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Abstrakt 

 

Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou ankylozující 

spondylitida 

 

Cíle:  Hlavním cílem této práce je bližší seznámení se s problematikou 

onemocnění ankylozující spondylitida a ve speciální části vypracovat 

kazuistiku fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou ankylozující 

spondylitida. 

 

Metody:  Práce je dělena do dvou hlavních částí. V první části je blíže popsána 

problematika onemocnění, společně s možnostmi její léčby. Druhá, 

speciální část, je zaměřena na péči o konkrétního pacienta trpícím tímto 

onemocněním. Je zde popsáno vyšetření pacienta, volené terapie  

a zhodnocení výsledku terapie, prováděné v období od 4. 1. 2016 do 20. 1. 

2016. 

          

      

Výsledky: Po provedení terapií došlo ke zlepšení stavu pacienta, snížení bolesti  

a zlepšení pohybových stereotypů. 

 

Klíčová slova: ankylozující spondylitida, Bechtěrevova nemoc, fyzioterapie, kazuistika, 

rehabilitační péče 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

Title:  Case study of physiotherapy treatment of the pacient with the diagnosis of 

ankylosing spondylitis. 

 

Objectives:The aim of this thesis is closer look at the issue of ankylosing spondylitis. 

The special part is focused on developing a case report of physical therapy 

care for the patient with a diagnosis of ankylosing spondylitis  

 

Methods:  The thesis is devided into two main sections. In the first section there is 

discussed the issue of the disease with options of care.  The second, special, 

part is dedicated to description of care about specific patient, suffering this 

disease. The case report is from 4. 1. 2016 to 20. 1. 2016. 

 

 

 

Results: There was a significant reduction of pain, benefit to patient’s condition and  

restore proper movement stereotypes. 

 

Keywords: ankylosing spondylitis, m. Bechtěrev, physioteraphy, case of study, 

rehabilitation 
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1. Úvod 
 

Tato bakalářská práce je zaměřena na fyzioterapeutickou péči o pacienta 

s onemocněním ankylozující spondylitida. Onemocnění se řadí do skupiny 

revmatických onemocnění mezi séronegativní spondylartritidy. Na léčbě onemocnění se 

spolupracuje multidisciplinární tým včetně fyzioterapeuta, ergoterapeuta nebo 

sociálního pracovníka, jelikož jsou zánětlivé kloubní projevy často doprovázeny  

i četnými mimokloubními orgánovými systémovými příznaky. Jedná se bohužel o 

nevyléčitelné autoimunitní onemocnění, tudíž je léčba zaměřena hlavně na zmírnění 

symptomů a zajištění tak co nejkvalitnější úrovně života. 

V obecné části se zaměřuji na příčiny vzniku onemocnění, epidemiologii, 

klinické projevy nemoci nebo na terapeutické přístupy v léčbě. 

Speciální část je věnována kazuistice pacienta s onemocněním ankylozující 

spondylitida, který byl hospitalizován v Revmatologickém ústavu v Praze v období od 

4. 1. 2016 do 20. 1. 2016, kdy jsem v ústavu vykonával praxi.  
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2. Část obecná 

2.1. Ankylozující spondylitida 

 

2.1.1. Definice 

Ankylozující spondylitida (AS), nebo také Bechtěrevova nemoc (podle ruského 

neurologa Vladimíra Bechtěreva), patřící do skupiny revmatických onemocnění  

je chronické, systémové, zánětlivé onemocnění, které preferenčně postihuje axiální 

skelet, sakroiliakální, apofyzeální a kostovertebrální klouby páteře, ve formě 

sakroileitidy a spondylitidy. V některých případech se mohou tvořit syndesmofyty, 

případně až ankylóza všech obratlů (tzv. bambusová páteř), občas doprovázené periferní 

artritidou. Onemocnění většinou začíná na sakroiliakálních kloubech a dále postihuje 

oblasti páteře ascendentně. Zánětlivý proces probíhající na okrajích obratlových těl 

způsobuje postupnou osifikaci periferní části vazivového prstence meziobratlové 

ploténky a okolních vazů. Až v polovině případů může dojít k postižení kořenových 

kloubů (ramenní a kyčelní klouby).(10, 14, 21,) Podle nového konceptu se v klinické 

praxi klasifikují spondylartritidy na převážně axiální nebo převážně periferní bez snahy 

o přesné definování, což v mnohých případech není dobře možné, díky překrývajícím se 

symptomům. (17) 

 

2.1.2. Epidemiologie 

Výskyt onemocnění v dospělé populaci je podle starších zdrojů 0,1 %. Podle 

novějších studií je však výskyt onemocnění vyšší a to 0,5% u mužů a 0,05% u žen. 

Z toho pramení i fakt, že více postiženou skupinou jsou muži a to v poměru 3:1. Podle 

některých starších výzkumů jsou muži postihovány dokonce až 5-10x častěji než ženy. 

To však může být ovlivněno skutečností, že projevy onemocnění jsou u žen mírnější, 

někdy se prakticky neprojeví. Ve střední Evropě se výskyt nemoci pohybuje okolo 0,5-

1%. Je zde i určitá spojitost onemocnění a etnikem, kdy byl prokázán vyšší výskyt mezi 

Indiány kmene Haida v Kanadě nebo Eskymáky z kmene Zupik na Aljašce. Naopak  

je tomu u černochů, ať už v Africe nebo u těch v Americe, a obyvatel východní 

Asie.(14, 18, 20, 23, ) 

 



12 

 

2.1.3. Etiologie a patogeneze 

Přesná příčina vzniku onemocnění není dosud známá. Předpokládá se však 

interakce mezi genetickou predispozicí, bakteriálním agens a faktory zevního prostředí. 

Pro pacienty s AS je typická asociace s antigenem HLA-B27, který se objevuje u 90% 

nemocných. Nicméně pokud se u člověka vyskytne antigen HLA-B27, neznamená to, 

že musí nutně trpět onemocněním. U zdravé populace se tento antigen vyskytuje v 6-8% 

zastoupení, z čehož u 1-2 % jedinců s pozitivitou antigenu dojde k vývoji onemocnění. 

Avšak jsou i případy, kde pacient s AS antigen nemá, což svědčí o tom, že samotná 

přítomnost antigenu nestačí.(10, 14, 21) 

2.1.4. Klinický obraz 

AS je onemocnění, začínající mezi 15. a 30. rokem života. Zpravidla začíná 

pozvolna, kdy se projevuje nevýraznými intermitentními bolestmi zad v bederní  

a křížové krajině, které se postupně stávají trvalými a postupně nabývají zánětlivého 

charakteru. Jedny z počátečních příznaků mohou být také bolesti kloubů (atralgie), nebo 

úponové bolesti (entezitidy) v patní oblasti (Achillova šlacha), pánevní oblasti (úpony 

na pánevní kosti, trochanter major a minor) a oblast ramene či lokte, úponů dolních 

žeber nebo sternokostálního kloubu. Entezitidy jsou typické citlivostí na tlak a prudkou 

bolestí objevující se při určitých pohybech (10, 14, 15) Asi v 15-30% případů se 

v začátcích objevuje poškození oka – iritida a iridocyklitida. (10) Jiným mimokloubním 

projevem onemocnění může být postižení srdce (aortitida), amyloidóza, plicní fibróza, 

gastrointestinální projevy jako Cronhova nemoc, osteoporóza, zlomeniny obratlů či 

spodylolystézy nebo postižení ledvin. (1, 5) 

Obrázek 1: Změny na páteři 

Zdroj: http://www.drlox.com/arthritis/ankylosing-spondylitis/ 
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Poměrně častým úvodním projevem je epizodická artritida periferních kloubů a to v 10 

až 15%. (15) Tzv. rhizomelická artritida se projevuje asymetrickým postižením velkých 

kloubů, často až roky před prvními projevy AS na axiálním skeletu. (7, 15) Druhá, tzv. 

skandinávská artritida, je postižení periferních kloubů, hlavně hlezenních a kolenních 

(11). 

Závažným a bohužel častým projevem choroby může být koxitida. Hlavně u 

mladých osob se může stát důvodem předčasné invalidity. 

Rozeznáváme 3 druhy koxitidy: Osteoplastický typ – způsobuje přechodnou 

bolest s postupným omezením pohyblivosti. Destruktivní typ – podobný koxitidě u 

revmatoidní artritidy, typický rychlým nástupem omezení pohyblivosti s výraznou 

bolestí. Synostický typ – intenzivní bolest se projevuje již od počátku, rychle vede 

k ankylóze kyčle a postihuje převážně mladé jedince.(15) 

Dominantním příznakem však zůstává zánětlivá bolest zad, v kterémkoli úseku 

páteře. Pro diagnostiku je důležité odlišit zánětlivou bolest zad a bolest zad jiné 

etiologie. Zánětlivá bolest je charakteristická svým nástupem v nočních a ranních 

hodinách s pocitem ztuhlosti zad, trvající déle než půl hodiny. Úleva přichází po 

rozcvičení nebo aplikaci tepla na ztuhlý úsek.(10, 14) V souvislosti s bolestí je zde další 

závažný klinický obraz a tím je omezení pohyblivosti páteře. To je způsobeno 

reflexními kontrakturami paravertebrálních svalů a anatomickými změnami (klacifikace 

vazů, ankylóza kloubů). Bolest je možné vyvolat tlakem na křížovou kost, popřípadě 

tahem nebo napínáním kloubů u rutinních vyšetřovacích manévrů. U pacientů vymizí 

tzv. sulcus dorsalis persistens a to vlivem svalového spasmu v bederním úseku, který 

způsobuje oploštění bederní páteře a nedostatečné odvíjení bederní páteře 

v předklonu.(15) Na omezení pohyblivosti jsou úzce navázány různé deformace páteře. 

Vzniká tak typický obraz postoje pacienta s hyperkyfózou, s různým omezením hrudní 

páteře, předsunutím krční páteře s ohnutými rameny, oploštěnou bederní lordózou a 

oploštěnám hrudníkem.(15) Objevují se svalové dysbalance mezi prsními svaly 

(zkrácení a hypertonus) a dolními fixátory lopatek (ochablost), břišní stěnou (ochablost) 

a zádovým svalstvem (výrazný hypertonus), mezi hýžďovými svaly (ochablé až 

atrofované) a flexory kyčelního kloubu (zkrácené a hypertonní) a svaly ischiokrurálními 

(zkrácení, hypertonus) a quadriceps femoris. 
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V návaznosti na deformitu páteře vznikají i funkční omezení, redukce zorného 

pole a dechových pohybů., avšak se zachováním funkčních parametrů plic vlivem 

výšeného podílu bránice na dýchání.(15, 11) Zda jsou nejdříve postiženy spodní části 

páteře nebo horní, rozeznáváme ascendentní a descendentní typ.(10) 

2.1.5. Diagnostická a klasifikační kritéria AS 

2.1.5.1. Diferenciální diagnostika 

Diagnostika AS je v běžné klinické praxi stále problémem. Podle 

epidemiologické studie bylo zjištěno, že doba, mezi prvními příznaky AS a její 

diagnostikou, se pohybuje v průměru 6-9 let. (16) Včasné odeslání ke specialistovi, by 

mohlo toto období zkrátit, avšak v dnešní době tak častá bolest v zádech je pouze v 5 % 

způsobena zánětlivým onemocněním. (16) Při diagnostice je potřeba odlišit, zda se 

nejedná o jiné zánětlivé, metabolické nebo degenerativní onemocnění. Podle Pavelky 

(2010) musíme v této oblasti uvažovat i nad mechanicky či funkčně podmíněnou 

poruchou. Bolesti zad z mechanických příčin se typicky zhoršují při námaze a 

odeznívají v klidu (14) 

2.1.5.2. Diagnostika AS 

Zásadním v diagnostice, se zdá být definice tzv. zánětlivé bolesti v zádech. Je 

zde několik sad kritérií, podle nichž se můžeme řídit. Kritéria Calinova, tzv Berlínská 

kritéria (Rudwaleit et al.), a dnes asi nejvíce používaná modifikovaná kritéria skupiny 

ASAS (Assessment of SpondyloArthritis international Society). (12, 16)  

 

Obrázek 2: Kritéria zánětlivé bolesti 

Zdroj: PAVELKA, K., MANN., H., Zánětlivá bolest v zádech – význam při screeningu a 

diagnostice spondyloartritid, Česká Revmatologie. 2014, 22(3), 143-152. 
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Charakteristickým znakem je rentgenový nález sakroileitidy, jakožto projev 

poškození kosti vlivem dlouhých let probíhajícího zánětu. Podle pokročilosti postižení 

sakroiliakálního kloubu byly vytvořeny stupně, kterými se postižení vyjadřuje (21) Dále 

je diagnóza AS založena na kritériích, v dnešní době nejvíce používaných 

modifikovaných newyorských klasifikačních kritérií z roku 1984 (21) 

Tabulka 1:Diagnostická kritéria AS (podle van der Lindena, 1984) 

Klinická diagnostická kritéria ankylozující spondylartritidy 

1. Výraznější omezení bederní páteře ve 3 rovinách: anteflexe, lateroflexe a 

extenze 

2. Udávaná bolest nebo akutní bolest v thorakolumbálním přechodu nebo 

v celém bederním úseku 

3. Omezení dýchacích pohybů hrudníku na 2,5 cm nebo méně (měří se ve IV. 

mezižeberním prostoru) 

Rentgenová kritéria sakroiliitidy 

0.  Normální nález 

1. Podezření na sakroiliitidu, nepravidelné a neostré kontury subchondrální 

kosti, zdánlivé rozšíření štěrbiny 

2. Eroze, skleróza, ohraničené kapsulární osifikace 

3. Rozsáhlejší eroze, jednoznačná skleróza, parciální ankylóza štěrbin 

4. Synostźa - ankylóza 

Zdroj: OLEJÁROVÁ, M., PROKEŠ, M., Praktická revmatologie: pro lékaře a 

farmaceuty. Praha: Apotex, 2005, 172. 

