře 

Bederní páteř je nejvíce zatěžovaným úsekem páteře. Při pohybu se zapojují nejen 

obratle, ale i pánev a SI kloub. Ze svalů se nejvíce uplatňují paravertebrální svaly, břišní 

svaly a svaly pletenců DKK a dna pánevního. Bederní obratle spolu s meziobratlovými 

ploténkami vytváření fyziologickou lordózu s vrcholem při L3-L4. Při předklonu se 

fyziologická lordóza vyhlazuje, při záklonu se prohlubuje. Vzhledem k vazivovému 

aparátu jsou obratle v anteflexi v mnohem labilnějším postavení. Rozsah pohybu do 

anteflexe, retroflexe, lateroflexe a rotace určuje jednak tvar a orientace kloubních plošek 

obratlů a zároveň šířka meziobratlových plotének, která narůstá kaudálním směrem. 

V sagitální rovině je významný rozsah pohybů v posledních dvou segmentech 

bederní páteře, které bývají nejčastějším zdrojem bolestivých syndromů. Pohyblivost 

mezi L4-L5 je stejná jako mezi L5-S1 a to 20-25 stupňů. Rozsah pohybu bederní páteře 

do flexe je přibližně 23 stupňů, do extenze pak okolo 90 stupňů. Lateroflexe je spojená s 

kontralaterální rotací podle stupně lordózy. Čím větší je lordóza, tím větší je i rotace. 

Jedná se o kombinovaný pohyb ve frontální a horizontální rovině (okolo 35 stupňů na 

každou stranu). Rotace v bederní páteři je minimální díky vertikálnímu uspořádání 

kloubních plošek obratlů a je možná jen v rozsahu 5-10 stupňů na každou stranu. 

(Čihák, 2001; Kasík, 2002; Káš, 1997). 

1.3. Stabilita osového systému 
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Dle Panjabiho by při správné funkci hlubokého stabilizačního systému páteře 

(dále jen HSSP) měly tyto 3 funkční komponenty, pasivně fixační komponenta, aktivně 

fixační komponenta a zpětnovazebná komponenta spolupracovat. Pokud jedna 

z komponent nefunguje nebo je oslabená, má to dopad na ostatní dvě komponenty, což 

může mít za následek destabilizaci osového systému a bolesti zad. Normální funkce 

stabilizačního systému by měla poskytovat dostatečnou oporu páteři, aby vyrovnala 

rozličné požadavky na stabilitu vyplývajících ze změn postavení páteře, statického a 

dynamického zatížení. Mezi svaly HSSP patří: hluboké flexory a extenzory krční páteře, 

mm. multifidi, bránice, svaly pánevního dna a břišní stěny (především m. transversus 

abdominis). (Panjabi, 1992) 

V souladu s Panjabim rozlišují Palaščáková a Véle 2 typy stabilizace: 

 „vnitřní“ stabilizace intersegmentální, která zajištuje funkci stability osového 

orgánu, jenž je předpokladem pro stabilitu celkovou (vnější) a vychází z ní účelově 

řízený pohyb. Je zprostředkována hlubokými krátkými intersegmentálními svaly 

páteře, tvořícími hluboký stabilizační systém. 

 „vnější“ sektorová a celková stabilizace: probíhá v jednotlivých sektorech páteře a 

zajišťují ji delší, silnější a povrchově uložené záběrové svaly spojující jednotlivé 

páteřní sektory, připojují rovněž končetiny k osovému orgánu. (Palaščáková, 2010, 

Véle, 2006) 

Mm. multifidi se nacházejí v hluboké vrstvě svalů zad, jsou to svaly autochtonní. 

Patří do transverzospinálního systému, to znamená, že hluboké snopce mají průběh od 

příčných výběžků kraniálně k trnům výše uložených obratlů. Jejich funkcí je extenze 

segmentu a kontralaterální rotace při úklonu. 

Bránice je plochý kopulovitě formovaný sval, který odděluje dutinu hrudní od 

dutiny břišní. Je to hlavní nádechový sval a má důležitý vliv na posturální funkci. 

Aktivita bránice spolu s břišními svaly a svaly pánevního dna při nádechu stabilizují 

bederní oblast páteře a brání nestabilnímu podsazení pánve. 

Mezi břišní svaly zahrnujeme tyto svaly: m. rectus abdominis, m. pyramidalis, 

m. obliquus externus abdominis, m. obliquus internus abdominis, m. transversus 

abdominis a m. quadratus lumborum. M. transversus abdominis se nejvíce podílí na 

stabilizaci páteře tím, že brání přílišnému vytlačení břišní stěny dopředu při nádechu. 
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Zapojuje se při rotacích trupu a kontroluje napětí břišní stěny např. při zvedání těžkých 

břemen. 

Pánevní dno tvoří dva svaly: m. levator ani a m. coccygeus. Spolu s bránicí 

působí jako pružná oporná báze pro respirační pohyby. (Čihák, 2011) 

Správná aktivita svalů břicha utváří punctum fixum pro aktivaci bránice. 

Koncentrická aktivita svalů břicha probíhá v návaznosti na oploštění bránice. Za 

patologické situace koncentrická aktivita horní části m. rectus abdominis a m. obliquus 

externus abdominis předbíhá aktivitu bránice a tím ji nahrazuje. (Véle, 2006) 

1.3.1. HSSP z hlediska patologie 

Při tzv. insuficienci hlubokého stabilizačního systému, kdy se nesprávně zapojují 

do funkce svaly zodpovědné za stabilizaci, dochází k nadměrnému zatížení kloubů a 

ligament páteře, což může mít za následek vertebrogenní obtíže. Při insuficienci 

lokálních stabilizátorů páteře funkci částečně přebírají stabilizátory globální a jednotlivé 

segmenty tímto nejsou patřičně fixovány. Po akutní atace bolestí zad dochází k výrazné 

atrofii mm. multifidi a m. erector spinae, tato atrofie má za následek recidivující bolesti 

v bederní páteři. Zpožděná aktivace m. transversus abdominis, která je výrazem jeho 

snížené stabilizační funkce, vede k rozšíření neutrální zóny a biomechanických nároků 

na samotnou páteř. U pacientů s bolestmi zad mizí schopnost anticipace pohybu a s níž 

související preaktivace zejména tohoto svalu. (Suchomel, 2006, Jalovcová, 2010, 

Kolář, 2005) 
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1.4. Etiologie a patogeneze lumbální stenózy 

Lumbální stenóza se objevuje nejčastěji ve středním a vyšším věku jako projev 

degenerativních změn na páteři. Přestože projevy dobře známe, bývá 

poddiagnostikována a její léčba často není adekvátní. Za lumbální stenózu se 

nepovažuje zúžení páteřního kanálu způsobené akutním výhřezem meziobratlové 

ploténky. (Paleček, 2009) 

Stenózu páteřního kanálu můžeme definovat jako „disproporci mezi obsahem 

nervových struktur a existujícím prostorem v páteřním kanálu tvořeným kostěnými a 

ligamentózními tkáněmi“. (Verbiest, 1954) 

Podle vývoje se spinální stenózy dělí na vrozené (idiopatické) a získané 

(degenerativní). Z anatomického hlediska na centrální a laterální. Získaná stenóza 

představuje asi 75 % všech případů. Vrozená stenóza je příčinou potíží pouze ve 3–13 

%, u ostatních nemocných se jedná o kombinaci získané a vrozené stenózy. 

(Adamová, 2002) 

Kanál v bederním obratli má normálně trojúhelníkový tvar. Kanál je tvořen 

vepředu zadní plochou obratlového těla, které je pokryto zadním podélným vazem a 

zadní plochou meziobratlové ploténky, laterálně pedikly, posterolaterálně zadními 

meziobratlovými klouby a zezadu je uzavřen obratlovými oblouky a žlutým vazem.  

Za vývoj stenózy je odpovědná řada faktorů. Některé započnou již při raném 

vývoji in utero a v časném kojeneckém věku. Porucha růstu zadních elementů obratle 

(pedikly, laminy, intervertebrální klouby) je příčinou vývojové stenózy. Pokud kanál 

páteře nedosáhne odpovídající velikost do 4. roku života, jedná se o kongenitální 

stenózu bez další možnosti nápravy.  

Získaná stenóza páteřního kanálu se v průběhu života vyvíjí. Tvorba 

degenerativních změn v pohybovém segmentu se urychluje opakovaným přetěžováním 

a rotačním namáháním. Na příčině degenerativního zúžení se podílí snížení výšky disku 

s vyklenutím jeho fibrózního prstence, hypertrofie zadních meziobratlových kloubů, 

hypertrofie žlutého vazu s jeho shrnutím pod laminy, tvorba osteofytů i hypertrofie 

oblouků. Ve stoji, při chůzi a ve vzpřímené poloze většinou dochází k dalšímu zúžení 
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shrnutím zadního podélného vazu v bederní lordóze, čímž vznikají předpoklady pro 

ischemii nervového kořene. 

Permanentní radikulární bolesti jsou projevem laterální spinální stenózy, za 

předpokladu, že se intenzita bolestí nemění při aktivaci břišního lisu. Reflexy motorické 

a senzitivní funkce jsou zachovány a napínací manévry jsou negativní. Nejčastější 

postižení je v segmentu L5-S1. (Adamová, 2002, Kasík, 2002) 

1.5. Klinický obraz 

Lumbální spinální stenóza se může manifestovat radikulárním syndromem, 

syndromem kaudy equiny, neurogenními klaudikacemi, ale může být i klinicky 

němá.(Adamová, 2002) 

Pokud je páteřní kanál zúžen, ale postižení se klinicky nemanifestuje, je lépe 

používat termín „úzký páteřní kanál“ než „lumbální spinální stenóza“ (Schönström, 

2000)  

1.5.1. Neurogenní klaudikace 

Neurogenní klaudikace jsou typické u centrálních stenóz. Více než 90% 

nemocných udává dlouhodobé bolesti v kříži, které vystřelují do dolních končetin, 

následované slabostí končetin. Vznikají po delší době chůze nebo stání ve vzpřímené 

poloze, zejména s tendencí k hyperlordóze. Stav se zhoršuje při záklonu, naopak úlevu 

přináší předklon nebo sed. Větší potíže mají nemocní s chůzí z kopce (dojde k retroflexi 

páteře) než s chůzí do kopce. Napínací manévry bývají negativní. Výrazně omezena 

bývá extenze bederní páteře. (Adamová, 2002, Ambler, 2006, Kasík, 2002) 

V klidu může být neurologický nález zcela normální, po zátěži se mohou objevit 

kořenové příznaky. (Kolář, 2012) 

1.5.2. Kořenové syndromy 

Jsou charakterizovány kořenovou bolestí nebo brněním, která se projektuje do 

příslušného dermatomu. Nacházíme zřetelný vertebrální syndrom (porucha statiky a 

dynamiky páteře), bolesti se často provokují fyzickou aktivitou, určitým pohybem 

páteře a zesilují se při zvýšení nitrobřišního tlaku (např. kašel, smích, tlak na stolici). 