Pozn.:definitivní diagnóza AS podle newyorských kritérií: rentgenové kritérium 

≥ 2 stupeň bilaterálně nebo 3-4 stupeň unilaterálně + alespoň jedno klinické kritérium 

(21) 

Pomocnými znaky při diagnostice mohou být i v minulosti prodělané choroby 

jako iritida, lupenka nebo zánětlivé onemocnění střev popřípadě výskyt onemocnění 

v rodině.(9)  
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V roce 2009 byla vytvořena také kritéria pro diagnostiku časné spondylartritidy 

skupinou ASAS. Důvodem bylo, že vývoj radiologických změn byl často zpožděný a 

nebylo možné potvrdit diagnózu.(14) 

Zdroj: ŠENOLT, L., Současný pohled na diagnostiku a léčbu ankylozující spondylitidy, 

Interní Medicína pro praxi. [online] 2011; 13 (10): 374–377.[cit. 1. 4. 2016] Dostupné 

z: http://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2011/10/02.pdf 

K hodnocení funkční zdatnosti je možné využít indexu BASFI (Bath Ankylosing 

Spondylitis Index), ve kterém pacient odpovídá na 10 otázek ohledně zvládání běžných 

denních úkonů. 

2.1.6. Diagnostické postupy 

U stanovování diagnózy AS vycházíme z anamnestických údajů pacienta a 

fyzikálního vyšetření, při kterém hledáme známky poruchy hybnosti páteře a ostatní 

klinické projevy onemocnění. Dále vycházíme z laboratorních nálezů a nálezů z RTG 

nebo MRI. (18) 

2.1.6.1. Fyzikální vyšetření  

Z hlediska kineziologického vyšetření postury nacházíme u pacientů s AS 

charakteristické držení těla. (10) 

Při diagnostice využíváme měření distancí na páteři, díky kterým zjišťujeme 

omezení v rozvoji jednotlivých úseků páteře, spojené s onemocněním. Nemělo by 

chybět ani vyšetření dynamiky a tvaru páteře, tvaru a postavení zejména kořenových 

Obrázek 3: klasifikační kritéria pro axiální spondylartritidu z roku 2009 
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kloubů a vyšetření dechových exkurzí hrudníku, které budou s největší 

pravděpodobností omezeny.(7, 10, 22) 

 

Nejčastěji měřené vzdálenosti na páteři: 

 Schoberova vzdálenost – hodnotí rozvoj bederní páteře v předklonu. 

Provedení: Od trnového výběžku obratle L5 naměříme 10 cm kraniálně. 

Pacient provede maximální předklon. Naměřená vzdálenost mezi těmito 

body by se měla zvětšit minimálně o 4cm, pokud je pacient zdráv. 

 Stiborova vzdálenost – hodnotí rozvoj bederní a hrudní páteře. Provedení: 

Od trnového výběžku obratle L5 měříme vzdálenost až k trnovému výběžku 

obratle C7. Pacient opět provede předklon. Naměřená vzdálenost by se měla 

prodloužit o 7-10 cm. 

 Ottův inklinační příznak - hodnotí rozvoj hrudní páteře. Provedení: Od 

trnového výběžku obratle C7 naměříme vzdálenost 30 cm kaudálně. Při 

předklonu pacienta by mělo dojít ke zvětšení vzdálenosti minimálně o 3,5 

cm 

 Ottův reklinační příznak - hodnotí rozvoj hrudní páteře. Provedení je 

obdobné jako u inklinačního příznaku: Od trnového výběžku obratle C7 

naměříme vzdálenost 30 cm kaudálně. Při záklonu pacienta by mělo dojít ke 

zmenšení vzdálenosti minimálně o 2,5 cm, je-li zdráv. 

 Tomayerův příznak – Hodnotí rozvoj celé páteře. Provádí se tak, že pacient 

provede maximální předklon a měří se vzdálenost daktylionu od podlahy. 

Pokud se daktilyon nedotkne země, je příznak pozitivní. Při provádění 

zkoušky nesmí pacient krčit kolena. Do zkoušky je zahrnuta i pohyblivost 

kyčelních kloubů. 

 Forestierova flache – Hodnotí pohyblivost krční páteře. Vyšetření se 

provádí vleže na zádech a měří se vzdálenost occiputu od podložky. Hlava 

by měla být schopná se dotknout podložky. 

 Lateroflexe páteře – hodnotí se rozvoj hrudní a bederní páteře. Provádí se 

označení daktylionu na stehně, následně pacient provádí úklon a měří se 

vzdálenost mezi 1. a 2. daktilionem. 
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 Expanze hrudníku při nádechu – měříme rozmezí obvodu hrudníku mezi 

maximálním nádechem a výdechem. Měření se provádí ve výši prsních 

bradavek  

Dalším funkčním vyšetřením, které se provádí na ozřejmení zánětlivého procesu 

na sakroiliakálních kloubech, je Mennelův příznak. Vyšetření se provádí vleže na břiše, 

přičemž pacient postupně zanožuje natažené DKK. Pozorujeme, zda pohyb vyvolá 

bolest v sakroiliakálním kloubu. (22, 7) 

2.1.6.2. Laboratorní vyšetření 

AS nemá žádný specifický laboratorní ukazatel, který by podporoval její 

diagnózu, obvykle tak laboratorní testy vykazují pouze známky zánětu (22). Za 

nejdůležitější je považováno vyšetření reaktantů akutní fáze (sedimentace, C-reaktivní 

protein, γ-globuliny), které sice ve většině případů jsou zvýšené, ale být tomu tak 

nemusí. (4, 14) Korelace jejich zvýšení k aktivitě choroby je více obvyklé u periferních 

forem AS nebo revmatoidní artritidy.(14) Využití antigenu HLA-B27 jako rutinního 

testu není vhodné, přestože se vyskytuje u 90-95% nemocných s AS. (14, 4, 24) Vždy u 

pacientů vyšetřujeme chemicky moč, neboť proteinurie může signalizovat možnost 

amyloidózy. (14) 

2.1.6.3. RTG obraz a jiná pomocná vyšetřená 

2.1.6.3.1. RTG vyšetření 

Prvním rentgenovým projevem AS je nález sakroiliitidy, která se vyskytuje 

z 99% na SI skloubení. (4, 22) Charakteristickým nálezem je vnik kostních erozí, 

nepravidelná šířka kloubní štěrbiny či osteosklerotické změny. Prvními změnami na 

páteři jsou čtvercové obratle způsobené typickou erozivní činností na předních rozích 

obratlů, osifikace úponů ligament a vzniku syndesmofytů. Syndesmofyty se objevují 

nejdříve v oblasti Th-L páteře a dále pokračují až na krční páteř.(4, 22) 

 

Podle lokalizace zánětlivých změn rozlišujeme jednotlivá stádia: 

1. stádium – unilaterální poškození SI kloubů 

2. stádium – bilaterální postižení SI kloubů 

3. stádium – postižení LS páteře 
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4. stádium – postižení Th páteře 

5. stádium – postižení krční páteře 

Pozn.: Stádia znamenají lokalizaci změn, nikoliv závažnost. (4) 

RTG snímky mohou být ještě doplněny záznamy z magnetické rezonance (MR) 

nebo lze použít i CT v podobě předozadního a bočním snímkem bederní páteře. Avšak 

př vyšetření pomocí CT dochází k větší radiační zátěži.(22) 

2.1.6.3.2. Magnetická rezonance (MRI) 

MRI velmi citlivě zachycuje obraz akutní sakroiliitidy a enteritidy. Zejména 

technika STIR (short tau inversion recovery) umožňuje odhalit již probíhající zánětlivé 

změny, kostní edém a kostní eroze dříve, než se objeví na RTG. Navíc, oproti RTG, 

dokáže zobrazit změny na mekkých tkáních, dura mater a spinálních ligamentech, a tak 

se v poslední době stává základní metodou v diagnostice neradiologických stádií AS. (2, 

14) 

2.2. Terapie 

Ankylozující spondylitida je celoživotní, nevyléčitelné onemocnění, které 

vyžaduje pravidelnou komplexní péči. Základem terapie v boji proti onemocnění je 

pravidelné cvičení, které by mělo být zaměřeno na odstranění subjektivních potíží, 

především bolesti a ztuhlosti, zabezpečení volnosti kostovertebrálních skloubení 

s uvolňováním a posilováním zádového svalstva a společně s dechovým cvičením, 

zaměřené na hybnost hrudníku, by mělo vést k zajištění dobré celkové respirační 

výkonnosti pacienta.(4, 14, 22) Další důležitou součástí léčby jsou: farmakologická 

léčba, biologická léčba, chirurgická léčba, lázeňství a fyzioterapie a ergoterapie. 

 

 

2.2.1. Farmakologická léčba 

2.2.1.1. Nesteroidní antirevmatika (NSA) 

První volbou v medikamentózní léčbě jsou právě NSA, jelikož se výrazně 

podílejí na potlačení aktivity zánětlivého procesu, snižují bolest a ztuhlost.(15) Při 

aktivitě onemocnění se doporučuje, aby bral pacient plnou dávku NSA, jelikož bylo 

prokázáno, že mají pozitivní vliv na rentgenovou progresi onemocnění. Jejich účinnost 
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se projevuje během 48 -72 h a je dlouhodobá. U většiny pacientů je jejich protizánětlivý 

efekt dostačující a není tudíž potřeba aplikace jiných léků. NSA s dlouhým poločasem, 

které se užívají jedenkrát denně, dokážou pacientovi zajistit klidný spánek a zkrácení 

doby ranní ztuhlosti zad. Zatím není zcela jasné, zda by se měli NSA používat pouze při 

bolestech nebo pravidelně každý den. U dlouhodobého podávání léků je třeba myslet na 

zvýšené riziko výskytu gastrointestinálních, renálních nebo kardiovaskulárních 

nežádoucích účinků. V menší míře se mohou vyskytovat alergické vyrážky, 

neurologické potíže ve formě bolesti hlavy, únavy či závratě. Nicméně prospěšnost 

kontinuální léčby byla dokázána na výsledcích dvou studií, které potvrzují útlum vývoje 

syndesmofytů na páteři dlouhodobou léčbou celekoxibem.(4, 21) Jako historicky 

ověřená nesteroidní antirevmatika, s výbornou účinností, je považován indometacin a 

fenylbutazon. Druhý jmenovaný má však tu nevýhodu, že je relativně toxický a proto 

byl z dlouhodobé léčby vyloučen. Obecně byly pyrazolony při dlouhodobém 

chronickém podávání nahrazeny diklofenakovými přípravky díky jejich uspokojivé 

účinnosti a toleranci, a při jejich  kombinaci s misoprostolem navíc dochází ke 

značnému snížení výskytu gastroduodenálních komplikací.(15) Nejčastěji indikovanými 

preparáty jsou Preclusone, Indren, Clotan. (22) 

Další možností léčby jsou, v případě vysoké aktivity onemocnění, přípravky 

modifikující chorobu, tzv DMARD. Nejpoužívanějším lékem této skupiny je 

sulfasalazin, avšak jeho dobrá účinnost je především u periferních forem. Léky této 

skupiny nejsou obecně často využívány k léčbě onemocnění, ale potlačují bolest, 

ztuhlost a otoky. (15, 11, 3) 

Další možnou variantou léků jsou kortikosteroidy, ty se však indikují jen ve 

výjimečných případech, protože nejsou, mimo malého účinku na periferní formu, 

účinné u nemocných s AS (22) 

 

2.2.1.2. Biologická léčba – Anti TNF-α léčba 

Terapie AS pomocí anti TNF-α preparátů je nejúčinnější formou léčby. Pro 

indikaci biologické léčbymusí být onemocnění aktivní minimálně po dobu 4 týdnů. 

Aktivita nemoci je charakterizována indexem BASDAI (Bath ankylosing spondylitis 

disease activity index), který musí být ≥ 40 (na škále 0–100) ve dvou návštěvách po 

sobě v odstupu minimálně 4 týdnů.(21) Další podmínkou je pokud selhala předchozí 
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léčba alespoň dvou NSA. Selhání léčby jedním NSA je definováno jako alespoň 4 týdny 

trvající léčba v maximálně doporučované a tolerovatelné dávce (19) Při převážně 

periferní formě AS by měla být vyzkoušena léčba sulfasalazinem a to po dobu 4 měsíců 

v maximální tolerované dávce. U pacientů trpících monoartritidou, oligoartritidou či 

enteropatií by měla být provedena alespoň jedna instalace glukokortikoidů. (19) V 

kritériích České revmatologické společnosti je navíc podmínka C-reaktivního proteinu 

(CRP)  10 mg/l. (21) 

 

Zdroj: ŠENOLT, L., Současný pohled na diagnostiku a léčbu ankylozující spondylitidy, 

Interní Medicína pro praxi. [online] 2011; 13 (10): 374–377.[cit. 1. 4. 2016] Dostupné 

z: http://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2011/10/02.pdf 

 

Samotná léčba je založena na blokování tumor nekrotizujícího faktoru alfa 

(TNF-α), který hraje výraznou roli v rozvoji mnoha chronických zánětlivých 

onemocnění. Jedná se o protizánětlivě působící cytokinin, mající celou řadu přímých 

biologických účinků. Na druhou stranu se ukázalo, že je TNF-α důležitým mediátorem 

obranyschopnosti, který zvyšuje odolnost proti infekčním agens a růstu tumorů, díky 

své schopnosti indukovat apoptózu buněk, infikovaných virem. (13) 

Existují dva způsoby, jak TNF-α blokovat. Jedním ze způsobů je inaktivace 

TNF-α pomocí monoklonální látky. Druhý způsob je založen na principu navázání 

TNF-α na solubilní receptor. V obou případech však dochází k neutralizaci TNF-α a ke 

snížení jeho biologické aktivity. (11, 8) 

Obrázek 4: kritéria české revmatologické společnosti pro zahájení biologické léčby 
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V léčbě AS jsou registrovány přípravky obsahující tyto účinné látky: infilximab, 

etanercept, adalimumab, golimumab a certolizumab. V metaanalýze se ukázalo, že 

všechny v té době dostupné inhibitory (infilximab, adalimumab, etanercept) mají stejný 

účinek při léčbě AS. Nicméně otázka, zda dlouhodobé užívání inhibitorů vede ke 

snížení či zastavení rentgenové progrese onemocnění, není stále zodpovězena. (25) 

 

Bezpečnost dlouhodobé léčby inhibitory TNF-α 

Problémem u léčby inhibitory TNF-α je potlačení určitých imunitních procesů, 

které zajišťují tělu obranyschopnost a může tak dojít k rozvoji závažných nežádoucích 

účinků. Nežádoucí účinky zahrnují infekce, malignity, infuzní reakce nebo reakce 

v místech vpichu, neurologické projevy, hematologické změny, kardiovaskulární, plicní, 

kožní autoimunitní, popřípadě další komplikace.(25) Je zde zvýšené riziko výskytu 

infekcí, tuberkulózy, větší náchylnost k nádorovým onemocněním nebo se mohou 

projevit, avšak méně často, neurologické, hematologické, kardiovaskulární a plicní 

nežádoucí účinky. (13) Před zahájením léčby je nutné pacienta vyšetřit a vyloučit 

přítomnost infekcí (hepatitida B a C) a přítomnost latentní tuberkulózy. Screening 

latentní tuberkulózy zahrnuje tuberkulinový test, skiagram hrudníku a podrobnou 

epidemiologickou anamnézu. V poslední době se před tuberkulinovým testem 

upřednostňuje test QuantiFERON TB-Gold. Pouze při kompletně negativních testech 

může být léčba použita. (13) Účinek biologické léčby je třeba hodnotit podle poklesu 

BASDAI který by měl po 3 měsících dosahovat minimálně 50 % nebo 20 mm na 

vizuální analogové škále.(21) (příloha č. 6) 

2.2.2. Chirurgická léčba 

Chirurgická léčba při onemocnění AS je zaměřena především na postižení 

kořenových kloubů, nejčastěji kloubů kyčelních, které vyžadují totální náhradu asi v 5 

% (21) Někdy je však potřeba přistoupit i k chirurgické intervenci kolenních kloubů 

nebo kloubů ramenních. (14) Při totální náhradě je nutné zmínit častý výskyt 

sekundárních ektopických osifikací, které snižují efekt operační léčby. V prevenci se 

doporučuje využít endoprotézy s delším krčkem, popřípadě individuální endoprotézu a 

co nejjemnější operační přístup s omezením pooperačního krvácení a co nejmenšímu 

zhmoždění tkání Pooperačně se doporučuje medikamentózní léčba pomocí NSA 

(indometacin, diklofenak). (15) 
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Ke korekčním operacím na páteři se dnes přistupuje jen zřídka a to zejména 

tehdy vyskytují-li se neurologické komplikace. Důvodem, proč se dnes operace na 

páteři prakticky neprovádějí, je komplexní a systematická léčba, která snižuje výskyt 

pacientů s těžkou kyfózou. (15) 

2.2.3. Fyzikální terapie 

Jako vhodnou fyzikální terapií v léčbě AS se zdá být hydrokinezioterapie. 

Využíváme termických a odporových účinků vody, zejména pak možnost nadlehčení. 

Jedná se o individuální nebo skupinová cvičení, podvodní masáže na uvolnění 

svalových kontraktur, vířivé koupele a skotské střiky (7, 10) Vhodné procedury 

kombinující LTV s odlehčením těla a analgetickým účinkem jsou cvičení v bazénu 

s teplou vodou (35°C) nebo cvičení v Hubbardově tanku.(22) Po cvičení ve vodě je 

vhodný celkový suchý zábal, který lze spojit s polohováním (7) 

Před kondičním cvičením v tělocvičně lze využít předehřátí pomocí 

infračerveného záření, teplých sprch, masáží, hypertermických koupelí, kompresí či 

bahenních nebo podvodních masáží. (22) 

Velmi dobrý analgetický účinek vykazuje působení magnetického pole. 

Z elektroterapie lze aplikovat na bolestivá místa galvanoterapii, diadynamické nebo 

interferenční proudy a vysokofrekvenční pulsně modulované proudy s krátkovlnnou či 

mikrovlnnou terapií. Pro zmírnění bolesti entezopatií je vhodná aplikace ultrazvuku 

popřípadě sonoforéza. (10, 22) 

2.2.4. Lázeňství  

Mnohdy přetrvává názor, že lázeňská léčba nemá podstatný význam v léčbě AS, 

ale je to především úroveň rehabilitační péče, která pomáhá. Nicméně dlouhodobé 

studie potvrzují výrazné protizánětlivé a analgetické účinky radonových přírodních 

léčivých vod u revmatických onemocnění a zejména u AS. (6) 

Při radonové léčbě dochází k lehce neprahové expozici alfa záření v krátkých 

časových intervalech s výraznou buněčnou odpovědí, která dlouhodobě ovlivňuje 

reparační a regenerační pochody v postižených tkáních, ovlivňuje imunitní systém a tím 

snižuje rozvoj aktivity zánětu výraznou aktivací endorfinů. (6) 

Lázeňská léčba se navrhuje od II. stádia onemocnění a je navrhována 

revmatologem. Kontraindikací pro lázeňskou léčbu nevysoká nebo narůstající aktivita 

choroby a těžší viscerální postižení. (10, 22) 
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V České republice jsou to především lázně Jáchymov, Bechyně, Bělohrad, 

Bohdaneč, Darkov, Velichovky nebo Kundratice, kam se jezdí léčit pacienti s AS. (22) 

 

2.2.5. Pohybová léčba 

Je nejvýznamnější a neodmyslitelnou součástí komplexní péče o pacienta. Její 

každodennost a pravidelnost by se měla stát samozřejmostí pacientova denního režimu, 

protože se jedná o jediný způsob, jakým lze udržet co největší rozsah pohybu axiálního 

skeletu a kořenových kloubů, působit proti kyfotizaci a jiným deformitám páteře, 

působit proti svalovým dysbalancím, udržet maximální dechovou výkonnost a zlepšit 

celkovou kondici pacienta. (10, 15, 22)  

Pohybová aktivita by měla záviset na individuálních potřebách každého 

pacienta. Volba cviků by měla vhodně zvolena dle aktuálního zdravotního stavu 

pacienta, aktivitě choroby, věku pacienta a postižení jiných orgánů. (10)  

Nemocný s AS by měl cvičit 2x denně, nejlépe ráno a odpoledne. Ranní cvičený 

by mělo být zaměřeno hlavně na celkové rozhýbání těla spojené s dechovou 

gymnastikou. Pro lepší účinek se doporučuje provádět cvičení po sprše teplou vodou. 

(22) Odpolední cvičení by mělo být zaměřeno specifičtěji na aktuálně postižené oblasti 

a mělo by trvat asi 20 minut. Podle potřeby vkládá nemocný do cvičební jednotky prvky 

relaxační a vždy dechová cvičení. Součástí individuální LTV by mělo být i pasivní 

cvičení, charakterizované plynulým pohybem a vytahováním v podélné ose páteře. (22) 

Nemocný by měl věnovat stálou pozornost vzpřímenému postoji a tím preventivně 

bránit vzniku flekčních deformit páteře. (15) 

Při cvičení lze využít různých cvičebních poloh (leh na břiše, leh na boku, sed, 

stoj a další) a také různého nářadí (molitanové válce, tyče, švihadla, hrazdy, závěsy, 

popruhy). Velmi užitečným nářadím jsou ribstoly, neboť visy mají korekční účinek na 

hrudní páteř a jsou doporučovány i do domácího prostředí (10, 15, 22) 

Pohybová léčba ve stádiu vysoké aktivity onemocnění, se zaměřujeme hlavně na 

prevenci vzniku deformit, jelikož je pacient v této fázi upoután na lůžku kvůli velkým 

bolestem. Vzniku deformit se snažíme zabránit hlavně polohováním pacienta. Zásadním 

požadavkem je měkké a pevné lůžko a střídání poloh na zádech a na břiše. Během 

změny polohy se provádějí cviky respirační fyzioterapie. Dále využíváme pasivního 

cvičení s využitím trakčních technik, zaměřených na udržení pohyblivosti kořenových 
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kloubů a snížení bolestivosti. Do terapie můžeme zařadit i techniky měkkých tkání po 

předchozím předehřátí, které ovlivňují bolestivost. Při cvičení vycházíme z antalgických 

poloh, což přispívá k celkové relaxaci pacienta. (10, 15) 

Ve stádiu střední a nízké aktivity se terapie zaměřuje na korekci držení těla, 

zařazují se cviky zaměřené na posilování hlubokého stabilizačního systému, aby bylo 

zajištěno co nejlepší stabilizaci páteře a nedocházelo tak k jejímu přetěžování. Dále se 

využívá šetrných mobilizací sakroiliakálních kloubů a vůbec celé páteře. Nárazové 

manipulace nejsou příliš vhodné. Cvičení jsou zaměřena především na udržení rozsahů 

celé páteře. Páteř procvičujeme ve všech pohybových rovinách se zaměřením na svaly, 

které mají sklon ke kontrakturám a snažíme se o vyrovnání svalových dysbalancí. 

Uvolňují se zkrácené svaly v oblasti páteře pomocí rotačních a spinálních cvičení ve 

všech polohách a nacvičuje se hrudní typ dýchání, kdy dechem cílíme na udržení 

mobility tohoto úseku páteře a udržení dobré vitální kapacity. Při posilování se 

zaměřujeme hlavně na oblast přímých a šikmých břišních svalů, dolních fixátorů 

lopatek – ke zmírnění kyfotizace, a extenzorů. Posilování břišních svalů lze provádět 

pomocí excentrické aktivace s následnou izometrickou výdrží Důležitá jsou i cvičení na 

podporu lordózy bederní páteře a správnou funkci kořenových kloubů. To se týká 

zejména kyčelních kloubů, u kterých způsobují flekční kontraktury výrazné funkční 

omezení. (10, 7) 

Pokud má pacient nějaký vztah k určité sportovní aktivitě, tak je to jen dobře. 

Nicméně by se měl vyvarovat kontaktním sportům a sportům, kde hrozí tvrdé doskoky 

nebo dopady. Jako vhodná pohybová aktivita je doporučováno plavání, zejména pak 

styl jako znak a kraul. Styl prsa se moc nedoporučuje, protože pohyb dolních končetin 

by mohl vyvolat zánětlivé reakce v kyčelních kloubech a v oblasti pánve. Dalšími 

vhodnými sporty jsou například jóga, golf, nordic walking nebo z míčových her 

odbíjená. (7, 22) 

Kromě individuálního cvičení s fyzioterapeutem nebo samostatného domácího 

cvičení, existuje také skupinové cvičení. To je zaměřeno opět na udržení nebo 

znovuzískání optimální hybnosti, ale má také význam somatický a psychologický, což 

je pro pacienty s chronickým onemocněním velmi důležité. Proto úkolem cvičení není 

jen procvičení kořenových kloubů a prohloubení dýchání, ale také navození dobré 

nálady u nemocného a to i přes určitý stupeň únavy (10, 7) 
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2.2.6. Polohování 

Polohování má svůj velký význam hlavně v počátečních stádiích onemocnění, 

kdy pomáhá udržovat fyziologické zakřivení páteře. Mělo by být zaměřeno na 

zvyšování krční lordózy a hrudní kyfózy a prevenci vývoje flekčních kontraktur, 

zejména pak v oblasti kyčelních kloubů. Vhodnou polohou pro uvolnění kyčelních 

kloubů je poloha vleže na zádech s podložením gluteálních svalů v rozmezí 10-15 

minut. Signálem pro ukončení polohování je pocit bolesti v polohované oblasti. Poloha 

na břiše je pro pacienta s výrazným omezením krční páteře obtížná, povolujeme mu 

tedy vysunout hlavu mimo lehátko. Při subflekčním postavení kyčelních kloubů a 

kolenních kloubů necháváme špičky nohou nemocného přes okraj lehátka, aby mohly 

volně klesat vlastní vahou. Doporučuje se často střídat polohu na zádech a na břiše, 

zatímco poloha vleže na boku se zcela nevhodná, protože podporuje vznik flekčních 

kontraktur (7, 22) 

 

2.2.7. Eroterapie 

Ergoterapie je u pacientů s AS cílená podle povahy postižení kloubů. 