Laséguevův manévr bývá pozitivní hlavně u kořenové iritace L5-S1. (Ambler, 2006) 
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Kořenový syndrom S1 

Bolest nebo brnění se projevuje na zadní straně dolní končetiny přes lýtko na 

laterální stranu nohy a končí v malíku. V příslušném dermatomu je porušené čití, reflex 

Achillovy šlachy a medioplantární reflex jsou snížené nebo úplně vyhaslé. Oslabení 

plantární flexe nohy a atrofie lýtka poukazují na kořenovou parézu, ke které může u 

těžších případů dojít. U nemocného si to ozřejmíme tím, že nezvládne chůzi po 

špičkách. Bývá pozitivní Laséqueův manévr. 

Kořenový syndrom L5 

Bolest nebo brnění se projevuje na laterální straně dolní končetiny přes laterální 

a ventrální stranu bérce, dortům nohy až do palce. V příslušném dermatomu je porušené 

čití. Oslabení dorzální flexe nohy poukazuje na kořenovou parézu, kterou si můžeme 

ozřejmit tím, že nemocný nezvládne chůzi po patách. Velmi častá je kombinace 

kořenového postižení L5, S1. Bývá pozitivní Laséqueův manévr. 

Kořenový syndrom L4 

Bolest nebo brnění se projevuje na přední straně stehna přes koleno na vnitřní 

stranu bérce. V příslušném dermatomu je porušené čití, patelární reflex je snížený nebo 

úplně vyhaslý. Oslabení a atrofie m. quadriceps femoris poukazuje na kořenovou 

parézu. Bývá pozitivní obrácený Laségueův manévr. (Ambler, 2006) 

1.5.3. Syndrom kaudy equiny 

Jde o chabou parézu s asymetrickým postižením. Objevuje se při poranění 

kaudálně od L2 se stlačením lumbosakrálních kořenů. Pokud nedojde k úplnému 

anatomickému přerušení kořenů, je možná následná regenerace. (Dungl, 2006) 

Jedná se o kombinaci kořenových syndromů s poruchou čití v perianogenitální 

krajině a sfinkterovými poruchami, které se nejprve projeví retencí moči a později 

inkontinencí.  (Amber, 2006) 
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1.6. Vyšetření 

K podezření na diagnózu lumbální spinální stenózy nás může přivést především 

anamnéza. Při odebírání anamnézy u pacientů s obtížemi páteře se ptáme na charakter 

bolesti. Zjišťujeme jakého je typu, jestli vzniká při zátěži nebo v klidu, jestli je 

provokuje nebo zmírňuje nějaká poloha páteře. Zajímá nás také, kdy bolesti začali a jak 

reagují na dosavadní terapii. Cíleně se ptáme na zóny vystřelování bolesti do periferie a 

na omezení hybnosti. Nejen u poúrazových stavů se ptáme na výpadky neurologických 

funkcí. (Gallo, 2011, Voháňka, 1999) 

Pokud nemocný popisuje typické neurogenní klaudikace nebo bolest kořenového 

charakteru při stoji a chůzi. Neurologické vyšetření nemusí v klidu odhalit neurologický 

deficit v distribuci jednoho nebo více kořenů. Cenné je proto vyšetření na umělém 

chodníku, které udává vzdálenost, kterou nemocný ujde do vzniku potíží. Při tomto 

vyšetření se mohou manifestovat reflexologické změny či parézy. (Voháňka, 1999) 

1.6.1. Zobrazovací metody 

RTG 

K definitivnímu potvrzení diagnózy je nezbytně nutné radiologické vyšetření. 

Nativní RTG snímky bederní páteře pravidelně ukazuje více segmentální těžkou 

degeneraci, která ale nemusí být příčinou lumbální spinální stenózy. Nálezy, které 

svědčí pro spinální stenózu, jsou degenerativní olistéza nebo skolióza. Při podezření na 

segmentální instabilitu je vhodné doplňit boční snímek vestoje a funkční snímky 

bederní páteře ve flexi a extenzi vleže. K přesnému posouzení však nativní rtg nestačí. 

CT 

CT bederní páteře je nejdostupnější a pro stanovení diagnózy nejjednodušší. 

Předností CT vyšetření je dobré zobrazení kostěných struktur, navíc je možné udělat 

snímky KPMG (kontrastní perimyelografie) ve flexi a extenzi, ke zhodnocení 

dynamického aspektu stenózy. Při extenzi může dojít ke zvýraznění dorzálního posunu 

ploténky, k nařasení ligamentum flavum, zúžení foramin a tím ke zvýraznění stenózy. 

MRI 

Velmi cenným vyšetřením je MR bederní páteře. Výhodou tohoto vyšetření je 

přesné zhodnocení měkkých tkání (vazivové změny, hernie, hypertrofie ligamentum 
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flavum) a může ukázat konkrétní místo útlaku. Nevýhodou je nedostatečné zobrazení 

kostěných struktur a omezené hodnocení dynamického aspektu stenózy. Novou 

metodou je MR myelografie, která nevyžaduje podání kontrastní látky.  

EMG 

Přínosné je i elektrofyziologické vyšetření, a to zejména elektromyografie 

(EMG). Nejčastěji (asi u 50 % nemocných) se nalézá oboustranná lumbosakrální 

radikulopatie (vícekořenové postižení). Častá je oboustranná absence H-reflexu m. 

soleus s normálním senzitivním neurogramem. (Adamová, 2002, Dungl, 2014, Plaček, 

2009) 

Důležité je opatrné hodnocení zobrazovacích technik, přestože je přítomna 

strukturální abnormita, nemusí být odpovědná za bolest. Pacienti by měli mít rovněž 

provedeno sonografické vyšetření tepenného systému DKK k vyloučení cévních 

klaudikací u ischemické choroby DKK. (Dungl, 2014) 

1.7. Terapie 

Lehké a střední formy léčíme konzervativně. Stejně jako u jiných 

degenerativních postižení páteře jsou důležitá režimová opatření, jako jsou například: 

snížení váhy, pravidelné cvičení, přiměřená pohybová aktivita, vhodný design sedaček, 

židlí postelí. Doporučují se cviky zvyšující stabilitu bederní oblasti a speciální 

programy fungující na principu dosažení úlevy při flexi. Při bolestech se doporučují 

analgetika, nesteroidní antiflogistika nebo myorelaxancia. Zkouší se také podávání 

kalcitoninu, který vede ke zmírnění bolestí a zlepšení chůze nemocným s klaudikacemi. 

Mechanizmus efektu této léčby není zatím znám. Dobré výsledky přináší podle 

některých studií také cílený obstřik kortikoidy.(Gallo, 2011, Porter, 1996) 

Operační léčba je indikována u těžších forem, při prvních známkách myelopatie 

nebo středně těžké motorické lézi u radikulopatie. Absolutní indikací k operační léčbě je 

zhoršující se syndrom kaudy equiny. (Gallo, 2011) 

1.7.1. Konzervativní léčba 

Absolutní klid v úlevové poloze je nejdůležitější v akutní fázi onemocnění. 

V této fázi nutně využijeme medikamentů a můžeme se pokusit o trakce v úlevové 

poloze. Na rozdíl od akutní fáze je dominantním postupem, u chronického stavu, cílené 
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cvičení. Posilování trupového svalstva zvyšuje svalovou sílu a vede ke zlepšení 

klinických příznaků. (Lewit, 2003, Kolář, 2009) 

K stabilizaci osového systému a aktivaci svalů HSSP můžeme využít mnoho 

fyzioterapeutických metod, jako jsou například: Metoda senzomotorické stimulace, 

Spinální cvičení, Vojtova metoda, Brügger koncept, Metoda podle R. Brunkowové, 

Klappovo lezení, bazální programy a podprogramy dle Čápové, cvičení na základě jógy 

a mnoho dalších. (Kolář, 2009) 

1.7.1.1. Vybrané metody a koncepty v rehabilitaci 

Metoda senzomotorické stimulace 

Senzomotorická stimulace využívá složitých pohybů ke zlepšení nebo obnovení 

určité pohybové funkce. Vychází z koncepce o dvou stupních motorického učení. 

V prvním stupni se snažíme zvládnout nový pohyb a vytvořit základní funkční spojení, 

což probíhá za výrazné kortikální aktivity. V druhém stupni se snažíme přesunout řízení 

pohybu do nižších podkorových center. Snažíme se o zautomatizování pohybu. Pomocí 

této techniky můžeme ovlivnit nejčastější pohybové aktivity člověka, jako například 

sed, stoj, a chůzi. Nevýhodou však je, že dojde-li k zafixování stereotypu na druhé 

úrovni motorického učení, je tento stereotyp velice obtížně ovlivnitelný. (Haladová, 

2010, Pavlů, 2002) 

Spinální cvičení podle Čumpelíka 

Toto cvičení patří mezi ty, které ovlivňují posturální funkce těla. Jde u něho o 

změnu aferentace vedoucí ke změně motorické odpovědi centrálního nervového 

systému. Důležitou součástí tohoto cvičení je správné nastavení polohy, které je pak 

udržováno i během cvičení. Pomocí cvičení se vyvolává obnova „programu“ pro 

vzpřímené držení těla v centrálním nervovém systému. (Kolář, 2009) 

Vojtův princip: reflexní lokomoce 

Představuje neurofyziologický a vývojově orientovaný systém. Dává si za cíl 

znovuobnovení vrozených fyziologických pohybových vzorů. Základní hybné vzory 

jsou programovány geneticky v centrálním nervovém systému každého jedince. 

Aplikuje se hlavně v terapii dětských pacientů s poruchou motorického vývoje, ale 

osvědčená je také v rehabilitaci dospělých. Podkladem pro terapii je vývojová 

kineziologie. Vojtův princip pracuje s reflexními vzory, typickými pro časný dětský 



20 

 

věk, a pomocí těchto vzorů se snaží aktivovat motorické funkce. Manuální aplikací 

tlaku na tzv. spoušťové zóny má dojít k vyvolání změny držení nebo pohybu, které 

Vojta označil jako reflexní otáčení a reflexní plazení. V poslední době se tato metoda 

začala uplatňovat také v terapii a prevenci posturálních poruch ve smyslu vadného 

držení těla či tělesných asymetrií. (Kolář, 2009, Pavlů, 2002) 

Metoda podle R. Brunkowové 

Tato metoda je založena na cílené aktivaci diagonálních svalových řetězců. 

Jedná se o systém vzpěrných cvičení, který umožňuje zlepšení funkce oslabeného 

svalstva, stabilizační trénink pro páteř a končetiny bez nežádoucího zatížení kloubů a 

reedukaci správných pohybů bez nežádoucích složek. Hlavním terapeutickým 

prostředkem jsou napínací neboli vzpěrná cvičení, jejichž princip spočívá na postavení 

aker vzhledem k trupu a hlavě v závislosti na motorické aktivitě. (Kolář, 2009, 

Pavlů, 2002) 

Dynamická neuromuskulární stabilizace 

Pomocí této techniky se ovlivňuje funkce svalu v jeho posturálně lokomoční 

funkci. Pokud chceme rozvíjet svalovou sílu, musíme vycházet z jeho zařazení do 

biomechanických řetězců. Jestliže cvičíme určitý sval, jsou vždy zapojeny i svaly, které 

stabilizují jeho úpony. V případě, že tyto svaly neplní stabilizující funkci, jedná se o 

posturální instabilitu. Důsledkem je přetěžování jiných struktur a řada hybných poruch. 