Ergoterapeut se věnuje nácviku denních činností, zaměřuje terapii na snížení 

bolestivosti kloubů, na zachování a zlepšení pohyblivosti, na trénink jemné a hrubé 

motoriky. U rozvinutější formy onemocnění se dále zaměřuje na úpravu domácího 

prostředí, doporučuje vhodné kompenzační pomůcky a pomáhá se zvládáním hygieny, 

která se s omezením pohyblivosti stává obtížnější. (10) 

 

2.3. Prognóza 

Prognóza onemocnění závisí na časné diagnóze, průběhu onemocnění, terapii ale 

především na vůli pacienta dodržovat komplexní léčebná program, zejména pak 

pohybovou léčbu. Při časném stanovení diagnózy je životní a pracovní perspektiva 

příznivá. Podle Koláře (2012) je 70-75% procent pacientů plně aktivních s dobrou 

pracovní prognózou. Trochu rozdílný pohled na situaci má Češka a kol (2010), kteří 

uvádějí, že po 15 letech onemocnění je 60% pacientů v částečném či plném invalidním 

důchodu. Prognózu onemocnění mohou zhoršovat i přidružená onemocnění jako 
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postižení kyčelních a kolenních kloubů, snížení respiračních funkcí, tuberkulóza či 

závažná periferní polyartritida a jiná onemocnění. Nicméně oproti jiným revmatikům, 

pacienti s AS, rádi aktivně vyhledávají spolupráci a rádi cvičí.(10, 4, 22)  
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3. Část speciální  

3.1. Anamnéza 

 

Datum: 4. 1. 2016 

Vyšetřovaná osoba: M.Š. (muž) 

Ročník: 1984 

Diagnóza: M450 Ankylozující Spondylitida 

 

Status Praesens  

Subjektivní (4. 1. 2016): 

Pacient se podle svých slov cítí dobře. Aktuálně si stěžuje pouze na ranní bolesti 

zad, které hodnotí na škále 1-10 stupněm 5 někdy až 6, převážně v bederní oblasti, a na 

vyrážku, která se mu objevila na bércích. Dále popisuje, že občas trpí bolestmi hlavy, 

projevující se tupou bolestí na spáncích a v temenní oblasti hlavy. Bolest zad během dne 

odezní, nevnímá ji.  

 

Objektivní (4. 1. 2016): 

Výška: 184 cm 

Váha: 88 kg 

BMI: 25,99 (mírná nadváha) 

Tepová frekvence: 106/min 

TK: 126/85 

Dechová frekvence: 16 dech/min 

Zjištěno střední hrudní dýchání. Pacient je plně soběstačný. Plně orientovaný 

osobou, místem i časem. Dominantní končetina je pravá, ale díky práci je jemná 

motorika levé ruky prakticky srovnatelná s pravou. Pacient byl přijat za účelem 

vyšetření kožního enantému, který se mu objevil na bércích. Nepoužívá žádné 

pomůcky. 
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Osobní anamnéza 

Dřívější onemocnění 

V dětství prodělal běžné dětské nemoci. Zlomenina zápěstí v předškolním 

období – nyní nečiní žádné obtíže (pacient si není jistý, která ruka byla zlomená) Na 

základní škole cca v 7 třídě prodělal salmonelózu. Úrazy běžného charakteru jako 

odřeniny a modřiny. Operaci neguje.  

 

Nynější onemocnění 

Pacient trpí bolestmi zad (Lp) již 10 let. Bolesti jsou nepravidelné, spíše se 

objevují po těžší práci a při delším sezení. Občas se objevují i v noci, kdy se musí 

pacient projít a protáhnout, poté se stav zlepší. Diagnostikována ankylozující 

spondylitida II. Stupně HLA B27 pozitivní. Cca před rokem se objevila kožní vyrážka 

na bércích bilaterálně, proto hospitalizován v Revmatologickém ústavu, pro vyšetření. 

Bolesti krční páteře, která způsobuje bolesti hlavy v oblasti spánků a temene. 

Kontrolován na cukrovku, ale výsledky byly v pořádku.  

 

Rodinná anamnéza 

Matka (51let) trpí Leidenskou mutací, kterou zdědila i sestra pacienta. Otec 

(53let) prodělal srdeční kolaps, po kterém mu byl voperován srdeční kardiostimulátor. 

Příčina srdečního kolapsu se neví. Sestra pacienta (30 let) – zdědila po matce Leideskou 

mutaci. 

Sociální a pracovní anamnéza 

Pacient pracuje jako opravář vysokozdvižných vozíků (fyzicky středně náročná 

práce).  Žije s přítelkyní v bytě. 

 

Alergie 

Pyl, obiloviny trávy – slzí oči, svědí patro, kýchá. 

Farmakologická anamnéza 

Zyrtec, Ventolin - při obtížích (jaro/léto) 
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Chlorprothixen – na zklidnění 

NSA (ibalgin) – při výrazných obtížích  

 

Abusus 

Kouření – neg 

Alkohol – příležitostně  

Černý čaj – nepravidelně 

 

Sportovní anamnéza 

Pohybová aktivita nepravidelná – minimální 

 

Předchozí rehabilitace 

Neudává. 

Poznámka: Pacient dochází nepravidelně, soukromě na masáže. 

 

Diferenciální rozvaha 

Pacient ve věku 31 let trpí dlouhodobě bolestmi zad a krční páteře. Vzhledem 

k diagnóze a na základě odebrané anamnézy předpokládám omezení rozsahu pohybů 

páteře v celkovém rozsahu, nejvíce v krčním a bederním segmentu s pravděpodobným 

omezením kloubní vůle v těchto segmentech. Dále uvažuji o svalových dysbalancích 

v oblastech krční páteře, ramenních pletenců, oblasti trupu, pánve a kyčelních kloubů. 

Vlivem svalových dysbalancí předpokládám změněné některé pohybové stereotypy 

pacienta, převážně co se týče dechového stereotypu, stereotypu chůze nebo zvedání 

břemen. U pacienta v tomto věku a s diagnostikovanou ankylozující spondylitidou 

můžeme do budoucna očekávat postupné tuhnutí páteře, zhoršování pohyblivosti páteře 

a prohlubování obtíží s tím spojených.  
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3.2. Vstupní kineziologický rozbor 

3.2.1. Vyšetření stoje aspekcí 

Pohled zezadu 

 Obě paty ve valgózním postavení – pravá více než levá 

 Achillovy šlachy symetrické  

 Pravý kotník ve větším valgózním postavení než na levé noze 

 Laterální a mediální kontura lýtek symetrická 

 Podkolenní rýhy symetrické  

 Kontura stehen symetrická  

 Subgluteální rýhy symetrické  

 Hýžďové svaly symetrické, oboustranně v hypertonu  

 Boky symetrické  

 Tajle výraznější vlevo 

 Torakální úhel vpravo větší 

 Výrazná prominence horní část trapézového svalu vpravo – bilateráně 

hypertonus horní a z části i střední části trapézového svalu – prominence může 

být způsobena dextroskoliózu. – podrobnější popis u vyšetření palpací 

 Postavení lopatek symetrické 

 Hypertonus paravertebrálních svalů v Lp, Th-L přechodu a Thp, hypotonus v Cp 

 Levé rameno postaveno výše než pravé 

 Hlava rotována a ukloněna vlevo 

Pohled zepředu 

 Zúžená opěrná báze 

 Pravé chodidlo v popředí a více rotováno zevně  

 Chodidla zatížena více na mediální straně 

 Snížená podélná i příčná klenba 

 Mediální i laterální kontura lýtek symetrická 

 Kolenní klouby symetrické 

 Pravá patella tažena mírně mediálně 

 Kontura stehen symetrická – pravé stehno nepatrně silnější 

 Umbiculus uprostřed 
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 Torakální úhel větší v pravo 

 Sternum vpadlé dovnitř 

 Horní končetiny ve vnitřní rotaci 

 Prsní svaly nesymetrické – pravý prsní sval větší 

 Levá prsní bradavka leží výš než pravá 

 Klíční kosti symetrické   

 Hypertonus m. sternosleidomastoideus bilaterálně 

 Levé rameno výše než pravé 

 Výrazná prominence pravého trapézového svalu 

 Hlava rotována a ukloněna vlevo  

Pohled z boku (obě strany totožné) 

 Pravá noha v předsunutí  

 Kolena v semiflexi, levé koleno více 

 Pozoruji oploštělou bederní lordózu, na kterou navazuje výrazný zlom v oblasti 

Th-L přechodu, dále křivka pokračuje ve výraznějším kyfotickém zakřivení 

hrudní páteře s vrcholem Th5 a následně pozvolně přechází do krční lordózy, 

který je zvýrazněná předsunutým držením hlavy.  

 Prominence břišní stěny 

 Protrakce ramen 

 Hyperlordóza C páteře 

 Předsunuté držení hlavy 

Modifikace stoje 

Stoj na dvou vahách 

 Celková hmotnost: 88 kg 

 Zatížení levé nohy: 39 kg 

 Zatížení pravé nohy: 49 kg 

Trendelenburova zkouška: negativní bilaterálně. Bez známek insuficience laterálního 

korzetu pánve – bez poklesu pánve a úklonu trupu. 

Stoj na špičkách: zvládne se postavit, ale neudrží dlouho rovnováhu 

Stoj na patách: zvládne bez obtíží 
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Stoj na 1 dolní končetině: bilaterálně zvládá bez obtíží 

Rhombergův stoj: 

I -  negativní, 

II - – hra šlach, mírné titubace, pohyb v kolenních kloubech,  

III – zvýraznění stupně II 

Véleho funkční test (dovyšetřen během terapií): 2. stupeň – mírně narušená stabilita – 

prsty pokrčené, přitisknuté k podložce 

 

3.2.2. Palpace pánve: 

 SIPS – pravá výš, levá níž – rozdíl cca 0,5 cm 

 SIAS – levá výš, pravá níž 

 Cristae iliacae – ve stejné výšce 

 Fyziologická anteverze pánve 

 Vyšetření pánve se jeví jako sakroiliakální posun,  

3.2.3. Vyštření chůze 

 Stejně dlouhý krok 

 Vytáčení chodidel zevně  

 Širší opěrná báze 

 Typ chůze dle Jandy – peroneání 

 Extenze v kyčelních kloubech je mírná v odrazové fázi kroku 

 Odval chodidla: nášlap na patu, poté dopad celého chodidla až po metatarsy 

současně bilaterálně. 

 Souhyb pánve minimální  

 Souhyb horních končetin vychází z loketních kloubů 

 Předsunuté držení hlavy při chůzi 
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Modifikace chůze 

Chůze po špičkách – zvládá, bez patologie 

Chůze po patách – zvládá, bez patologie 

Chůze v podřepu – zvládá, po delší ujité vzdálenosti (cca 10 m) ale cítí únavu a bolest 

svalů na přední straně stehen 

Chůze pozadu – bez patologie 

 

3.2.4. Zkoušky pohyblivosti páteře 

Dynamické zkoušky páteře 

Extenze 

Páteř se nerozvíjí plynule, omezení pohyblivosti v Th a L páteři. K největšímu 

pohybu dochází v Th/L přechodu, kde je výrazný zlom a v C páteři v oblasti C4-C5.  

Při návratu do výchozí pozice se mírně zamotá hlava.* Výrazná aktivace 

paravertebráních svalů Th-L přechodu. Bolest pacient pociťuje v L páteři, nejasné 

lokalizace- Bolest hodnotí stupněm 3. 

*možný útlak a. vertebralis 

Lateroflexe 

Bilaterálně omezený rozsah pohybu. Páteř se nerozvíjí pravidelně. Bederní páteř 

zůstává napřímená, zlom v Th/L přechodu, hrudní páteř opět napřímená, nepohyblivá – 

nerozvíjí se do lateroflexe. Vpravo rozsah pohybu větší (viz vyšetření distancí  

na páteři). Pohyb neprovokuje ani na jedné straně bolest. 

Flexe 

Páteř se začíná rozvíjet do flexe až od Th12, Lp zůstává při pohybu napřímená. 

Během pohybu je patrná větší prominence paravertebrálních svalů levé strany. V oblasti 

C/Th přechodu začíná výrazná prominence m. trapezius vpravo. Od Th11 uhýbá páteř 

doprava s vrcholem Th5 – Th4, poté se křivka vrací nazpět a ve výši obratle C7 je již 

opět v ose 
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3.2.5. Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy 

Stereotyp abdukce v ramenním kloubu 

Správný stereotyp pohybu narušen.  

Vpravo: pohyb iniciován m supraspinatus, následně se však přidává současná 

aktivace deltového a trapézového svalu homolaterální stany.  

Vlevo: Timing svalů správný 

Stereotyp kliku:  

Lopatka při pohybu není dostatečně zastabilizovaná bilaterálně – patrná výrazná 

aktivace trapézových svalů bilaterálně v horní a střední části svalu a dochází 

k prohloubení prostoru mezi lopatkami. 

Stereotyp extenze v kyčelním kloubu 

Patologické provedení pohybu při natažené dolní končetině, bilaterálně – pohyb 

zahájen aktivací hamstringů, teprve poté došlo k aktivaci m. gluten maximus. Při 

pokrčených DKK – správný timing svalů bilaterálně 

Abdukce v kyčelním kloubu 

Patologické provedení – objevuje se tensorový mechanismus – bilaterálně (v 

průběhu pohybu dochází k lehké flexi a zevní rotaci) 

Stereotyp flexe šíje 

Patologické provedení – pohyb prováděn zezačátku předsunem, až poté dochází 

k obloukovité flexi. Převaha mm. SCM 

Flexe trupu 

Patologické provedení - při provedení pohybu dochází k zapojení, společně s m 

rectus abdominis, také m. iliopsoas mm. obliquii interni i externi. Pacient pohyb nevede 

v plném rozsahu – až do sedu. 
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3.2.6. Vyšetření reflexních změn dle Lewita  

Kůže 

Dermografická zkouška (skin drag) – k reflexním změnám dochází 

v mezilopatkové oblasti bilaterálně a oblasti horní části m. trapezius vpravo, kde 

dochází k rozlití linie. 

Palpačně je kůže normotermní, nebolestivá. Zhoršená posunlivost v sakrální a 

bederní oblasti bilaterálně. 

Podkoží  

Vyšetřováno Kibblerovou řasou – V oblasti L páteře bilaterálně jde řasa špatně 

nabrat s vrcolem na Th-L přechodu, kraniálním směrem se stav zlepšuje, další oblastí  

se zhoršenou možností náběru podkoží je oblast horní části trapézového svalu a krční 

páteře bilaterálně, horší vpravo. V oblasti bederní páteře je nabírání řasy bolestivé, 

pacient popisuje pocity štípání a řezání – hodnotí stupněm 4. 

Fascie  

 Thorakolubální fascie – posunlivost fascie zhoršená jak kaudálním, tak 

kraniálním směrem – nalézám patologickou bariéru. Bilterálně. 

 Fascie C-Th přechodu – patologická bariéra při vyšetření do rotace, bilaterálně, 

vpravo výraznější.  

 Krční fascie – posunlivost fascie při pohybu do rotace dobrá, nalézám 

fyziologickou bariéru, bilaterálně, symetrické 

Svaly 

Zvýšené napětí nacházím ve svalech: M. sternocleidomastouideus bilaterálně, 

mm. Scalenii bilaterálně, m. trapezius - horní část, bilaterálně, více vpravo, m. levator 

scapulae bilat., m. pectoralis major bilat., m. piriformis bilat., hamstringy bilat., m. 

triceps surae bilat., m errector spinae (Lp – C-Th přechod). Snížené napětí pozoruji u 

mezilopatkových svalů. 

Trigger pionty nalézám ve svalech: M. sternocleidomastoideus bilat. (ve střední 

části svalu), horní část m. trapezius bilat., m. levator scapulae vpravo (při angulus 

medialis scapulae), m. errector spinae (Th-L přechod). M. piriformis vlevo. 
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3.2.7. Vyšetření kloubní vůle dle Lewita 

HKK 

Ramenní kloub 

 laterální posun – bez patologie bilat. 

 ventrodorzální posun vsedě – bez patologie bilat. 

 kaudální posun – bez patologie bilat. 

Loketní kloub 

 Krátká páka – bez patologie bilat. 

pozn.:Vyšetření v dalších částech HKK nevyšetřováno, nepředpokládám 

omezení. 

Páteř  

Krční páteř 

 AO skloubení – Anteflexe a retroflexe bez patologie. Pohyb do lateroflexe 

omezený vpravo 

 C2-C6 – bez omezení pohybu ve směru lateroflexe 

 C2-C6 – dorzální posun bez omezení joint play 

 C2-C3 – omezení pohybu do anteflexe 

 C3-C4 – omezení pohybu do rotace vpravo, vlevo pohyb bez omezení v celém 

průběhu Cp 

C-Th přechod 

 bez patologie 

Hrudní páteř 

 Vyšetření do retroflexe – bilaterálně bez omezení joint play v segmentu Th5-Th8 

 vyšetření do anteflexe – omezení joint play bilaterálně horní hrudí páteř 

 vyšetření do rotace – omezení joint play do rotace vpravo Th-L přechodu 

 Vyšetření do lateroflexe – omezení joint play bilaterálně v dolní hrudní páteři 

Bederní páteř 

 omezení pasivního pohybu při anteflexi a lateroflexi  

 Vyšetření pružením zjišťuji zvýšený odpor  
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 retroflexe – patologická bariéra 

 Zjištěná omezení jsou v celém rozsahu bederní páteře 

 Omezení do lateroflexe je bilaterálně mez L4-L5 

SI skloubení 

 posun směrem dorzálním (vleže na břiše) – joint play omezen bilaterálně 

 křížový hmat – omezení joint play bilaterálně  

 ventrokraniomediální směr – omezení joint play bilaterálně 

Žebra 

1. žebro – volné, pruží bilaterálně 

fenomén předbíhání – bez patologie bilat. 

vyšetření žeber dle Kubise – zvýšená rezistence pohybu v Th 7 a Th 8 vpravo. 

AC kloub 

 kraniokaudální posun – bez patologie bilat. 

 ventrodorzální posun – bez patologie bilat. 

Sternoklavikulární kloub 

 ventrodorzální posun – omezení bilat. 

 kraniokaudální posun - omezení bilat. 

DKK 

Patela 

 Pohyb pately volný, bez blokády, bilaterálně. 

Hlavička fibuly 

 Ventrodorzální posun – omezení levé hlavičky fibuly vlevo 

Talokrurální kloub 

 omezení joint play ventrodorzálně, bilaterálně  

Lisfrankův kloub 

 Joint play omezena všemi směry – palpačně nebolestivé, bilaterálně 

 



39 

 

Tarsální kosti 

 Omezená joint play calcaneu na PDK, LDK volná, bez blokády 

IP1, IP2, MTP klouby 

 bez patologického nálezu, pohyb volný, joint play zachována 

3.2.8. Vyšetření zkrácených svalů – dle Jandy 

Tabulka 2: Vstupní vyšetření, vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Svaly Pravá Levá 

m. triceps surrae   

m. gastrocnemius 1 1 

m. soleus 0 0 

Flexory kyčelního kloubu   

m. illiopsoas 2 1 

m. rectus femoris 1 1 

m. tensor fascie latae 1 1 

Krátké adduktory 0 0 

Dlouhé adduktory 0 0 

Flexory kolenního kloubu   

m. biceps femoris 2 2 

Semisvaly 2 2 

m. piriformis 1 2 

m. quadratus lumorum 1 1 

m. erectores spinae 2 2 

m. pectoralis major   

Pars clavicularis, m. pectoralis minor 1 1 

Pars sternocostalis 2 2 
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Pars abdominalis 1 1 

m. trapezius – horní část 2 1 

m. levator scapulae 2 2 

m. sternocleidomastoideus 1 1 

 

3.2.9. Vyšetření svalové síly dle Jandy 

Tabulka 3: Vstupní vyšetření , Vyšetření svalové síly dle Jandy 

Část těla pohyb P L 

Krk Flexe sunutím 4 

 Flexe obloukem 4 

 Extenze 4 

Lopatka Abdukce s rotací 5 5 

 Addukce 4 4 

 Elevace 5 5 

 
Kaudální posun a 

addukce 
4 4 

Rameno Flexe 5 5 

 Extenze 5 5 

 Abdukce 5 5 

 Extenze v abdukci 5 5 

 Horizontální addukce 5 5 

 Zevní rotace 5 5 

 Vnitřní rotace 5 5 

Loket Flexe 5 5 

 Extenze 5 5 

Trup Flexe 2+ 
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 Flexe s rotací 2+ 2+ 

 Extenze X (pozn.) 

 Elevace pánve 5 5 

Kyčelní kloub Flexe 5 5 

 Extenze 4 4 

 

Extenze 

(s flexí kolenního 

kloubu) 

4 4 

 Abdukce 5 5 

 Addukce 4 4 

 Zevní rotace 4 4 

 Vnitřní rotace 3+ 3+ 

Kolenní kloub Flexe 4 4 

 Extenze 4+ 4+ 

Hlezenní kloub Plantární flexe 5 5 

 Dorsální flexe 5 5 

Pozn.:Extenze nevyšetřována pro náročnost provedení. 

3.2.10. Antropometrie 

Vyšetření provedeno vleže na zádech, vsedě a ve stoji. K vyšetření byl využit 

krejčovský metr a metr na zdi. 

Výška: 

 Vleže – 187 cm 

 Ve stoji – 184 cm 

 Vsedě (sedadlo – vertex) – 93 cm 
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Tabulka 4: Vstupní vyšetření, Délky HKK 

Délky HKK (cm) P L 

Celá paže  

(akromion – daktylion) 

91 cm 91 cm 

Paže a předloktí 

(akromion – proc.styl.radii) 

63 cm 64 cm 

Paže  

(akromion – epicond. Radii humeri) 

38 cm 39 cm 

Předloktí  

(olecranon – proc.styl.ulnae) 

31 cm 31 cm 

Ruka 

(spojnice pp.styloidei – daktylion) 

22,5 cm 22 cm 

 

Tabulka 5: Vstupní vyšetření, Obvody HKK 

Obvody HKK (cm) P L 

Paže 

(největší obvod bicepsu – kontr.) 

34 cm 35 cm 

Paže 

(největší obvod bicepsu – relax.) 

32,5 cm 32,5 cm 

Přes loket 

(mírně poohnutý) 

29 cm 29 cm 

Předloktí 

(horní 1/3) 

30 cm 30 cm 

Přes zápěstí 18 cm 18 cm 

Přes hlavičky metakarpů 22,5 cm 23 cm 
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Tabulka 6: Vstupní vyšetření, Délky DKK 

Dělky DKK (cm) P L 

Anatomcká 

(trochanter major – malloleus lat.) 

90 cm 91 cm 

Funkční 

(SIAS – malloleus med.) 

99 cm 99 cm 

Femuru 

(trochanter major – zevní štěrbina kol. 

kloubu) 

44 cm 45 cm 

Bérce  

(hlavička fibuly – malloleus lat.) 

49 cm 50 cm 

Planty 

(nejdelší prst – pata) 

29 cm 29 cm 

 

Tabulka 7: Vstupní vyšetření , Obvody DKK 

Obvod DKK (cm) P L 

Stehno  

(10cm nad patellou) 

48 cm 46 cm 

Přes koleno 40 cm 40 cm 

Lýtko 

(největší obvod) 

39 cm 40 cm 

Tuberositas tibiae 36 cm 36 cm 

Kotník 27 cm 27 cm 
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3.2.11. Vyšetření distancí na páteři 

Tabulka 8: Vstupní vyšetření, Vyšetření distancí na páteři 

 
Měření, 

norma 
 

Schoberova vzdálenost (Lp) 
L5 + 10 cm kraniálně,  

3,5 cm 
1,5 cm 

Stiborova vzdálenost (celá 

páteř) 

C7-L5 

7-10 cm 
4 cm 

Foersterova flache (Cp) 
Hrbol kosti týlní – zeď 

0cm 
1 cm 

Čepojova vzdálenost (Cp) 
C7+ 8cm kraniálně 

3 cm 
3 cm 

Ottova inklinační vzdálenost 

(Thp) 

C7 + 30cm kaudálně 

3,5 cm 
2 cm 

Ottova reklinační vzdálenost 

(Thp) 

C7 + 30cm kaudálně 

2,5 cm 
1 cm 

Tomayerova vzdálenost (celá 

páteř) 

daktylion- podlaha, 

kontakt špičkami prstů 

(0cm) 

39 cm 

Lateroflexe (L/P)  8 cm/10 cm 

Zkouška předklonu hlavy 

(Cp) 

Brada-sternum 

Kontakt brady se sternem 

(0cm) 

3 cm 
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3.2.12. Goniometrie  

Měření rozsahu pohybů bylo provedeno dvouramenným goniometrem a rozsahy 

pohybu v kloubech prstů ruky a nohy goniometrem prstovým. Zápis byl proveden 

metodou SFTR. 

Poznámka: vzhledem ke zdravotnímu stavu pacienta, kdy nepředpokládám 

výrazné omezení kloubního rozsahu (mimo osový orgán), byly vyšetřovány rozsahy 

pohybů pouze ve velkých kloubech (kyčelní, kolenní, hlezenní, ramenní, loketní kloub) 

a zápěstí. 