Aby k tomu nedocházelo, musí svalová aktivita zajistit, že se zpevňování segmentů děje 

v centrovaném postavení kloubu. Neboli v neutrální poloze kloubu. (Kolář, 2009) 

1.7.1.2. Medikamentózní léčba 

Medikamentózní léčba je vhodná pouze ve smyslu odstranění bolesti v akutním 

stádiu, příčinu onemocnění neřeší. Lewit, 2003) 

Medikamenty s protizánětlivým účinkem ulevují od bolesti tím, že zmírňují 

zánětlivý proces. Proto jsou lékem první volby u chronických vertebrogenních 

onemocnění.  

Analgetika se podávají, aby tlumily bolestivé projevy. Neměly by se brát 

dlouhodobě, jelikož na některá silná analgetika může vzniknout léková závislost.  
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Myorelaxancia tlumí polysynaptické míšní reflexy a tím snižují neuronální 

aktivitu a navozují sedaci. Podávají se za účelem snížení svalových spazmů kosterního 

svalstva. Jejich indikace by však měla být uvážená, protože svalové spazmy mají někdy 

ochranný charakter a brání dalšímu poškození tkáně. (Kasík, 2002) 

1.7.1.3. Fyzikální terapie 

Fyzikální terapie především ovlivňuje aferentní nervový systém. Bolest je jedna 

z nejčastějších příčin, kvůli které nemocný vyhledává pomoc lékaře, avšak bolest je 

cennou informací, která nám dává vědět o přítomnosti poruchy. I u tohoto onemocnění 

využíváme především analgetický účinek. (Poděbradský, 1998) 

 V různých kombinacích se používá 6 druhů diadynamických proudů. Účinek 

závisí jak na intenzitě, tak na individuálním smyslovém vnímání. Diadynamické proudy 

se aplikují po dobu 3-5 minut. Vhodné je aplikovat každý den po dobu jednoho týdne. 

Ultrazvuk v malých dávkách působí spasmolyticky a analgeticky. Zesiluje 

metabolismus tkání. Při aplikaci je rozhodující intenzita. Tu indikujeme podle velkosti 

hlavice. Vysokofrekvenční interferenční proudy využíváme pro jejich účinek vytvářet 

teplo v hlubokých tkáních. To nám napomáhá k zvýšenému prokrvení a ovlivnění 

metabolismu. Z magnetoterapie využíváme antiedematózní a vazodilatační účinek a z 

laserové terapie využíváme biostimulační, antalgický, protizánětlivý a vasodilatační 

účinek. Především u tkání, které jsou těsně pod povrchem kůže. (Rychlíková, 2008) 

Příklad fyzikální terapie u akutních stavů: 

Analgetický účinek 

 Izoplantární vektorové pole: Vakuové elektrody 7,5 cm na boky, křížení okruhů. 

AMP (amplitudová modulace středofrekvenčních proudů proudů primární) = 90 

Hz sp. (spektrum: rozsah frekvenční modulace ve vztahu k AMP) = 20 Hz, swt. 

(sweep time) = 10 s., con. (contour: rychlost změny frekvence v rámci 

frekvenční modulace) = 100%. Intenzita nadprahově senzitivní, 5 až 15 min, 

step 2 min, denně, celkem 6x.  

 Träbertův proud: Deskové elektrody 10 x 15 cm v lokalizaci EL3, intenzita na 

hranici tolerance po celou dobu procedury, 15 min, denně, 3x.  
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 Středofrekvenční proudy: Nosná frekvence 4-12 Hz. AMP = 90 Hz sp. = 20 Hz, 

swt. = 10 s., con. = 100%. Při symetrické bolesti elektrody 6x8 cm, paravertebrálně, 

při asymetrické bolesti diferenční elektroda 6 x 8 cm na místo bolesti, indiferentní 

10 x 15 cm kontralaterálně. Intenzita nadprahově senzitivní, 10 až 20 min, step 2 

min, denně, celkem 5x.  

 Diadynamické proudy 6 min dlouhá perioda x 6 min dlouhá perioda: Elektrody 10 x 

15 cm paravertebrálně, intenzita nadprahově senzitivní, denně, celkem 5x.  

Myorelaxační účinek 

 Ultrazvuk kontinuální: frekvence = 3 MHz, ERA (Effective Radiating Area) 

= 10cm², intenzita 1,0-1,8 W/cm², step 0,1 W/cm², dynamicky na paravertebrální 

svaly, 3 min na každou stranu. (Poděbradský, 1998) 

1.7.2. Chirurgická léčba 

Pokud konzervativní léčba nepřináší úlevu a dochází ke zkracování 

klaudikačního intervalu je na místě léčba chirurgická. (Lewit, 2003) 

Chirurgická léčba spočívá v cíleném uvolnění nervových a cévních struktur 

uvnitř páteřního kanálu. Je nutné rozlišit, zda se jedná o centrální, nebo laterální 

stenózu, a podle toho volit způsob dekomprese. (Paleček, 2009) Nejběžnější je široká 

dekomprese s kompletní laminektomií a resekcí většiny mediální části kloubních 

výběžků. Problémem u těchto operací bývá následná instabilita páteře, která může vést 

k obdobným potížím jako před operací. (Dungl, 2014) 

U lumbálních stenóz se provádí laminektomie se zachováním intervertebrálních 

kloubů, odstraňuje se zbytnělý žlutý vaz. Kalcifikované valovité protruze plotének se 

ponechávají. (Kasík, 2002) 

1.7.3. Failed back surgery syndrom 

  Failed Back Surgery Syndrome (déle jen FBSS), neboli syndrom neúspěšné 

chirurgické léčby, je klinický termín, který se používá pro skupinu pacientů s 

přetrvávajícími nebo se nově objevujícími bolestmi zad nebo dolních končetin po jedné 

či více operacích bederní páteře, které byly anatomicky i technicky dobře provedené. 

Manifestuje se především chronickou bolestí, poruchami pohybových stereotypů a 
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omezením pohybu. S tím souvisí i zvýšený stres pacientů a jejich celkový diskomfort. 

(Kšírová, 2010) 

 S rozvojem chirurgie degenerativních změn bederní páteře vznikla tato 

diagnóza, která hrozí v 7% všech operací. (Dungl, 2006) 

U pacientů s failed back surgery syndromem je velmi důležité pečlivě 

vyhodnotit příčinu přetrvávajících bolestí. Indikace k reoperaci závisí zejména na 

rozsahu neurologického deficitu a jeho případné progresi. FBSS můžeme úspěšně řešit 

pouze v případě jasné příčiny selhání, eventuelně v případech, které lze řešit 

dekompresí a následnou fúzí. (Paleček, 2003) 
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2. SPECIÁLNÍ ČÁST 

2.1. Metodika práce 

Tato práce vznikla na základě absolvování odborné praxe ve Fakultní nemocnici 

Královské Vinohrady na Klinice rehabilitačního lékařství v Praze v období 18. 1. – 12. 

2. 2016. Tato část je zpracována formou kazuistiky pacientky po operaci lumbální 

spinální stenózy s kořenovým drážděním. 

S pacientkou jsem měla možnost spolupráce od prvního dne jejího přijetí na 

kliniku rehabilitačního lékařství. Terapie probíhaly každý den 45 – 60 min. po dobu 9 

dní pod vedením supervizora.  

Během terapie byly použity metody a postupy, které byly předmětem mého 

studia fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. 

Jedná se konkrétně o TMT dle Lewita, PIR dle Lewita, mobilizační techniky dle Lewita 

a Rychlíkové, PIR s protažením dle Jandy, SMS dle Jandy, míčkování dle Jebavé, 

aktivace a posílení HSSP dle australské školy, aplikace horké, PNF dle Kabatta, LTV ke 

zvýšení rozsahu pohybu a svalové síly. Použity byly také metody přesahující rámec 

mého studia, jako DNS či BPP dle Čápové. Tyto metody prováděl supervizor, 

popřípadě jsem byla srozuměna o správném provedení a při práci na mě supervizor 

dohlížel. Součástí terapie byla přístrojová lymfodrenáž DK, pacientka také každý den 

docházela na ergoterapii. 

Během terapií byly použity tyto pomůcky: krejčovský metr, goniometr, 

olovnice, neurologické kladívko, 2 osobní váhy, bedýnka s kamínky, stimulační míček s 

bodlinami „ježek“, molitanový míček, velký gymnastický míč, posturomed. 

Tato práce byla schválena Etickou komisí Fakulty tělesné výchovy a sportu 

Univerzity Karlovy v Praze (příloha č. 1). Pacientka byla seznámena s obsahem práce a 

na základě toho podepsala informovaný souhlas (příloha č. 2). 
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2.2. Anamnéza 

Vyšetřovaná osoba: A. B. (žena) 

Ročník: 1931 

Diagnóza: M511 Onemocnění lumbálních aj. meziobratlových plotének s radikulopatií 

Status praesens: 

Subjektivní: pacientka přichází na rehabilitaci po operaci bederní pátře pro radikulární 

syndrom L5/S1, v oblasti beder a na zadní straně stehna pociťuje mírnou bolest (na 

stupnici od 0 do 10 udává 1 až 2) a sníženou citlivost 

Objektivní: pacientka je orientovaná časem, místem i osobou, nosí brýle  

Výška: 160 cm, Váha: 63 kg, BMI: 24,6 

 

NO: Pacientka s dlouhodobým radikulárním syndromem L5/S1. Od 3/2015 úporné 

bolesti Lp., PDK z boku a zezadu téměř necítila, brnění do palce PDK, postupné 

zkrácení klaudikačního intervalu, až nebyla schopna ujít bez přestávky více než 20m. 

Pacientka absolvovala obstřiky s částečným efektem. Dne 8. 12. 2015 provedeno MRI 

vyšetření Lp při kterém se prokázala stenóza L4/L5 prostoru. 

14. 12. 2015 operována na neurochirurgii FNKV – laminektomie L4/L5. Od operace 

výrazně menší obtíže než předtím, v klidu je bez bolestí, vrátila se jí citlivost celé PDK 

téměř do normy. Nyní občasné radikulární dráždění do PDK ale menší intenzity než 

před operací. 

OA: běžné dětské nemoci, 2010 CHE, od 2012 bolesti L ramene a otoky, 2013 operace 

šlach PHK, 2014 provedena operace levého ramenního kloubu od té doby bez bolestí, 

arteriální hypertenze na terapii, hypotyreosa na terapii, depresivní porucha 

RA: otec + 74 let na cor pulmonale při astmatu, matka+ 68 let na kardiovaskulární 

onemocnění, 2 děti, obě zdravé 

GA: 2 porody přirozený průběh, na gynekologické prohlídce byla naposledy před 10 

lety 

FA:Losagen, Atorvastin, Godastal, Letrox, Calcichew, Stilnox 

AA: PNC – enantém, Framykoin mast, Rumalon, Neomycin, Nimesil, Mesulid, 

Procain, Mesocain, Biseptol, Brufen 

PA: v důchodu, dříve švadlena, vdova 

SA: bydlí sama v bytě v 1. patře bez výtahu, rodina ji pravidelně navštěvuje 

Abusus: nekouří, příležitostně si dá alkohol  
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Předchozí rehabilitace: 

Po operaci LHK v lázních Poděbrady 

12/2015 neurochirurgie FNKV – časná pooperační rehabilitace 

Indikace k RHB:  

LTV 2× denně (sobota a neděle 1× denně) 

Kineziologický rozbor vstupní a výstupní 

Moiré vyšetření vstupní a výstupní 

Protažení zkrácených svalů 

Zlepšení stereotypu chůze, zlepšení stabilizace L páteře 

MT na lumbodorsální fascii vleže na břiše, MT na jizvu 

Mobilizace periferních kloubů, facilitace plosek, mobilizace žeber a C-Th přechodu 

Isometrické posilování břišních a gluteálních svalů 

Posílení svalů dolních končetin, facilitací techniky na oslabené svaly myotomu S1 l. dx. 