Aktivní pohyby 

Tabulka 9: Vstupní vyšetření goniometrie - aktivní pohyby PHK 

Pravá HK S F R 

Ramenní kloub 30-0-165 165-0-0 70-0-45 (Flexe90°) 

Loketní kloub 0-0-135 -  90-0-90 

Zápěstí 80-0-75 35-0-30 - 

 

Tabulka 10: Vstupní vyšetření goniometrie - aktivní pohyby LHK 

Levá HK S F R 

Ramenní kloub 30-0-170 165-0-0 85-0-40(Flexe90°) 

Loketní kloub 0-0-140 - 90-0-90 

Zápěstí 90-0-75 35-0-30 - 

 

Tabulka 11: Vstupní vyšetření goniometrie - aktivní pohyby PDK 

Pravá DK S F R 

Kyčelní kloub 

(Pokrčená 

DK/natažená DK) 

10-0-110/60 40-0-30 35-0-25 

Kolenní kloub 0-5-130   

Hlezenní kloub 10-0-45  15-0-30 
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Tabulka 12: Vstupní vyšetření goniometrie - aktivní pohyby LDK 

Levá DK S F R 

Kyčelní kloub 

(Pokrčená 

DK/natažená DK) 

10-0-110/60 40-0-30 35-0-20 

Kolenní kloub 0-5-130   

Hlezenní kloub 10-0-45  10-0-30 

 

Tabulka 13: Vstupní vyšetření goniometrie - aktivní pohyb krční páteře 

 S F T 

Krční páteř 30-0-40 35-0-40 40-0-45 

Pasivní pohyby 

Tabulka 14: Vstupní vyšetření goniometrie - pasivní pohyby PHK 

Pravá HK S F R 

Ramenní kloub 35-0-170 170-0-0 75-0-45 (Flexe90°) 

Loketní kloub 0-0-140 -  90-0-90 

Zápěstí 80-0-80 40-0-30 - 

 

Tabulka 15: Vstupní vyšetření goniometrie - pasivní pohyby LHK 

Levá HK S F R 

Ramenní kloub 35-0-175 170-0-0 85-0-40(Flexe90°) 

Loketní kloub 0-0-145 - 90-0-90 

Zápěstí 90-0-75 35-0-30 - 
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Tabulka 16: Vstupní vyšetření goniometrie - pasivní pohyby PDK 

Pravá DK S F R 

Kyčelní kloub 

(Pokrčená 

DK/natažená DK) 

15-0-115/60 45-0-30 35-0-25 

Kolenní kloub 0-5-135   

Hlezenní kloub 10-0-45  15-0-30 

 

Tabulka 17: Vstupní vyšetření goniometrie - pasivní pohyby LDK 

Levá DK S F R 

Kyčelní kloub 

(Pokrčená 

DK/natažená DK) 

10-0-115/60 45-0-30 35-0-20 

Kolenní kloub 0-5-135   

Hlezenní kloub 10-0-45  10-0-30 

 

Tabulka 18: Vstupní vyšetření goniometrie - pasivní pohyby krční páteře 

 S F T 

Krční páteř 30-0-45 40-0-45 45-0-50 

 

3.2.13. Vyšetření hypermobility  

dle Sachseho 

Hodnocení dle Sachseho: A =hypomobilní až normální rozsah, B = lehce 

hypermobilní C = výrazná hypermobilita 

  



48 

 

Tabulka 19: Vstupní vyšetření, Vyšetření hypermobility dle Sachseho 

 Levá Pravá 

Zkouška šály  

(A=mediální rovina, B=45°od med. Roviny, C= 

45°a více) 

A A 

Rotace C páteře 

(A=do 80°, B=80-90°, C=90°a více) 
A A 

Přibližování lokte k rameni druhé strany A A 

Zkouška zapažených paží 

(A=konce prstů, B=překrytí prstů, 

C=překrytí dlaní) 

L↓P↑: L↑P↓: 

C C 

Zkouška založených paží  

(A=dotyk prsty lopatky, B= překrytí části 

lopatky, C=překrytí lopatky dlaní) 

B B 

Zkouška předklonu 

(A=špičky dosahují na podlahu, B=prsty 

na podlaze, C=dlaně na podlaze) 

- špičky prstů se nedotýkají 

země (viz Tomayerova zkouška) 

Zkouška úklonu  

(A= kolmice z axily v intergluteální rýze, 

B= kolmice v polovině stehna, C= kolmice 

za polovinou stehna 

Pacient nesplňuje ani předpoklad pro 

stupeň  A 

Rotace Th páteře (A= do 60°, B= 60°-80°, 

C= 80°a více) 
A 

Abdukce v skapulohumerálním kloubu 

(A= do 90°, B= 90-110°,C=nad 110°) 
B B 

Extenze v koleni (a=0°, B=0-10°, C°=10 

více) 
A A 

Rotace v kyčli (A=do 90°, B=90-120°,C= A A 
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nad 120°) 

Záklon páteře (A= do 60°, B= 60°-

90°,C=90°a více 
A 

 

3.2.14. Neurologické vyšetření  

Pacient je při plném vědomí, orientován časem, místem i osobou. 

Vyšetření hlavových nervů 

Bez patologického nálezu u všech vyšetřovaných nervů – I-XII. 

Vyšetření čití (povrchové – taktilní algické, termické, hluboké – polohocit, pohybocit, 

stereognozie) 

Horní končetiny 

Čití vyšetřováno v na horních končetinách bilaterálně v segmentech C5 – C8 – 

symetricky bez patologického nálezu. 

Dolní končetiny 

Na dolních končetinách bylo čití vyšetřováno v segmentech L4-S1bilaterálně – 

symetricky bez patologického nálezu. 

 

 

Vyšetření reflexů 

- Bicepsový – bilaterálně výbavný, normoreflexie 

- Tricepsový – bilaterálně nevýbavný (nepodařilo se vybavit) - 

- Flexorů prstů – bilaterálně vybavitelný, normoreflexie 

- Patelární – Bilaterálně vybavitelný, hyperreflexie PDK, LDK normoreflexie 

- Achillovy šlachy – výbavný bilaterálně, normoreflexie  

Zánikové jevy 

HKK 

 Mingazziny – bilaterálně negativní 

 Barré - bilaterálně negativní 
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 Hanzalova zkouška - bilaterálně negativní 

 Dufour - bilaterálně negativní 

 Hautantův znak - bilaterálně negativní 

DKK 

 Mingazzini – bilaterálně negativní 

 Barré – bilaterálně negativní 

Pyramidové jevy iritační 

HKK 

 Hoffman – bilaterálně negativní 

 Trömner - bilaterálně negativní 

 Juster - bilaterálně negativní 

DKK 

 Babinsky - bilaterálně negativní 

 Chadockův - bilaterálně negativní 

 Oppenheim - bilaterálně negativní 

 Vitkův sumační - bilaterálně negativní 

 

Mozečkové funkce 

Taxe  

HKK – prst – nos - bilaterálně negativní 

DKK - pata – koleno - bilaterálně negativní 

Diadochokinéza - bilaterálně negativní 

Napínací manévry 

 Laseguova zkouška: negativní bilat.  

 Obrácený Lasegue: negativní bilat. 

 

Patrikova zkouška: negativní bilaterálně 
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3.2.15. Vyšetření dechové streotypu 

Dechový stereotyp vyšetřován vleže na zádech, HKK podél těla. U pacienta 

převažuje střední a horní hrudní dýchání. Dále se jedná spíše o povrchové dýchání. 

Viditelná drobná aktivace flexorů krku při horním hrudním dýchání. 

3.2.16. Vyšetření hlubokého stabilizačního systému dle Koláře 

Extenční test 

Při provedení extenze trupu je patrná vysoká aktivita paravertebrálních svalů Th-

l přechodu. Laterální skupina břišních svalů se účastní pohybu jen minimálním podílem. 

Sleduji naklopení pánve do anteflexe a mírnou aktivitu ischiokrurálního svalstva. 

Test nitrobřišního tlaku 

Aktivace m. transverzus mírná, při provádění pohybu převažuje aktivace m. 

rectus abdominis a m obliquus externus abdominis. 

3.2.17. Závěr vyštření 

Z vyšetření stoje je už od počátku, z vyšetření opěrné báze a postavení kotníků, 

vidět, že má pacient nesprávné, valgózní, postavení hlezenních kloubů, sníženou 

podélnou a příčnou klenbu, což výrazným způsobem ovlivňuje postavení dalších 

segmentů od kolenních kloubů až po AO skloubení. S tímto nesprávným zatěžováním 

se musí tělo vyrovnávat různými kompenzačními mechanismy a dochází tak k rozvoji 

svalových dysbalancí.  

Báze pacienta je zúžená, PDK je rotována více zevně a nachází se v popředí 

oproti LDK. Obě paty jsou ve valgózním postavení, zatížení mediálních hran, více na 

pravé noze. Kotníky taktéž postaveny valgózně, výrazněji na PDK. Celkové zatížení 

chodidel je soustřeďováno mediálně. Kontura lýtek je symetrická. Patela PDK tažena 

mediálně. Kolenní kloub jsou v semiflexi, výrazněji na LDK. Pravé stehno se jeví mírně 

větší, což dokazuje i antropometrické vyšetření obvodu stehna. Dále zjišťuji výrazný 

hypertonus paravertebrálního svalstva, zejména v oblastech přechodů jednotlivých 

úseků páteře a v oblasti bederní páteře. 

Výrazným bodem je oblast pravého horního trapézového svalu, která je výrazně 

hypertrofovaná oproti opačné straně. Rozdíly dále nacházím v oblasti pasu, kde je 

výraznější tajle vlevo, zatímco torakální úhel je výraznější napravo. Sternum je u 

pacienta mírně vpadlé dovnitř. Prsní svaly jsou nesymetrické – pravý je větší. Levá 

prsní bradavka ne postavena výš než pravá. Levé rameno se nachází výš, než pravé. 



52 

 

Hlava pacienta je rotována a ukloněna vlevo. Zvýšený svalový tonus flexorů krku. 

Výrazná je i protrakce ramen a předsunuté držení hlavy. 

Křivky páteře jsou pozměněny. Bederní lordóza je oploštělá s vrcholem v Th-L 

přechodu, kde je výrazný zlom. V tomto místě dochází také k největšímu pohybu při 

vyšetření extenze, lateroflexe i flexe páteře, což se projevilo i u vyšetření hypermobility. 

Navazující kyfóza hrudní páteře je zvětšená, při pohybech páteře zůstává hrudní páteř 

tuhá, nedochází k rozvoji pohybu. Kompenzací je krční hyperlordóza. Pohyby v páteři 

jsou probíhajícím onemocněním již omezeny, což nám potvrzuje i měření distancí na 

páteři. Nejvíce je to patrné při flexi, kdy je Tomayerova vzdálenost 39cm a z měření 

lateroflexe, která je i stranově nesymetrická – možnost většího úklonu je vpravo o 2 cm. 

Vyšetření pánve naznačuje sakroiliakální posun. SIPS vpravo je uložená cca o 

0,5 cm výš než levá. Opačně je tomu u SIAS – Levá výš o cca 0,5 m, než pravá. Cristae 

iliacae jsou uloženy symetricky.  

Výraznější zatížení PDK je patrné z vyšetření na dvou vahách, kdy je rozdíl 

mezi oběma DKK větší než 10% (10kg). Vyšetření stoje odhalilo i zhoršenou stabilitu 

pacienta (Rhombergúv stoj, Véleho test – stupeň 2) 

Z pacientovy chůze je ještě viditelnější zatěžování mediální strany chodidel a 

snížená klenba. Chodidla jsou při chůzi rotována zevně v širší opěrné bázi. Dle Jandy se 

jedná o chůzi peroneální, kde se pohyb nejvíce odehrává v kolenních kloubech. 

K extenzi kyčelních kloubů prakticky nedochází. 

Svalová síla pacienta je velmi dobrá a pohybuje se na stupních 4 nebo pět, 

kromě břišních svalů. 

Omezení rozsahů pohybů v kloubech nejsou nějak výrazná a jsou způsobená 

především zkrácením svalových skupin v oblasti vyšetřovaného kloubu. Zkrácenými 

svaly jsou hlavně hamstringy, dále m. trapezius bilat., m levator scapulae bilat., 

paravertebrální svalstvo, m piriformis bilat. a střední část prsního svalu. 

Fascie na končetinách jsou bez patologického nálezu, zhoršená posunlivost byla 

zjištěna v oblasti C-Th přechodu do rotace a oblasti bederní páteře kraniokaudálním 

směrem. 

Většina svalů je u pacienta normotoní. Hypertonními svaly jsou flexory krku, 

horní část m trapezius bilat., více vpravo, m. levator scapulae, hýžďové svaly, 

m.piriformis 

TrPs zjišťuji v m. trapezius bilat., m. sternocleidomastoideus bilat., mm. 

erectores spinae, a m piriformis vpravo.  
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Z vyšetření joint play bylo nalezeno omezení v AO skloubení, a v určitých 

segmentech krční páteře, hrudní páteři, bederní páteři, SI skloubení, 

sternoklavikulárním kloubu a v talokrurálním a Lisfrankově kloubu. 

Hypermobilita se u pacienta neobjevuje. Neurologické vyšetření nepotvrzuje 

neurologický deficit. Šlachookosticové reflexy jsou vybavitelné, jen tricepsový reflex se 

nepodařilo vybavit bilaterálně. Napínací manévry jsou negativní. 

Z testu hlubokého stabilizačního systému vyplývá nízká aktivace hlubokých 

svalů a jejich nerovnoměrné zapojení. 

 

3.3. Krátkodobý fyzioterapeutický plán 

- Zlepšení dechového stereotypu a udržení pohyblivosti hrudního koše pomocí 

respirační fyzioterapie 

- Uvolnění měkkých tkání, zlepšit posunlivost zádových fascií, ovlivnění 

reflexních změn ve svalech (TrP) 

- Protažení zkrácených svalů pomocí PIR s protažením  

- Posílení oslabených svalů 

- Relaxace svalů v hypertonu a ovlivnění TrP pomocí PIR  

- Upravení pohybových stereotypů – především stereotypu chůze a abdukce 

v ramenním kloubu 

- Nácvik senzomotoriky – aktivace svalů tvořících příčnou a podélnou klenbu 

- Upravení svalových dysbalancí 

- Odstranění kloubních blokád na páteři a dolních končetinách 

- Edukace pacienta k autoterapii a domácího cvičení 

 

3.4. Dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

Osvojením si kladného přístupu k pohybové aktivitě nebo alespoň poctivým 

dodržováním minimální potřebné pohybové aktivity navržené fyzioterapeutem, by do 

budoucna nemuselo docházet k výrazné progresi onemocnění. Pacientovi bylo 

doporučeno začít s protahováním výrazně zkrácených svalů, kterými jsou hlavně 

hamstringy, zádové svaly a m. piriformis, společně s posilováním mezilopatkových 

svalů a svalů břišních dle cviků z autoterapie. Dále bych pacientovi doporučil udržovat 

rozsah pohybu v ramenních a kyčelních kloubech, pomocí respirační fyzioterapie 
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udržovat pohyblivost hrudníku a prvky ze senzomotoriky ovlivňovat příčnou a 

podélnou klenbu, která pozitivním způsobem ovlivňuje držení těla a zatěžování oblasti 

spojení pánve s páteří. 

 

3.5. Průběh terapie 

 

1. Terapie  

4. 1. 2016  

Dnešní terapeutická jednotka probíhala v tělocvičně na rehabilitačním lehátku. 

Status praesens 

Subjektivní – pacient popisuje, že se cítí vcelku dobře, v noci dobře spal. Stěžuje 

si pouze na ranní ztuhlost a bolest bederní páteře, která se po probuzení a rozhýbání 

upravuje a ustupuje, během dne odezní. Bolest na stupnici od 1-10 (10 je nejhorší 

bolest) hodnotí stupněm 4. Žádný jiný zdravotní problém neuvádí. 

Objektivní – pacient orientovaný osobou, místem i časem. Plně spolupracuje. 

Výška: 184 cm, váha: 88kg, BMI 25,99. Pacient dýchá mělce do oblasti středního a 

horního hrudníku. 

Cíl terapie a provedení. 

Odebrání anamnézy a vstupní kineziologický rozbor. Pacient byl seznámen 

s průběhem rehabilitace, která bude probíhat během jeho pobytu v revmatologickém 

ústavu. 

Závěr jednotky 

Pacient plně spolupracoval, během vyšetření nedošlo ke zhoršení pacientova 

stavu. 
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2. Terapie  

5. 1. 2016 

Status praesens  

Subjektivní – pacient spal v noci dobře, nad ránem se však probudil a musel se jít 

projít a protáhnout pro bolest zad, která ho vzbudila (stupeň bolesti - 5). Poté znovu 

usnul. Mírná bolest zad přetrvává i do mého příchodu (10:00). Jiné obtíže neudává. 

Objektivní – pacient se jeví v dobré fyzické i psychické kondici. Orientovaný. 

Stav shodný se vstupním kineziologickým vyšetřením.  

 

Cíl terapeutické jednotky: 

 Protažení zádových fascií 

 Uvolnění svalů bederní oblasti a kyčelních kloubů 

 Protažení zkrácených svalů - hamstringy, m. piriformis, m. quadratus lumborum, 

m illiopsoas, m rectus femoris 

 Respirační fyzioterapie 

 mobilizace SI kloubu, bederní páteře , AO skloubení a krční páteře dle Lewita 

Návrh terapie: 

 Uvolnění kůže a podkoží pomocí Kibblerovy řasy, s následným protažením 

zádových fascií kaudálním a kraniálním směrem bilaterálně a fascií C-Th 

přechodu do rotace dle Lewita 

 Uvolnění a protažení svalů bederní oblasti a kyčelního kloubu pomocí LTV 

 PIR s protažením nebo AGR na hamstringy, m. quadratus lumborum a m. 

piriformis 

 Respirační fyzioterapie – nácvik břišního dýchání a správné dechové vlny 

 mobilizace dle Lewita 

 Instruktáž autoterapie na zkrácené svaly 

Provedení 

 Uvolnění kůže a podkoží pomocí Kibblerovy řasy: vleže na břiše, pacient má 

nohy mimo podložku, provedení Kibblerovy řasy bilaterálně od sakra po C-Th 

přechod. 
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 Protažení zádových fascií dle Lewita kaudálním a kraniálním směrem a v oblasti 

C-Th přechodu pohybem do rotace. 

 Cvičení na uvolnění a protažení bederní páteře a kyčelních kloubů: 

o Pacient leží na zádech, vzpaží, střídavě se vytahuje do dálky nejdříve za 

pravou rukou a za levou nohou, poté opačně. Opakování 5x na každou 

stranu. 

o Pacient leží na zádech, nohy pokrčené v kyčelních a kolenních kloubech, 

chodila se opírají o podložku. Pacient provádí podsazování pánve a snaží 

se tlačit bederní páteř k podložce. S výdechem dochází ke stažení 

hýžďového svalstva a k podsazení pánve, s nádechem dochází 

k uvolnění. Opakování 8x. 

o Výchozí poloha totožná s předchozím cvikem. Pacient současně 

s výdechem stahuje hýžďové svaly, dochází k podsazení pánve a 

k postupnému oddalování obratlů od podložky až po oblast dolních úhlů 

lopatek. Pacient v dosažené poloze provede nádech a s výdechem se 

postupně obratel po obratli vrací do výchozí polohy. Opakování 5x. 

o Uvolnění kyčelních kloubů – pacient leží na zádech, nohy pokrčené 

v kyčelních a kolenních kloubech, chodidla se opírají o podložku. 

Pacient uchopí jednu nohu za koleno a s výdechem přitáhne pokrčenou 

končetinu co nejvíce k hrudníku. Opakování 5x, každá noha. 

o Výchozí poloha stejná jako u předchozího cviku. Pacient provádí 

končetinou krouživý pohyb v kyčelním kloubu. Opakování 5x, každá 

noha. 

o Pacient je v kleku sedmo, předklon, hlava se opírá o ruce položené na 

zemi blízko u kolen. S nádechem, který je směřován do bederní oblasti 

dochází k uvolnění a mírnému protažení zádových svalů. Opakování 8x. 

 

 Mobilizace dle Lewita – mobilizace AO skloubení do lateroflexe vpravo, trakce 

krční páteře s propracováním měkkých tkání vleže na zádech, mobilizace hrudní 

páteře křížovým hmatem po směru hodinových ručiček, izometrická trakce 

bederní páteře vleže na břiše, mobilizace SI kloubu křížovým hmatem. 

 PIR dle Lewita m. quadratus lumborum bilaterálně 

 PIR dle Lewita thorakolumbáního vzpřimovače trupu do rotace bilaterálně 
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 AGR m.piriformis bilaterálně  

 PIR s protažením hamstringy bilat. 

 PIR s protažením m rectus femoris + protažení m illiopsoas. bital 

 Respirační fyzioterapie – nácvik lokalizovaného dýchání (břišní, střední hrudní, 

horní hrudní), nácvik dechové vlny, instruktáž na provádění autoterapie vleže na 

zádech. 

 Předvedení cviků pro autoterapii na zkrácené svaly (hamstringy, pectoralis 

major, erectores, q, lumborum) a na uvolnění přetížených svalů. 

Závěr terapeutické jednotky 

Subjektivní: pacient se cítí uvolněnější, není tak ztuhlý. Cítí větší volnost pohybu 

v páteři a dolních končetinách. 

Objektivní: Větší volnost při nabírání Kibblerovy řasy v celém průběhu. 

Zlepšená protažitelnost thorakolumbální fascie kraniálně. U fascie C-Th přechodu stále 

přetrvává zhoršená protažitelnost do rotace. Palpačně cítím snížení tonu m. piriformis 

bilaterálně, avšak TrP v levém m. piriformis stále přetrvává. Pacient má potíže se 

zvládnutím správného provedení dechové vlny. 

Autoterapie: dechová cvičení – dechová vlna a lokalizované dýchání, 

protahování hamstringů, flexorů kyčelního kloubu, AGR na m. piriformis.  
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3. Terapie 

7. 1. 2016 

Status praesens 

Subjektivní: Pacient udává, že měl v noci problémy usnut, takže se cítí po ránu 

unavený. Stěžuje si na ztuhlost bederní páteře a na bolest krční páteře a hlavy (bolest 

tupá, stupeň bolesti 3 – mírná bolest). Po minulé terapii se další den cítil dobře, více 

uvolněný. Pacient plnil protahovací cviky, které mu byly doporučeny, aby prováděl. 

Objektivní: zhoršená protažitelnost kůže a podkoží v oblasti C-Th přechodu do 

rotace, Lp oblast volnější kraniálně i kaudálně, ale stále přetrvává zhoršený náběr 

Kibblerovy řasy v této oblasti. Hypertonus svalů v krční oblasti bilaterálně (mm. 

sternocelidomastoideii, mm.scalenii, m. trapezius, m. levator scapulae). 

Orientačně vyšetřeny pasivní pohyby v kyčelním kloubu (flexe s nataženou 

dolní končetinou, vnější a vnitřní rotace – rozsah pohybu stále omezený vlivem 

zkrácených svalů bilaterálně – hamstringy stupeň 2 a m piriformis stupeň 1 vlevo a 

stupeň 2 vpravo, ale pociťuji mírně zlepšený rozsah pohybu a snížení tuhosti bariéry 

v krajní poloze u všech pohybů. Orientačně vyšetřeny pohyby hlavy – flexe, extenze, 

lateroflexe, rotace – zjištěna omezená flexe, lateroflexe bilaterálně a pohyb omezen také 

do rotace vlevo.  

Kloubní vůle omezena v SI skloubení bilat ventrodorzálně, omezení kloubní 

vůle hlavičky fibuly vlevo ventrodorzálně, Snížená pružnost hrudní páteře, bederní 

páteře, Th-L přechodu.   

Cíl terapeutické jednotky 

 Protažení zádových fascií a fascií C-Th přechodu 

 Relaxace hypertonických svalů  

 Protažení zkrácených svalů 

 Obnovení kloubní vůle 

 LTV individuální 

Návrh terapie 

 Zlepšení protažitelnosti podkoží a fascií v oblasti C-Th přechodu a Lp. 

 Uvolnění měkkých tkání krční oblasti  
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  LTV na krční páteř  

 Relaxace hypertonických svalů krční páteře 

 Uvolnění blokád SI skloubení a hlavičky fibuly, zlepšení pružení hrudní, bederní 

páteře a Th-L přechodu , mobilizace AO skloubení, trakce krční páteře 

s propracováním měkkých tkání 

Provedení  

 TMT oblasti Cp a Lp – míčkování 

 Protažení zádových fascií a fascie C-Th přechodu dle Lewita směrem 

kraniálním, kaudálním směrem a do rotace. 

 Cvičení krční páteře s overballem – Pacient je vleže na zádech a má umístěný 

overball pod okciputem. Míček je vyfouklý tak, aby byla krční páteř 

v prodloužení těla. 

o Tlak hlavou do balonku. Vždy s výdechem stlačit hlavou do overballu 

tak, aby se nepředklonila, ani nezaklonila, ale pouze došlo ke stlačení 

balónku. Opakování 6x 

o Kroužky hlavou na overballu. Pacient pomalu krouží hlavou, hlava je 

volně položená na míčku. Nejprve otočit hlavou do strany, následně 

půlkruhem bradou po hrudníku přetočit hlavu na druhou stranu a přes 

mírný záklon kroužek dokončit. Opakování 5x na každou stranu. 

o Otáčení hlavou do stran. Pomalým pohybem, s výdechem, otočit hlavu 

doprava, s nádechem návrat do výchozí pozice a otočit s výdechem do 

leva. Opakování 6x, na každou stranu. 

o Osmičky hlavou. Pacient se snaží očima opisovat co největší osmičky. 

Provádění cviku 1 minuta. 

 Mobilizace SI skloubení dle Lewita – ventrálním a dorzálním směrem, 

mobilizace hrudní páteře křížovým hmatem, izometrická trakce bederní páteře 

vleže na břiše, mobilizace SI kloubu křížovým hmatem. Mobilizace AO 

skloubení do lateroflexe vpravo, trakce krční páteře s propracováním měkkých 

tkání vleže na zádech. Mobilizace hlavičky fibuly ventrálně a dorzálně dle 

Rychlíkové 

 PIR m. sternocleidomastoideus bilaterálně  

 PIR m. trapezius bilaterálně  

 PIR m. levator scapulae bilaterálně 
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 PIR m quadratus lumborum bilaterálně 

 PIR s protažením m. pectoralis major bilaterálně pars sternalis 

 

Závěr terapeutické jednotky 

Subjektivní: Pacient cítí výrazné uvolnění krční páteře a snížení bolestivosti TrPs 

při jejich přímé palpaci. 

Objektivní:Pacient velmi dobře spolupracoval. Odstranění blokády hlavičky 

fibuly dorzálním směrem a blokády SI skloubení vlevo. Zlepšení pružení hrudní páteře. 

Obnovení joint play AO skloubení. Palpačně zjišťuji snížení tonu hypertonických svalů 

krční páteře. TrPs ve svalech krční páteře stále přetrvávají. Orientační vyšetření rozsahů 

pohybů hlavy ukazuje na zlepšení rozsahů pohybů, oproti zkoušce provedenou před 

terapií. 

Autoterapie: dechová cvičení – dechová vlna a lokalizované dýchání, 

protahování hamstringů, flexorů kyčelního kloubu, AGR na m. piriformis, dále přidáno 

PIR na m. trapezius a PIR s protaženám na levator scapulae. 

 

4. Terapie 

8. 1. 2016 

Status praesens 

Subjektivní: Pacient spal v noci dobře. Opět cítí ranní ztuhlost v zádech, krční 

páteř se jeví uvolněná, bez bolesti. 

Objektivní: vyšetření kloubní vůle hlavičky levé fibuly – mírné omezené 

pohyblivosti, a levého SI spojení bez patologie – pociťuji pružení v kloubu bez známek 

blokády vlevo. Vpravo omezená joint play. 

Cíl terapeutické jednotky 

 LTV individuální 

 Protažení zkrácených svalů 

 Senzomotorická stimulace 

 Mobilizace SI kloubu a hlavičky fibuly 
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Návrh terapie 

 Respirační fyzioterapie  

 LTV cílená na protažení a uvolnění celého těla. 

 Protahování zkrácených svalů DKK 

 Mobilizace nohou v rámci přípravy na senzomotorickou stimulaci 

 mobilizace SI kloubu vpravo a hlavičky fibuly ventro-dorzálním směrem 

 Senzomotorická stimulace 

Provedení 

 Respirační fyzioterapie – nácvik lokalizovaného dýchání a nácvik správné 

dechové vlny vleže na zádech a vleže na břiše. 