Sensomotorika 

Ergoterapie skupinová 

 

2.3. Vstupní kineziologické vyšetření 

Vyšetření stoje aspekcí (Haladová, 2011) 

Olovnice vychází ze středu spojnice pat, prochází středem hýždí, v oblasti hrudní páteře 

je pacientka lehce nakloněná doprava. Olovnice z boku vychází těsně před zevním 

kotníkem, pacientka je celým tělem lehce nakloněna dopředu. 

 Stoj je nejistý, chodidla jsou rovnoběžně, valgozní postavení hlezen, více vlevo, 

plochonozí bilat., oteklé kotníky, pravý kotník více, oploštělá bederní lordóza, bedra 

jsou prosáklá, výrazný přechod v Th – L, jizva v bederní oblasti asi 5 cm, výrazná 

hrudní kyfóza, nádechové postavení hrudníku, protrakce ramen, protruze hlavy, pravé 

rameno výš, pravá lopatka výš, dolní úhly lopatek směřují laterálně, levá klavikula je 

výrazně vystouplá, prominence břišní stěny, pupík je tažený směrem nahoru, horní část 

m. rectus abdominis je hypertrofický 

Modifikace: 

Rhomberg I: bez obtíží 

Rhomberg II: bez obtíží 

RhombergIII: nestabilní 

Stoj na dvou vahách: LDK – 25, PDK – 40  



27 

 

Stoj na LDK: zvládá bez obtíží 

Stoj na PDK: nejistý, kolíbavý 

Trendelenburgova zkouška: negativní 

Stoj na špičkách: zvládá bez obtíží 

Stoj na patách: zvládá bez obtíží 

Dynamické vyšetření stoje: 

 Záklon: největší rozvoj v Th – L přechodu a krční páteři, hrudní páteř zústává 

v kyfóze, bederní páteř je plochá bez rozvoje, rozsah v normě 

 Úklon vlevo: největší rozvoj v bederní páteři, zlom v dolní Thp, výše téměř 

rovná, rozsah v normě 

 Úklon vpravo: největší rozvoj v bederní páteři, zlom v dolní Thp, výše téměř 

rovná, rozsah v normě 

 Předklon: největší rozvoj v bederní a dolní hrudní páteři, dále rovná, hlava stále 

v záklonu 

 

Palpační vyšetření pánve (Kolář, 2009) 

Cristae iliacae – P výše 

 SIPS – P výše 

 SIAS – P výše 

 Spine sign – negativní 

 Fenomén předbíhání spin – negativní 

 

Vyšetření chůze (Haladová, 2011) 

 typ chůze (Janda, 1984) peroneální, vázne nakročení PDK, pacientka šourá nohou po 

podlaze, odraz chodidla z metatarzů, vázne přenesení váhy na PDK, vázne souhyb HK i 

celé páteře a hlavně pánve 

Modifikace:  

 Chůze pozadu: nejistá, kolíbavá, vázne extenze DK 

 Chůze po špičkách: chůze je nejistá 

 Chůze po patách: chůze je nejistá 

 Chůze v podřepu: zvládá bez obtíží  
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Vyšetření základních hybných stereotypů (Janda 1984) 

 Stereotyp dýchání: 

horní hrudní, při nádechu se břicho vyklenuje jen minimálně, hrudník je neustále 

v nádechovém postavení 

 Extenze v kyčelním kloubu: 

PDK: ischiokrurální svaly, gluteus maximus (minimální zapojení), 

paravertebrální svaly lumbálního úseku – kontralaterální, paravertebrální svaly 

lumbálního úseku – homolaterální, paravertebrální svaly dolní hrudní oblasti 

kontralaterální i homolaterální současně, aktivita homolaterálního pletence 

pažního 

LDK: ischiokrurální svaly, gluteusmaximus (minimální zapojení), 

paravertebrální svaly lumbálního úseku – kontralaterální, paravertebrální svaly 

lumbálního úseku – homolaterální, paravertebrální svaly dolní hrudní oblasti 

kontralaterální i homolaterální současně, aktivita homolaterálního pletence 

pažního 

 Abdukce v kyčelním kloubu: 

PDK: „tensorový“ mechanismus  

LDK: „tensorový“ mechanismus 

 Flexe trupu: 

Pacientka začíná pohyb švihem, dochází k pokrčení a nadzvednutí DKK, velké 

zapojení m. iliopsoas, břišní svaly se při flexi zapojí symetricky, ale dojde 

k jejich rozestupu a vyklenutí břišní stěny 

 Flexe šíje: 

Flexe provedena předsunem hlavy, přetížení m. sternocleidomastoideus 

 Klik: 

Pacientka provedla variantu kliku ve stoje o stěnu, při kterém došlo k ústupu 

dolních úhlů lopatek laterálně, lopatky byly v elevaci, bederní páteř se více 

zlordotizovala 

 Abdukce v ramenním kloubu: 

Abdukce probíhá u obou HK za zvýšené aktivace m. levator scapulae a m. 

trapezius 
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Antropometrické vyšetření DKK (Haladová, 2011) 

délky DKK P L 

anatomická délka 76cm 76cm 

funkční délka 85cm 85cm 

obvody DKK     

stehno  43cm 43cm 

patella 36cm 36cm 

tuberositas tibiae 31cm 31cm 

lýtko 33cm 32cm 

kotník 26cm 27cm 

pata-nárt 30cm 30cm 

hlavičky metatarzů 22cm 22cm 

Tab. č. 1: Antropometrie DKK (Vstupní kineziologický rozbor) 

 

Goniometrické vyšetření (Janda, 1993) 

aktivní pohyb uveden ve ° 

  P L 

Kyčelní kloub 

S 5 - 0 - 115 0 - 0 - 100 

F 30 - 0 - nevyš. 25 - 0 - nevyš. 

R 30 - 0 - 20 35 - 0 - 20 

Kolenní kloub 

S 0 - 0 - 115 0 - 0 - 110 

Hlezenní kloub 

S 5 - 0 - 60 0 - 0 - 55 

Th - L páteř 

F 20 - 0 - 20 

R 50 - 0 - 40 

Tab. č. 2: Goniometrie (Vstupní kineziologický rozbor) 
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Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (2004) 

  Stupeň zkrácení 

Svalová skupina L P 

m. gastrocnemius 0 1 

m. soleus 0 0 

m. iliopsoas 1 1 

m.rectus femoris 2 2 

m. tensor fasciae latae 0 0 

krátké adduktory kyčelního kl. 1 2 

dlouhé adduktory kyčelního kl. 1 2 

flexory kolenního kl. 1 1 

m. piriformis 1 2 

m. quadratus lumborum 1 1 

paravertebrální svaly 2 2 

m. pectoralis major- pars clavicularis 1 1 

m. pectoralis major- pars sternocostalis 1 1 

m. pectoralis major- pars abdominalis 2 2 

m. trapezius - horní část 2 2 

m. levator scapulae 2 2 

m. sternocleidomastoideus 2 2 

Tab. č. 3: Vyšetření zkrácených svalů (Vstupní kineziologický rozbor) 

Vyšetření svalové síly dle Jandy (2004) 

  L P 

Kyčelní kloub 

extenze 3 3 

flexe 4 3 

abdukce 4 4 

addukce 4 4 

zevní rotace 3 3 

vnitřní rotace 3 3 

Kolenní kloub 

extenze 4 4 

flexe 4 4 

Hlezenní kloub 

plantární flexe 4 4 

dorsální flexe 5 5 

Trup     

flexe trupu 2 

flexe trupu s rotací 2 

elevace pánve 5 5 

Tab. č. 4: Svalová síla (Vstupní kineziologický rozbor) 
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Vyšetření stabilizačních schopností páteře 

test dle australské školy (Hodges, 1996): 

Pacientka zvládne oploštění břišní stěny ale při nadzvednutí DK se tlak v bederní oblasti 

do podložky sníží na obou stranách.  

extenční test (Kolář, 2009) 

Při extenzi pacientka výrazně zapojuje paravertebrální svaly především v Th-L oblasti, 

pánev se překlopila do anteverze (opora se přenesla do oblasti pupku), laterální skupina 

břišních svalů je vyklenuta ven bez známky aktivity. 

test flexe trupu (Kolář, 2009) 

Pacientka začíná pohyb švihem, velké zapojení m. iliopsoas, aktivace horní části m. 

rectus abdominis, dojde k rozestupu břišních svalů a vyklenutí břišní stěny (diastáza 

břišní) za současného nadzvednutí a pokrčení DKK. 

 

Neurologické vyšetření 

HKK: 

Povrchové čití: bez patologického nálezu bilaterálně 

Hluboké čití: bez patologického nálezu bilaterálně 

Reflexy (bicipitový, tricipitový, flexory prstů): bez patologického nálezu bilaterálně 

Pyramidové jevy iritační: bez patologického nálezu bilaterálně 

Taxe: bez patologického nálezu bilaterálně 

Diadochokiéza: bez patologického nálezu bilaterálně 

DKK: 

Povrchové čití: rozezná teplo i chlad bilat., algické čití bez patologického nálezu, 

taktilní čití je sníženo u PDK, na hýždi a zadní straně stehna  

Hluboké čití: pohybocit: P- nezvládne popsat pasivní provedení pohybů prstů na nohou 

(s vyloučením zraku) 

        L- zvládne popsat pasivní provedení pohybů prstů na nohou  

polohocit: vše vnímá s mírnými odchylkami bilat. 

Reflexy:patellární: normoreflexie bilaterálně  

  Achillovy šlachy: vlevo normoreflexie, vpravo hyporeflexie 

medioplantární: normoreflexie bilaterálně 

Pyramidové jevy iritační: 

 Babinského příznak: neg. bilat. 

 Vítek: neg. bilat. 
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 Chaddock: neg. bilat. 

 Oppenheim: neg. bilat. 

Pyramidové jevy zánikové:  

 Mingazzini:lehký pokles k podložce bilat. 

 Barré: negativní bilat. 

 Fenomén retardace: negativní   

Taxe: pomalejší ale L přesná, P lehce nepřesná  

Napínací reflexy: 

 Laségue: negativní bilat. 

 Obrácený Laségue: negativní bilat. 

 

Vyšetření reflexních změn dle Lewita (2003) 

Kůže: suchá, jemná, protržitelná a posunlivá, v oblasti dolní hrudní a bederní páteře 

v okolí jizvy se objevuje odpor a horší posunlivost 

Podkoží: Kiblerova řasa jde nabrat hůře v oblasti bederní páteře bilaterálně 

Fascie: fascie v oblasti hrudníku je protažitelná oboustranně symetricky, 

thorakodorzální fascie je hůře protržitelná vpravo ve směru dorzálním  

Palpace periostových bodů: SIPS nebolestivé, pes anserinus bolestivý vpravo, sedací 

hrboly nebolestivé, kostrč citlivá ale nebolestivá 

Palpace svalového tonu: hypotrofie m. triceps suraebilat., hypotonushamstringů a m. 

gluteusmaximusbilat., hypertonus m. quadricepsfemorisbilat., hypertonus m. piriformis 

vpravo, hypertonus m. iliopsoas vpravo, hypertonus horní části m. 

rectusabdominisbilat., hypertonus horních fixátorů lopatek bilat., hypotonus dolních 

fixátorů lopatek bilat. 

 

Vyšetření kloubní vůle dle Lewita (2003) 

SI skloubení: kloubní vůle bez omezení 

Hrudní páteř: kloubní vůle omezena v horní hrudní a střední hruní oblasti do flexe, 

extenze, lateroflexe a rotace, dolní hrudní oblast má kloubní vůli bez omezení 

Krční páteř: kloubní vůle omezena do lateroflexe a rotace, ostatní směry bez omezení 

PDK: kloubní vůle omezena na akru končetiny 

LDK: kloubní vůle omezena na akru končetiny 



33 

 

Závěr vyšetření:  

Pacientka po operaci lumbální spinální stenózy. Před operací pacientka 

pociťovala velké bolesti v bedrech vyzařující do obou DKK. Pravá DK byla postižená 

více. Po operaci bolesti téměř vymizely. 

Stoj je nejistý, těžiště pacientky je posunuto dopředu a lehce doprava. Pacientka 

odlehčuje LDK což jsem si ozřejmila při vyšetření stoje na dvou vahách. Pánev je 

sešikmená vlevo dolů. Obě nohy mají sníženou příčnou i podélnou klenbu, kotníky jsou 

v mírném valgózním postavení, oteklé. Hrudní kyfóza je zvýšená, naproti tomu bederní 

lordóza je oploštělá. Dynamické vyšetření stoje mi ukázalo, že je velké omezení hrudní 

páteře, které je kompenzováno bederní oblastí. Tomu by odpovídaly i kloubní blokády 

v horní a střední hrudní oblasti. Z jevů, jako jsou protrakce ramen, předsunuté držení 

hlavy, zkrácené horní fixátory lopatek (m. trapezius, m. levator scapulae) zkrácený 

pektorální sval, oslabené dolní fixátory lopatek, můžu usuzovat, že se jedná o horní 

zkřížený syndrom.  

Při chůzi pacientka nedokáže odlepit PDK a „šourá“ ji po zemi. Odval chodidla 

a souhyby HKK jsou nedostatečné. Při chůzi pozadu nedochází k dostatečné extenzi 

DKK. Při hybném stereotypu extenze DKK se téměř nezapojuje m. gluteus maximus a 

jeho funkci přebírají oslabené hamstringy a především svaly v bederní oblasti. I ostatní 

hybné stereotypy jsou patologicky pozměněné, například u flexe šíje přebírá funkci 

především m. sternocleidomastoideus a při flexi trupu m. iliopsoas, abdukce DKK je 

provedena „tensorovým“ mechanismem. 

Stabilizační schopnost páteře není dostatečná. Hrudní páteř se při dynamických 

zkouškách vůbec nerozvíjela, což může mít za následek špatný stereotyp dýchání. 

Paravertebrální svaly v bederní oblasti jsou v hypertonu, stejně tak i bránice, břišní 

svaly jsou  hypotonické. Stoj na PDK byl nestabilní, stejně tak chůze po špičkách i 

patách. Ze svalového testu bych zmínila oslabené extenzory a rotátory kyčelního kloubu 

a především m. triceps surae.  

Při neurologickém vyšetření je nejvýraznější patologický nález pozitivní 

Mingazziniho zkouška obou DKK a snížený reflex Achillovy šlachy u PDK. Hluboké 

čití je postiženo u obou DKK. Povrchové čití se po operaci vrátilo pacientce téměř do 

normálu. Lehké snížení citlivosti cítí pacientka na zadní straně PDK. Především 

v oblasti hýždě a stehna. 
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 Pacientka je plně soběstačná. Největším omezením je v tuto chvíli slabost 

dolních končetin a s tím spojená špatná chůze. Dále občasná bolest vyzařující převážně 

do PDK. Tuto bolest pacientka nejčastěji pociťuje při vstávání ze židle nebo při chůzi ze 

schodů. 
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2.4. Krátkodobý a dlouhodobý plán 

2.4.1. Krátkodobý plán 

 Péče o jizvu 

 Redukce edémů 

 Odstranění svalových dysbalancí – uvolnění svalů v hypertonu, protažení 

měkkých tkání, protažení zkrácených svalů 

 Zlepšení funkce HSSP, nácvik břišního dýchání 

 Zlepšení stability sedu a stoje 

 Relaxace m. rectus abdominis 

 Uvolnění kloubních blokád 

 zapojení příčné a podélné klenby při chůzi 

 Zlepšení dynamiky a ovlivnění tuhosti hrudního koše 

 Posílení svalů myotomu S1(extenzory kyčelního kl. a flexory kolenního kl.) 

 zlepšení stability v sedu a stoji 

2.4.2. Dlouhodobý plán 

 Zvýšení pohyblivosti a koordinace DKK 

 Zlepšení kvality chůze 

 zlepšit provedení pohybových stereotypů 

 zvýšení celkové kondice 

2.5. Průběh terapie 

1. terapeutická jednotka dne 2. 2. 2016 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Vstupní kineziologický rozbor, edukace pacientky o průběhu RHB, manuální ošetření 

měkkých tkání zad 

Návrh terapie: 

TMT zad (lumbodorzální fascie, C-Th přechod) 

Provedení: 

 TMT zad doplněné o prvky z reflexní a sportovní masáže - protažení kůže a 

podkoží pomocí Kiblerovy řasy, protažení lumbodorzální fascie 
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kraniokaudálním a kaudokraniálním směrem dle Lewita, prvky sportovní 

masáže na uvolnění paravertebrálních svalů a horních fixátorů lopatek 

2. terapeutická jednotka dne 3. 2. 2016 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Manuální ošetření měkkých tkání zad, ošetření jizvy, mobilizace periferních kloubů 

DKK, redukce otoku, relaxace m. rectus abdominis, aktivace HSSP (nácvik dýchání do 

břicha, zapojení bránice, šikmých břišních svalů, m. transversus abdominis, svalů 

pánevního dna) 

St. p.: 

 Pacientka se cítí dobře, nepociťuje žádnou bolest, je orientovaná časem, místem i 

osobou, má oteklé DKK, pravou více. 

Návrh terapie: 

TMT zad (lumbodorzální fascie, C-Th přechod), péče o jizvu, MPK nohy, míčkování 

otoku, Senzomotorická stimulace, aktivní cvičení s využitím gymballu 

Provedení: 

 TMT zad doplněné o prvky z reflexní a sportovní masáže - protažení kůže a 

podkoží pomocí Kiblerovy řasy, protažení lumbodorzální fascie 

kraniokaudálním a kaudokraniálním směrem dle Lewita, prvky sportovní 

masáže na uvolnění paravertebrálních svalů a horních fixátorů lopatek 

 péče o jizvu - tlaková masáž, protažení jizvy do délky, tvorba „esíšek“ a 

„podkoviček“  

 mobilizace periferních kloubů DKK – palmární/dorsální vějíř, mobilizace prstů, 

MTT kloubů 

 redukce otoku - míčkování otoku v okolí kotníků směrem proximálním 

 relaxace m. rectus abdominis – AGR dle Zbojana, na horní část svalu použity 

techniky měkkých tkání 

 aktivace HSSP - leh na zádech, gymball pod DKK, v kyč. a kol. kl. 90˚, kolena 

lehce od sebe  

o pacientka se snaží o nádechy do břicha a s výdechem přitáhnout spodní 

žebra k pupíku (aktivace šikmých břišních svalů) 

o nádech do břicha, s výdechem aktivace břišní stěny (přitažení spodních žeber 

k pupíku) a lehké přitažení kolen k hrudníku 
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o s výdechem přitažení kolen, zatlačení lopatek do podložky a zastrčení brady 

dozadu (hlava v anteflexi) 

 uvolnění bederní páteře - pasivním koulením DKK na gymballu 

Závěr: 

Pacientka aktivně spolupracovala, po terapii byla lehce unavená, po protažení 

lumbodorzální fascie pacientka cítila úlevu v bedrech, po aktivaci HSSP pacientka 

dokázala při aktivním výdechu lépe zapojit šikmé břišní svaly. 

Autoterapie: 

stimulace plosek „ježkem“, chůze po kamínkách, nácvik dýchání do břicha vleže 

s pokrčenými DKK 

3. terapeutická jednotka dne 4. 2. 2016 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Manuální ošetření měkkých tkání zad, ošetření jizvy, redukce otoku, zlepšení dynamiky 

a ovlivnění tuhosti hrudního koše, relaxace m. rectus abdominis, aktivace HSSP (nácvik 

dýchání do břicha, zapojení bránice, šikmých břišních svalů, m. transversus abdominis, 

svalů pánevního dna) 

St. p.: 

pacientka se cítí dobře, nepociťuje žádnou bolest, otok DKK přetrvává, doktor 

doporučil přístrojovou limfodrenáž 

Návrh terapie: 

TMT zad (lumbodorzální fascie, C-Th přechod), péče o jizvu, míčkování otoku, 

centrace lopatky dle Čápové, Senzomotorická stimulace, aktivní cvičení s využitím 

gymballu 

Provedení: 

 TMT zad doplněné o prvky z reflexní a sportovní masáže - protažení kůže a 

podkoží pomocí Kiblerovy řasy, protažení lumbodorzální fascie kraniokauálně a 

kaudokraniálně dle Lewita, prvky sportovní masáže na uvolnění 

paravertebrálních svalů a horních fixátorů lopatek 

 péče o jizvu - tlaková masáž, protažení jizvy do délky, tvorba „esíček“ a 

„podkoviček“ 

 zlepšení dynamiky Thp – uvolnění měkkých tkání hrudníku, centrace lopatek dle 

Čápové vleže na břiše 
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 redukce otoku - míčkování otoku, kotníků a lýtek směrem proximálním 

 relaxace m. rectus abdominis - AGR dle Zbojana, na horní část svalu použity 

techniky měkkých tkání 

 aktivace HSSP - leh na zádech, gymball pod DKK, v kyč. a kol. kl. 90˚, kolena 

lehce od sebe  

o pacientka se snaží o nádechy do břicha a s výdechem přitáhnout spodní 

žebra k pupíku (aktivace šikmých břišních svalů) 

o nádech do břicha, s výdechem aktivace břišní stěny (přitažení spodních žeber 

k pupíku) a lehké přitažení kolen k hrudníku 

o s výdechem přitažení kolen, zatlačení lopatek do podložky a zastrčení brady 

dozadu (hlava v anteflexi) 

 uvolnění bederní páteře - pasivním koulením DKK na gymballu 

Závěr: 

Pacientka aktivně spolupracovala, po uvolnění měkkých tkání hrudníku cítí úlevu a lépe 

se jí dýchá 

Autoterapie: 

stimulace ploseknohy „ježkem“ a chůze přes kamínky, dýchání do břicha s pokrčenými 

DKK 

4. terapeutická jednotka dne 5. 2. 2016 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Relaxace m. piriformis, ošetření jizvy, zlepšení dynamiky a ovlivnění tuhosti hrudního 

koše, relaxace m. rectus abdominis, aktivace HSSP (nácvik dýchání do břicha, zapojení 

bránice, šikmých břišních svalů, m. transversus abdominis, svalů pánevního dna) 

St. p.: 

pacientka si stěžuje na bolest pod pravou hýždí, po vyšetření jsem zjistila, že je pravý 

m. piriformis ve zvýšeném napětí a hmatatelný bolestivý triggerpoint 

Návrh terapie: 

Horká role dle Brüggera, PIR, AGR, péče o jizvu, centrace lopatky dle Čápové, 

Senzomotorická stimulace, aktivní cvičení s využitím gymballu 

Provedení: 

 relaxace m. piriformis – horká role dle Brüggera, PIR dle Lewita 
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 péče o jizvu - tlaková masáž, protažení jizvy do délky, tvorba „esíček“ a 

„podkoviček“ 

 zlepšení dynamiky Thp - uvolnění měkkých tkání hrudníku, centrace lopatek dle 

Čápové vleže na břiše 

 relaxace m. rectus abdominis - AGR dle Zbojana, na horní část svalu použity 

techniky měkkých tkání 

 aktivace HSSP - leh na zádech, gymball pod DKK, v kyč. a kol. kl. 90˚, kolena 

lehce od sebe  

o nádech do břicha, s výdechem aktivace břišní stěny (přitažení spodních žeber 

k pupíku), lehké zatlačení pat do gymballu, pánev leží pevně na podložce 

o s výdechem zatlačení pat do gymballu, zatlačení lopatek do podložky a 

zastrčení brady dozadu (hlava v anteflexi), pacientka nadzvedává střídavě L 

a P nohu nad gymball 

o nádech do břicha, s výdechem aktivace břišní stěny, lehké zatlačení pat do 

gymballu, poté s výdechem vychýlení DKK doleva a doprava 

 uvolnění bederní páteře - pasivním koulením DKK na gymballu 

Závěr: 

Bolest pod pravou hýždí přetrvává, ale je menší. 

Autoterapie: 

Stimulace plosky nohy „ježkem“ a chůze přes kamínky, dýchání do břicha 

s pokrčenými DKK 

5. terapeutická jednotka dne 8. 2. 2016 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Manuální ošetření měkkých tkání zad, relaxace m. piriformis, ošetření jizvy, zlepšení 

dynamiky a ovlivnění tuhosti hrudního koše, relaxace m. rectus abdominis, aktivace 

HSSP (nácvik dýchání do břicha, zapojení bránice, šikmých břišních svalů, m. 

transversus abdominis, svalů pánevního dna), posílení svalů myotomu S1  

St. p.: 

Bolest pod pravou hýždí přetrvává, přístrojová lymfodrenáž má pozitivní účinek - 

pacientka cítí úlevu, „lehkost“ v obou končetinách 
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Návrh terapie: 

TMT zad (lumbodorzální fascie, C-Th přechod), horká role dle Brüggera, péče o jizvu, 

centrace lopatky dle Čápové, Senzomotorická stimulace, DNS, aktivní cvičení 

s využitím gymballu, izometrické posilování 

Provedení: 

 TMT zad doplněné o prvky z reflexní a sportovní masáže - protažení kůže a 

podkoží pomocí Kiblerovy řasy, protažení lumbodorzální fascie kraniokauálně a 

kaudokraniálně dle Lewita, prvky sportovní masáže na uvolnění 

paravertebrálních svalů a horních fixátorů lopatek 

 relaxace m. piriformis – horká role dle Brüggera, PIR dle Lewita 

 péče o jizvu - tlaková masáž, protažení jizvy do délky, tvorba „esíček“ a 

„podkoviček“ 

 zlepšení dynamiky Thp - uvolnění měkkých tkání hrudníku, centrace lopatek dle 

Čápové vleže na břiše 

 relaxace m. rectus abdominis - AGR dle Zbojana, na horní část svalu použity 

techniky měkkých tkání 

 aktivace HSSP - leh na zádech, gymball pod DKK, v kyč. a kol. kl. 90˚, kolena 

lehce od sebe  

o nádech do břicha, s výdechem aktivace břišní stěny (přitažení spodních žeber 

k pupíku), lehké zatlačení pat do gymballu, pánev leží pevně na podložce 

o s výdechem zatlačení pat do gymballu, zatlačení lopatek do podložky a 

zastrčení brady dozadu (hlava v anteflexi), pacientka nadzvedává střídavě L 

a P nohu nad gymball 

o nádech do břicha, s výdechem aktivace břišní stěny, lehké zatlačení pat do 

gymballu, poté s výdechem vychýlení DKK doleva a doprava 

 posílení svalů myotomu S1 - izometrie hýžďového svalu vleže na břiše, 

pacientka se snaží o současné zapojení obou svalů a současné uvolnění   

 uvolnění bederní páteře - pasivním koulením DKK na gymballu 

Závěr: 

Pacientka se cítí jistější při chůzi, má pocit volnějšího hrudníku a napřímenější páteře.  

Autoterapie: 

Dýchání do břicha s pokrčenými DKK, izometrické posilování hýžďových svalů 
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6. terapeutická jednotka dne 9. 2. 2016 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Relaxace m. piriformis, ošetření jizvy, zlepšení dynamiky a ovlivnění tuhosti hrudního 

koše, relaxace m. rectus abdominis, aktivace HSSP (nácvik koaktivace šikmých břišních 

svalů, m. transversus abdominis, svalů pánevního dna a bránice), posílení svalů 

myotomu S1  

St. p.: 

Pacientka se dnes necítí moc dobře, v noci špatně spala 

Návrh terapie: 

Horká role dle Brüggera, péče o jizvu, centrace lopatky dle Čápové, Senzomotorická 

stimulace, DNS, aktivní cvičení s využitím gymballu, izometrické posilování 

Provedení: 

 relaxace m. piriformis – horká role dle Brüggera, PIR dle Lewita 

 péče o jizvu - tlaková masáž, protažení jizvy do délky, tvorba „esíček“ a 

„podkoviček“ 

 zlepšení dynamiky Thp - uvolnění měkkých tkání hrudníku, centrace lopatek dle 

Čápové vleže na břiše 

 relaxace m. rectus abdominis - AGR dle Zbojana, na horní část svalu použity 

techniky měkkých tkání 

 aktivace HSSP - leh na zádech, gymball pod DKK, v kyč. a kol. kl. 90˚, kolena 

lehce od sebe  

o nádech do břicha, s výdechem aktivace břišní stěny (přitažení spodních žeber 

k pupíku) a zatlačení pat do gymballu, pánev leží pevně na podložce  

o nádech do břicha, s výdechem aktivace břišní stěny (přitažení spodních žeber 

k pupíku), zatlačení pat do gymballu, lopatky leží pevně na podložce, DKK 

se vychylují doprava a doleva 

- leh na zádech, gymball pod patami, extenze v kol. kl., HKK 

podél těla dlaněmi vzhůru 

o nádech do břicha, s výdechem aktivace břišní stěny (přitažení spodních žeber 

k pupíku) a zatlačení pat do gymballu, stažení hýžďových svalů, zvedání 

pánve obratel po obratli od podložky, s dalším výdechem vrací zpět na 

podložku 
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 posílení svalů myotomu S1 - izometrie hýžďového svalu vleže na břiše, 

pacientka se snaží o současné zapojení obou svalů a současné uvolnění   

Závěr: 

Pacientka byla po cvičení velmi unavená 

Autoterapie: 

Dýchání do břicha s pokrčenými DKK, izometrické posilování hýžďových svalů 

7. terapeutická jednotka dne 10. 2. 2016 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Manuální ošetření měkkých tkání zad, relaxace m. piriformis, ošetření jizvy, zlepšení 

dynamiky a ovlivnění tuhosti hrudního koše, aktivace HSSP (nácvik koaktivace 

šikmých břišních svalů, m. transversus abdominis, svalů pánevního dna a bránice), 

posílení svalů myotomu S1, stabilizace v sedu a stoji 

St. p.: 

pacientka se dnes cítí dobře, nepociťuje žádnou bolest 

Návrh terapie: 

TMT zad (lumbodorzální fascie, C-Th přechod), horká role dle Brüggera, péče o jizvu, 

centrace lopatky dle Čápové, Senzomotorická stimulace, DNS, aktivní cvičení 

s využitím gymballu, izometrické posilování 

Provedení: 

 TMT zad doplněné o prvky z reflexní a sportovní masáže - protažení kůže a 

podkoží pomocí Kiblerovy řasy, protažení lumbodorzální fascie kraniokauálně a 

kaudokraniálně dle Lewita, prvky sportovní masáže na uvolnění 

paravertebrálních svalů a horních fixátorů lopatek 

 relaxace m. piriformis – horká role dle Brüggera, PIR dle Lewita 

 péče o jizvu - tlaková masáž, protažení jizvy do délky, tvorba „esíček“ a 

„podkoviček“ 

 zlepšení dynamiky Thp - uvolnění měkkých tkání hrudníku, centrace lopatek dle 

Čápové vleže na břiše 

 aktivace HSSP - leh na zádech, gymball pod DKK, v kyč. a kol. kl. 90˚, kolena 

lehce od sebe  

o nádech do břicha, s výdechem aktivace břišní stěny (přitažení spodních žeber 

k pupíku) a zatlačení pat do gymballu, pánev leží pevně na podložce  
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o nádech do břicha, s výdechem aktivace břišní stěny (přitažení spodních žeber 

k pupíku), zatlačení pat do gymballu, lopatky leží pevně na podložce, DKK 

se vychylují doprava a doleva 

- leh na zádech, gymball pod patami, extenze v kol. kl., HKK 

podél těla dlaněmi vzhůru 

o nádech do břicha, s výdechem aktivace břišní stěny (přitažení spodních žeber 

k pupíku) a zatlačení pat do gymballu, stažení hýžďových svalů, zvedání 

pánve obratel po obratli od podložky 

 posílení svalů myotomu S1 - izometrie hýžďového svalu vleže na břiše, 

pacientka se snaží o současné zapojení obou svalů a současné uvolnění   

 stabilizace sedu - korigovaný sed na gymballu 

o pacientka nejdříve provádí anteflexi a retroflexi pánve, poté laterolaterální 

vybočení pánve 

o terapeut se snaží vychýlit trup pacientky do stran, pacientka zabírá proti 

odporu terapeuta a snaží se udržet aktivní trupové svalstvo 

 stabilizace ve stoji  

o nácvik správného nákroku na balanční plochu 

o stoj na posturomedu, pacientka vychyluje své těžiště tím, že mění polohu 

HKK do různých směrů 

Závěr: 

Pacientka necítí žádnou bolest v bedrech, při aspekci stoje z boku je znát napřímenější 

postavení páteře, zvláště v hrudní oblasti. 

Autoterapie: 

Dýchání do břicha s pokrčenými DKK, zvedání pánve nad podložku s pokrčenými 

DKK, izometrické posilování hýžďových svalů, korekce sedu, stoje 

8. terapeutická jednotka dne 11. 2. 2016 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Relaxace m. piriformis, ošetření jizvy, zlepšení dynamiky a ovlivnění tuhosti hrudního 

koše, aktivace HSSP (nácvik koaktivace šikmých břišních svalů, m. transversus 

abdominis, svalů pánevního dna a bránice), posílení svalů myotomu S1, stabilizace v 

sedu a stoji 
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St. p.: 

Pacientka se dnes necítí moc dobře, v noci málo spala 

Návrh terapie: 

Horká role dle Brüggera, péče o jizvu, centrace lopatky dle Čápové, Senzomotorická 

stimulace, DNS, aktivní cvičení s využitím gymballu, izometrické posilování 

Provedení: 

 relaxace m. piriformis – horká role dle Brüggera, PIR dle Lewita 

 péče o jizvu - tlaková masáž, protažení jizvy do délky, tvorba „esíček“ a 

„podkoviček“ 

 zlepšení dynamiky Thp - uvolnění měkkých tkání hrudníku, centrace lopatek dle 

Čápové vleže na břiše 

 aktivace HSSP - leh na zádech, gymball pod DKK, v kyč. a kol. kl. 90˚, kolena 

lehce od sebe  

o nádech do břicha, s výdechem aktivace břišní stěny (přitažení spodních žeber 

k pupíku) a zatlačení pat do gymballu, pánev leží pevně na podložce  

o nádech do břicha, s výdechem aktivace břišní stěny (přitažení spodních žeber 

k pupíku), zatlačení pat do gymballu, lopatky leží pevně na podložce, DKK 

se vychylují doprava a doleva 

  - leh na zádech, gymball pod patami, extenze v kol. kl., HKK 

podél těla dlaněmi vzhůru 

o nádech do břicha, s výdechem aktivace břišní stěny (přitažení spodních žeber 

k pupíku) a zatlačení pat do gymballu, stažení hýžďových svalů, zvedání 

pánve obratel po obratli od podložky 

 posílení svalů myotomu S1 - izometrie hýžďového svalu vleže na břiše, 

pacientka se snaží o současné zapojení obou svalů a současné uvolnění   

 stabilizace sedu - korigovaný sed na gymballu 

o pacientka nejdříve provádí anteflexi a retroflexi pánve poté laterolaterální 

vybočení pánve 

o terapeut se snaží vychýlit trup do stran, pacientka zabírá proti odporu 

terapeuta a snaží se udržet aktivní trupové svalstvo 

 stabilizace ve stoji  

o nácvik správného nákroku na balanční plochu 



45 

 

o  stoj na posturomedu, pacientka vychyluje své těžiště tím, že mění polohu 

HKK do různých směrů 

Závěr: 

Pacientka necítí žádnou bolest, při aspekci stoje z boku je znát napřímenější postavení 

páteře, zvláště v hrudní oblasti. 

Autoterapie: 

Dýchání do břicha s pokrčenými DKK, zvedání pánve nad podložku s pokrčenými 

DKK, izometrické posilování hýžďových svalů 

9. terapeutická jednotka dne 12. 2. 2016 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Výstupní kineziologický rozbor, edukace pacientky o průběhu RHB v domácím 

prostředí, manuální ošetření měkkých tkání zad, stabilizace ve stoji 

Návrh terapie: 

TMT zad, Senzomotorická stimulace 

Provedení: 

 TMT zad doplněné o prvky z reflexní a sportovní masáže - protažení kůže a 

podkoží pomocí Kiblerovy řasy, protažení lumbodorzální fascie 

kraniokaudálním a kaudokraniálním směrem dle Lewita, prvky sportovní 

masáže na uvolnění paravertebrálních svalů a horních fixátorů lopatek 

 stabilizace sedu - korigovaný sed na gymballu 

o pacientka nejdříve provádí anteflexi a retroflexi pánve poté laterolaterální 

vybočení pánve 

o terapeut se snaží vychýlit trup do stran, pacientka zabírá proti odporu 

terapeuta a snaží se udržet aktivní trupové svalstvo 

 stabilizace ve stoji  

o nácvik správného nákroku na balanční plochu 

o  stoj na posturomedu, pacientka vychyluje své těžiště tím, že mění polohu 

HKK do různých směrů 
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2.6. Výstupní kineziologický rozbor 

Vyšetření stoje aspekcí (Haladová, 2011) 

Olovnice vychází ze středu spojnice pat, prochází středem hýždí, v oblasti hrudní páteře 

je pacientka lehce nakloněná doprava. Olovnice z boku vychází těsně před zevním 

kotníkem, pacientka je celým tělem lehce nakloněna dopředu. 

Chodidla jsou rovnoběžně, valgozní postavení hlezen, levé více, plochonoží 

bilat., oploštělá bederní lordóza, výrazný přechod v Th – L, jizva v bederní oblasti asi 5 

cm, výrazná hrudní kyfóza, nádechové postavení dolních žeber, protrakce ramen, 

protruze hlavy, pravé rameno výš, pravá lopatka výš, dolní úhly lopatek směřují 

laterálně, levá klavikula je výrazně vystouplá, prominence břišní stěny, pupík je tažený 

směrem nahoru. 

Modifikace: 

Rhomberg I: bez obtíží 

Rhomberg II: bez obtíží 

RhombergIII: bez obtíží 

Stoj na dvou vahách: LDK – 30, PDK – 35  

Stoj na LDK: zvládá bez obtíží 

Stoj na PDK: zvládá s menšími obtížemi 

Trendelenburgova zkouška: negativní 

Stoj na špičkách: zvládá bez obtíží 

Stoj na patách: zvládá bez obtíží 

Dynamické vyšetření stoje: 

 Záklon: největší rozvoj v Th – L přechodu a krční páteři, hrudní páteř zůstává 

v kyfóze, bederní páteř je plochá bez rozvoje, rozsah v normě 

 Úklon vlevo: největší rozvoj v bederní páteři, zlom v dolní Thp, výše téměř 

rovná, rozsah v normě 

 Úklon vpravo: největší rozvoj v bederní páteři, zlom v dolní Thp, výše téměř 

rovná, rozsah v normě 

 Předklon: největší rozvoj v bederní a dolní hrudní páteři, rozvoj v horní hrudní 

páteři je minimální 
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Palpační vyšetření pánve (Kolář, 2009) 

Cristae iliacae – P výše 

 SIPS – P výše 

 SIAS – P výše 

 Spine sign – negativní 

 Fenomén předbíhání spin – negativní 

 

Vyšetření chůze (Kolář, 2009, Haladová, 2011) 

 typ chůze (Janda, 1984) peroneální, odraz chodidla z metatarsů se zvednutými prsty, 

rytmus kroku je pravidelný, délka kroku symetrická, vázne souhyb HK   

Modifikace:  

 Chůze pozadu: vázne extenze DK 

 Chůze po špičkách: zvládá bez obtíží 

 Chůze po patách: zvládá bez obtíží 

 Chůze v podřepu: zvládá bez obtíží  

 

Vyšetření základních hybných stereotypů (Janda 1984) 

 Stereotyp dýchání: 

střední hrudní, při nádechu se břicho vyklenuje jen minimálně, hrudník je stále 

v nádechovém postavení 

 Extenze v kyčelním kloubu: 

PDK: ischiokrurální svaly, gluteus maximus, paravertebrální svaly lumbálního 

úseku – kontralaterální, paravertebrální svaly lumbálního úseku – homolaterální, 

paravertebrální svaly dolní hrudní oblasti kontralaterální i homolaterální 

současně, aktivita homolaterálního pletence pažního 

LDK: ischiokrurální svaly, gluteus maximus, paravertebrální svaly lumbálního 

úseku – kontralaterální, paravertebrální svaly lumbálního úseku – homolaterální, 

paravertebrální svaly dolní hrudní oblasti kontralaterální i homolaterální 

současně, aktivita homolaterálního pletence pažního 

 Abdukce v kyčelním kloubu: 

PDK: „tensorový“ mechanismus  

LDK: „tensorový“ mechanismus 
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 Flexe trupu: 

Pacientka začíná pohyb švihem, velké zapojení m. iliopsoas, břišní svaly se při 

flexi zapojí symetricky, ale dojde k jejich rozestupu a vyklenutí břišní stěny.  

 Flexe šíje: 

Flexe provedena předsunem hlavy, velké zapojení m. sternocleidomastoideus. 

 Klik: 

Pacientka provedla variantu kliku ve stoje o stěnu, při kterém došlo k ústupu 

dolních úhlů lopatek laterálně, celé lopatky byly v elevaci, bederní páteř se více 

zlordotizovala 

 Abdukce v ramenním kloubu: 

Abdukce probíhá u obou HK za zvýšené aktivace m. levator scapulae a m. 

trapezius 

 

Antropometrické vyšetření DKK (Haladová, 2011) 

délky DKK P L 

anatomická délka 76cm 76cm 

funkční délka 85cm 85cm 

obvody DKK     

stehno  44cm 44cm 

patella 35cm 36cm 

Tuberositas tibiae 31cm 31cm 

lýtko 32cm 32cm 

kotník 25cm 26cm 

pata-nárt 30cm 30cm 

hlavičky metatarzů 22cm 22cm 

Tab. č. 5: Antropometrie (Výstupní kineziologický rozbor) 
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Goniometrické vyšetření (Janda, 1993) 

aktivní pohyb, uveden ve ° 

  P L 

Kyčelní kloub 

S 5 - 0 - 115 0 - 0 - 100 

F 30 - 0 - nevyš. 25 - 0 - nevyš. 

R 35 - 0 - 25 40 - 0 - 30 

Kolenní kloub 

S 0 - 0 - 115 0 - 0 - 110 

Hlezenní kloub 

S 5 - 0 - 60 0 - 0 - 55 

Th - L páteř 

F 20 - 0 - 20 

R 55 - 0 - 44 

Tab. č. 6: Goniometrie (Výstupní kineziologický rozbor) 

 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (2004) 

  Stupeň zkrácení 

Svalová skupina L P 

m. gastrocnemius 0 1 

m. soleus 0 0 

m. iliopsoas 1 1 

m.rectus femoris 2 2 

m. tensor fasciae latae 0 0 

krátké adduktory kyčelního kl. 1 1 

dlouhé adduktory kyčelního kl. 1 2 

flexory kolenního kl. 1 1 

m. piriformis 1 1 

m. quadratus lumborum 1 1 

paravertebrální svaly 2 2 

m. pectoralis major- pars clavicularis 1 1 

m. pectoralis major- pars sternocostalis 1 1 

m. pectoralis major- pars abdominalis 2 2 

m. trapezius - horní část 1 1 

m. levator scapulae 1 1 

m. sternocleidomastoideus 2 2 

Tab. č. 7: Vyšetření zkrácených svalů (Výstupní kineziologický rozbor) 
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Vyšetření svalové síly dle Jandy (2004) 

  L P 

Kyčelní kloub 

extenze 3 3 

flexe 4 4 

abdukce 4 4 

addukce 4 4 

zevní rotace 3 3 

vnitřní rotace 3 3 

Kolenní kloub 

extenze 4 4 

flexe 4 4 

Hlezenní kloub 

plantární flexe 4 4 

dorsální flexe 5 5 

Trup     

flexe trupu 2 

flexe trupu s rotací 2 

elevace pánve 5 5 

Tab. č. 8: Svalová síla (Výstupní kineziologický rozbor) 

  

Vyšetření stabilizačních schopností páteře 

test dle australské školy (Hodges, 1996): 

Pacientka zvládne oploštění břišní stěny ale při nadzvednutí DK se tlak v bederní oblasti 

do podložky nepatrně sníží na obou stranách. 

extenční test (Kolář, 2009) 

Při extenzi pacientka výrazně zapojuje paravertebrální svaly především v Th-L oblasti, 

pánev se klopí do anteverze (opora se přenesla do oblasti pupku), laterální skupina 

břišních svalů je vyklenuta ven, jen s mírnou známkou aktivity. 

test flexe trupu (Kolář, 2009) 

Pacientka začíná pohyb švihem, velké zapojení m. iliopsoas, při aktivaci břišních svalů 

dojde k jejich rozestupu a vyklenutí břišní stěny (diastáza břišní) za současného 

nadzvednutí a pokrčení DKK. 
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Neurologické vyšetření 

HKK: 

Povrchové čití: bez patologického nálezu bilaterálně 

Hluboké čití: bez patologického nálezu bilaterálně 

Reflexy (bicipitový, tricipitový, flexory prstů): bez patologického nálezu bilaterálně 

Pyramidové jevy iritační: bez patologického nálezu bilaterálně 

Taxe: bez patologického nálezu bilaterálně 

Diadochokiéza: bez patologického nálezu bilaterálně 

DKK: 

Povrchové čití: rozezná teplo i chlad bilat., algické čití bez patologického nálezu, 

taktilní čití bez patologického nálezu 

Hluboké čití: pohybocit: P- zvládne popsat pasivní provedení pohybů prstů na nohou 

        L- zvládne popsat pasivní provedení pohybů prstů na nohou  

polohocit: bez patologického nálezu bilaterálně 

Reflexy:patellární: normoreflexie bilaterálně  

  Achillovy šlachy: vlevo normoreflexie, vpravo hyporeflexie 

medioplantární: normoreflexie bilaterálně 

Pyramidové jevy iritační: 

 Babinského příznak: neg. bilat. 

 Vítek: neg. bilat. 

 Chaddock: neg. bilat. 

 Oppenheim: neg. bilat. 

Pyramidové jevy zánikové:  

 Mingazzini: lehký pokles k podložce bilat. 

 Barré: negativní bilat. 

 Fenomén retardace: negativní   

Taxe: pomalejší ale L přesná, P lehce nepřesná  

Napínací reflexy: 

 Laségue: negativní bilat. 

 Obrácený Laségue: negativní bilat. 
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Vyšetření reflexních změn dle Lewita (2003) 

Kůže: suchá, jemná, protržitelná a posunlivá 

Podkoží: Kiblerova řasa jde nabrat hůře v oblasti bederní páteře bilaterálně 

Fascie: fascie v oblasti hrudníku je protažitelná oboustranně symetricky, 

thorakodorzální fascie je hůře protržitelná vpravo ve směru dorzálním  

Palpace periostových bodů: SIPS nebolestivé, pes anserinus nebolestivý, sedací hrboly 

nebolestivé, kostrč nebolestivá 

Palpace svalového tonu: hypotonus m. triceps suraebilat., hypotonus hamstringů a m. 

gluteus maximus bilat., hypertonus m. quadricepsfemoris vpravo., hypertonus m. 

piriformis vpravo, hypertonus m. iliopsoas vpravo, hypertonus horních fixátorů lopatek 

bilat., hypotonus dolních fixátorů lopatek bilat. 

 

Vyšetření kloubní vůle dle Lewita (2003) 

SI skloubení: kloubní vůle bez omezení 

Hrudní páteř: kloubní vůle omezena v horní hrudní a střední hruní oblasti do extenze, 

lateroflexe a rotace, dolní hrudní oblast má kloubní vůli bez omezení 

Krční páteř: kloubní vůle omezena do rotace, ostatní směry bez omezení 

PDK: kloubní vůle bez omezení 

LDK: kloubní vůle bez omezení 
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Závěr vyšetření: 

Stoj je stabilní, těžiště pacientky je posunuto dopředu a lehce doprava. Po 

vyšetření stoje na dvou vahách je zřejmé, že pacientka dokáže lépe rozložit svou váhu 

mezi obě DKK. Trup se zdá být opticky napřímenější. Pánev je sešikmená vlevo dolů. 

Obě nohy mají sníženou příčnou i podélnou klenbu, kotníky jsou v mírném valgózním 

postavení. Ramena jsou v protrakci a hlava v mírném předsunutí.  

Chůze je stabilní, krok i rytmus symetrický. Odraz chodidla je z distálních částí 

metatarzů s nadzvednutými prsty. Při chůzi pozadu nedochází k dostatečné extenzi 

DKK. Při stereotypu extenze DKK se lépe zapojuje m. gluteus maximus. Zlepšil se 

stereotyp dýchání, pacientka dokáže lokalizovaně dýchat do břicha a beder. 

 Zkrácený m. trapezius a m. levator scapulae táhne lopatku do elevace a to 

převážně vpravo, zkrácený m. pectoralis minor táhne dolní úhel pravé lopatky laterálně, 

krátké extenzory šíje jsou v hypertonu. Při vyšetření hybného stereotypu pacientka 

provádí flexi šíje předsunem a zapojuje především m. sternocleidomastoideus, který je 

v hypertonu. 

 U pacientky převažuje hrudní dýchání, hrudník je v nádechovém postavení. 

Břišní svaly jsou oslabené. Při svalovém testu flexe trupu je pacientka schopna pouze 

odlepit horní okraj lopatek. Mm. erectores spinae jsou zkrácené. 

 Hluboké i povrchové čití je v normě. Je výbavný Mingazziniho příznak u PDK. 
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Vstupní a výstupní Moiré vyšetření 

 

Obrázek č. 1: Pohled zezadu 

 

Obrázek č. 2: Pohled zepředu 
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Efekt terapie 

Přestože nebylo dosaženo všech cílů krátkodobého plánu, považuji výsledek 

terapie za úspěšný. Pacientka se zlepšila v mnoha ohledech jak fyzických tak 

psychických. Nejvíce se pacientčin stav zlepšil díky ortopedické operaci, ovšem bez 

postoperační rehabilitační péče by tato operace přinesla úlevu jen dočasně.  

Zlepšení se projevilo především v lepším zapojení hlubokého stabilizačního 

systému páteře, stabilním stoji a chůzi. Při chůzi pacientka plně přenáší váhu na pravou 

i levou DK. PDK dokáže nadzvednout. 

Pacientka se naučila lokalizovanému dýchání a začala lépe zapojovat hluboké 

svaly v rámci stabilizace trupu, hrudní kyfóza se zmenšila a s tím i inspirační postavení 

hrudníku a protrakce ramen. 

Z vstupního a výstupního antropometrického vyšetření jsem zjistila, že se zvětšil 

obvod obou stehen o 1cm a zmenšil se obvod přes P patellu, P lýtko a oba kotníky o 1 

cm. Tyto změny bych přisuzovala zvětšení objemu svalové hmoty stehen a zmenšení 

otoku na akru DKK. 

Rozsah končetin zůstal téměř nezměněn, až na rotace DKK v 90° flexi kyč. kl., 

které se po terapii zvětšily. Dále se mi podařilo částečně zlepšit stav horní části 

hypertonického m. rectus abdominis a pravého m. piriformis přesto bych do 

dlouhodobého plánu zařadila jejich další ošetření. Povrchové i hluboké čití PDK se 

zlepšilo do normálu. 

Pacientka pociťuje zlepšení převážně při chůzi po rovině a ze schodů. Dále 

udává zlepšení citlivosti PDK. 

Vzhledem k věku pacientky a jejímu kondičnímu stavu jsem volila spíše 

jednodušší cviky, aby je pacientka zvládla provést. V průběhu hospitalizace pacientka 

absolvovala školu zad a docházela pravidelně na ergoterapii. V rámci kliniky měla 

pacientka volně přístupnou tělocvičnu, kde mohla provádět autoterapii. 
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3. ZÁVĚR 

Přestože některé cíle nebyly splněny měla speciální část uspokojivý výsledek. 

Vzhledem k dobré spolupráci s pacientkou ale i s ostatními lidmi, kteří se podíleli na 

terapii. Základ úspěšné terapie bych viděla v dobré diagnostice ale především 

v prevenci vzniku obtíží. 

Cílem této práce bylo zpracování kazuistiky pacienky po operaci lumbální 

spinální stenózy. V průběhu zpracování jsem se seznámila s touto diagnózou včetně 

etiologie, patogeneze, klinického obrazu a fyzioterapeutických přístupů, používaných u 

tohoto onemocnění. Naučila se pracovat se zdroji knižními i elektronickými a citovat 

dle citační normy ISO 690. 
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INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Vážená paní, vážený pane,  

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Helsinskou 

deklarací, přijatou 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění 

pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013) a dalšími obecně závaznými právními 

předpisy Vás žádám o souhlas s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a 

průběhu terapie prováděné v rámci praxe na Klinice rehabilitačního lékařství ve 

Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, kde Vás příslušně kvalifikovaná osoba 

seznámila s Vaším vyšetřením a následnou terapií. Výsledky Vašeho vyšetření a průběh 

Vaší terapie bude publikován v rámci bakalářské práce na UK FTVS, s názvem 

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku po operaci lumbální spinální stenózy 

s radikulárním syndromem 

 

Cílem této bakalářské práce je zpracování poznatků k problematice spinální stenózy a 

vypracování kazuistiky pacienta s touto diagnózou. 

 

Získané údaje, fotodokumentace, průběh a výsledky terapie budou uveřejněny 

v bakalářské práci v anonymizované podobě. Osobní data nebudou uvedena a budou 

uchována v anonymní podobě. V maximální možné míře zabezpečím, aby získaná data 

nebyla zneužita. 

 

Jméno a příjmení řešitele: 

Podpis:  

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

souhlasím s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a průběhu terapie ve výše 

uvedené bakalářské práci, a že mi osoba, která provedla poučení, osobně vše podrobně 

vysvětlila, a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny 

relevantní informace, zeptat se na vše podstatné a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné 

odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout prezentování a 

uveřejnění výsledků vyšetření a průběhu terapie v bakalářské práci nebo svůj souhlas 

kdykoli odvolat bez represí, a to písemně zasláním Etické komisi UK FTVS, která bude 

následně informovat řešitele. 

 

Místo, datum: 

Jméno a příjmení pacienta: 

Podpis pacienta: 
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CT počítačová tomografie 
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dx. dexter 
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DKK dolní končetiny 

DO dřívější onemocnění 
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