 LTV s tyčí – pacient stojí, uchopí tyč do obou rukou, širším úchopem – skoro až 

za konce tyče. 

o Vzpaží a střídavě vytahuje paže co nejvíce do výšky. Opakování 8x na 

každou stranu. 

o Pacient provádí co největší záklon ve vzpažení a následně co největší 

předklon. Opakování 5x. 

o Ve vzpažení provádí pacient úklony. Paže stále ve stejné rovině – 

provedení čisté lateroflexe. Opakování 5x každá strana. 

o Předpažení a rotace trupu – pažemi se snaží dostat co nejdále do rotace. 

Opakování 5x na každou stranu. 

o Připažení, tyč za zády. Pacient krčí lokty a posouvá tyč za zády směrem 

kraniálně. Opakování 5x. 

o Připažení, tyč za zády. Pacient pomalým pohybem, tahem, zapažuje. 

Ramena tlačí směrem kaudálně a dorzálně. Opakování 5x. 

o Pacient vzpaží a tahem, s výdechem, zapažuje. Opakování 5x. 

o Vzpažení a pomalý pohyb trupu do předklonu, do 90°v kyčelních 

kloubech – pacient se snaží udržet rovná záda a paže ve vzpažení. 

Ramena tlačí směrem kaudálně a dorzálně. DKK jsou propnuté. 

Opakování 3x 

 AGR m. piriformis bilaterálně  

 PIR m. triceps surae bilaterálně  

 PIR s protažením na hamstringy 
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 Mobilizace SI kloubu křížovým hmatem dle Stoddarda, mobilizace hlavičky 

fibuly LDK ventrodorzálně 

 Mobilizace dle Rychlíkové – nespecifická mobilizace metatarsů, mobilizace 

Lisfrankova kloubu plantárně, dorzálně a do rotace, nespecifická mobilizace 

kalkaneu, mobilizace talokrurálního kloubu. 

 Senzomotorická stimulace 

o ,,ježek“ pod ploskou, vsedě 

 převalování pod špičku pod patu 

 kroužky s ježkem pod špičkou 

 kroužky s ježkem pod patou 

 uchopování ježka prsty, přenést k druhé noze. Druhá noha to 

samé. 

o vsedě, nácvik opory o tři body. Nácvik malé nohy pasivně, s dopomocí a 

aktivně. 

o Korigované držení – aplikace opory o 3 body, popřípadě malé nohy a 

korekce postavení jednotlivých částí do správného postavení (pánev, šíje, 

kolena…) 

o Využití balančních pomůcek – molitanový kvádr cca 5cm tloušťka – 

trénování opory o 3 body v krokové fázi. 

 

Závěr terapeutické jednotky 

Subjektivní: Pacient hodnotí dnešní terapii velmi pozitivně, z hlediska 

,,rozhýbání“ a uvolnění horní části trupu. V dolních končetinách pociťuje pacient 

příjemné uvolnění  

Objektivní: U lokalizovaného dýchání zvládá pacient usměrnit dech pod dlaně. 

Správná dechová vlna se již přechodně objevuje i spontánně bez pacientovy kontroly. 

Při vyšetření zkrácených svalů se prokázalo zlepšení u hamstringů v rozsahu pohybu, i 

když stále hodnotím stupněm 2, svalového zkrácení. U m. piriformis zjišťuji zlepšení ze 

stupně 2 na stupeň 1+ vpravo, s negativním nálezem TrP vlevo. Při mobilizaci chodidla 

se dostavil fenomén“lupnutí“ při nespecifické mobilizaci kalkaneu a mobilizaci 

talokrurálního kloubu ventrodorzálně, bilaterálně. U senzomotirkcé stimulace – nácviku 

korigovaného držení těla docházelo ke zpětnému vpadání kotníku mediálně, při 
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odvedení pozornosti na jiný segment. Obnovení joint play v pravém SI kloubu a u 

hlavičky fibuly LDK. 

Autoterapie: Dechová cvičení – dechová vlna a lokalizované dýchání, 

protahování hamstringů, flexorů kyčelního kloubu, AGR na m. piriformis, PIR na m. 

trapezius a PIR s protaženám na levator scapulae. Dále nácvik vsedě opory o 3 body a 

cvičení na posílení příčné podélné klenby – vsedě přetáčet chodidlo do everze a do 

inverze. 

 

5. Terapie 

11. 1. 2016 

Status praesens 

Subjektivní: Pacient se cítí vcelku dobře. O víkendu dodržoval protahovací a 

uvolňovací cviky a správný dechový stereotyp. Jiné cvičení přes víkend neměl.  

Objektivně: V poloze vleže pozoruji u pacienta výrazné zapojení flexorů krku ve 

funkci. Při palpačním vyšetření zjišťuji hypertonus svalů ventrální strany krku 

bilaterálně. Pacient si občas uvědomuje přílišné zapojení svalů krku v situacích, kdy by 

svaly pracovat nemusely. U zádových fascií zhoršená protažitelnost kaudálním směrem, 

kraniálně je protažitelnost dobrá, s fyziologickou bariérou. Protažitelnost C-Th do 

rotace fascie dobrá. Volnost pohybu v SI kloubech. 

Při vyšetření zkrácených svalů došlo ke zlepšení u hamstringů ze stupně 2 na 1+ 

bilat.  

Cíl terapeutické jednotky  

 Uvolnění zádových fascií 

 LTV individuální - udržení nebo zvýšení rozsahů pohybů páteře 

 Relaxace hypertonních svalů 

 Posílení oslabených svalů 

 Protažení zkrácených svalů 

Návrh terapie 

 Uvolnění zádových fascií dle Lewita kaudálním směrem bilateráně 

 LTV individuální - udržení nebo zvýšení rozsahů pohybů páteře 
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 PIR na mm saclenni bilaterálně 

 PIR m sternocelidomastoideus bilat. 

 Posilovací cvičení na oslabený m. rectus abdominis a zapojení mm obliqui a m 

transverzus abdominis do stabilizační funkce 

 AO skloubení do lateroflexe vpravo, trakce krční páteře s propracováním 

měkkých tkání vleže na zádech 

Provedení terapie 

 Kibblerova řasa na uvolnění kůže a podkoží převážně v oblasti bederní páteře a 

oblasti horního trapézového svalu bilaterálně 

 Protažení zádových fascií bilaterálně kaudálním směrem dle Lewita  

 LTV individuální: 

o Leh na zádech, DKK volně natažené a v mírné abdukci, HKK vzpažit. 

Pacient vytahuje střídavě druhostranné končetiny do dálky, zatáhne 

břicho a bedra se snaží tlačit do podložky. Opakování 5x každá 

končetina. 

o Leh na zádech, DKK volně natažené a v mírné abdukci, HKK jsou 

v upažení. S nádechem otočíme hlavou na jednu stranu a špičky otočíme 

na opačnou stranu než hlavu a přitlačíme je k podložce. S výdechem 

vracíme do výchozí polohy. Opakování 5x každá strana. 

o Leh na zádech, DKK pokrčené v kolenních a kyčelních kloubech, 

chodidla na podložce, HKK v upažení. Pacient nechá volně klesnout 

pokrčené DKK na jednu stranu, hlavu otočí na opačnou stranu. 

Opakování 3x každá strana. 

o Leh na břiše. DKK natažené, HKK ve vzpažení. S nádechem zvednout 

pravou ruku a zároveň zanožit levou nohu. S výdechem návrat do 

výchozí polohy. Opakování 4x každá strana. 

o Vzpor klečmo, pacient přenese váhu nazad, hýždě se snaží položit na 

paty. HKK s výdechem vytahuje do dálky. S nádechem uvolníme. 

Opakování 5x. 

Posilovací a stabilizační cviky na velkém míči: 

 Leh na zádech, HKK v upažení dlaněmi vzhůru, DKK jsou položené na 

velkém míči. Pacient zvedá pánev od země, až se opírá o lopatky, HKK a 

DKK na míči. Opakování 5x. 
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 Výchozí poloha totožná s předchozím cvikem. Provedení taktéž. Pacient 

navíc nadzvedne jednu DKK a opírá se jen o jednu DKK na míči. 

Opakování 5x. 

 Klek na míči směrem k lehátku, které slouží jako opora. Zvednout jednu 

horní končetinu, druhá se lehce opírá o oporu. Pacient se snaží udržet 

pánev trup a hlavu v jedné linii. Opakování 4x každá ruka 

 Leh na míči, lopatky a horní část trupu jsou opřeny o míč. HKK položit 

dlaněmi pod hlavu, lokty od sebe. DKK jsou opřeny chodidly o 

podložku. Pokrčené DKK v kolenních kloubech a snažit se je držet od 

sebe. Bederní páteř je ohnuta tak, aby byla pánev pod úrovní kolen. 

Pacient zvedá pánev klopením vzad až do úrovně kolen tak, aby byly 

v jedné linii. Opakování 5x. 

 Výchozí pozice stejná jako u předchozího cviku. Pacient zvedá hlavu a 

trup z balónu po úhly lopatek. Lokty držet od sebe. Opakování 5x. 

 Leh na míči, podpor dlaněmi o podložku a koleny o míč. HKK jsou 

mírně pokrčené. Pacient vytáčí dolní polovinu těla tak, aby se opíral o 

vnější stranu stehen na míči. Opakování každá strana 5x. 

 Leh na zádech, DKK jsou zvednuté a pokrčené v kolenních a kyčelních 

kloubech v pravém úhlu. Jeden míč je položen na bércích, druhý míč drží 

pacient v předpažení. Pacient natahuje DKK v kolenních a kyčelních 

kloubech a HKK vzpažuje. Celou dobu se snaží mít páteř přitisknutou na 

podložce. Opakování 5x. 

 PIR m. sternocleidomastoideus bilat. dle Lewita 

 PIR mm. scalenni bilat. dle Lewita 

Autoterapie: dechová cvičení – dechová vlna a lokalizované dýchání na 

udržení mobility hrudníku, protahování hamstringů, flexorů kyčelního kloubu, 

AGR na m. piriformis, PIR na m. trapezius a PIR s protaženám na levator 

scapulae. Dále nácvik vsedě opory o 3 body a cvičení na posílení příčné podélné 

klenby – vsedě přetáčet chodidlo do everze a do inverze. 

Závěr terapeutické jednotky 

Subjektivní: Pacient se cítí dobře, „příjemně unavený“. 
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Objektivní: Podkoží v oblasti bederní části zad a pravého trapézového svalu bez 

patologického nálezu. Fascie v těchto dvou oblastech pružnější, ale stále ne 

fyziologická. 

Mm.scaleni a m. sternoscleidomastoideus bilat. normotonní. 

 

6. Terapie 

12. 1. 2016 

Status praesens 

Subjektivní: Pacient se cítí dobře. Ze cvičení z předešlého dne cítí namožení 

břišních svalů a svalů přední strany stehen, ale vše hodnotí pozitivně. Pacient se snaží 

co nejvíce uvolňovat flexory krku, když si uvědomí jejich přílišnou aktivitu. Dnes bez 

bolesti v zádech. 

Objektivní: Zádová fascie bederní oblasti dobře protržitelná bilaterálně, oblast 

C-Th přechodu bez patologického nálezu v podkoží. Při palpaci zjišťuji znatelné 

zlepšení oproti předešlému dni, co se týče tonu svalů (mm. scalenii, m 

sternocelidomastoideus). Svaly jsou normotoní bilaterálně. 

 

Cíl terapeutické jednotky  

 LTV individuální 

 mobilizace nohy 

 senzomotorická stimulace 

 protažení zkrácených svalů  

Návrh terapie 

 LTV individuální se zaměřením na mobilitu páteře 

 mobilizace talokrurálního kloubu, Lisfrankova kloubu, metatarsů 

 Senzomotorická stimulace za využití nestabilních ploch 

 PIR s protažením hamstringů bilaterálně 

 PIR m. trapezius bilaterálně  

 PIR s protažením m. levator scapulae bilaterálně 

 PIR m quadratus lumborum bilaterálně 
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 PIR s protažením m. pectoralis major bilaterálně  

 

Provedení terapie 

 Cvičení na uvolnění a protažení bederní páteře a kyčelních kloubů: 

o Pacient leží na zádech, vzpaží, střídavě se vytahuje do dálky nejdříve za 

pravou rukou a za levou nohou, poté opačně. Opakování 5x na každou 

stranu. 

o Pacient leží na zádech, nohy pokrčené v kyčelních a kolenních kloubech, 

chodila se opírají o podložku. Pacient provádí podsazování pánve a snaží 

se tlačit bederní páteř k podložce. S výdechem dochází ke stažení 

hýžďového svalstva a k podsazení pánve, s nádechem dochází 

k uvolnění. Opakování 5x. 

o Výchozí poloha totožná s předchozím cvikem. Pacient současně 

s výdechem stahuje hýžďové svaly, dochází k podsazení pánve a 

k postupnému oddalování obratlů od podložky až po oblast dolních úhlů 

lopatek. Pacient v dosažené poloze provede nádech a s výdechem se 

postupně obratel po obratli vrací do výchozí polohy. Opakování 5x. 

o Uvolnění kyčelních kloubů – pacient leží na zádech, nohy pokrčené 

v kyčelních a kolenních kloubech, chodidla se opírají o podložku. 

Pacient uchopí jednu nohu za koleno a s výdechem přitáhne pokrčenou 

končetinu co nejvíce k hrudníku. Opakování 5x, každá noha. 

o Výchozí poloha stejná jako u předchozího cviku. Pacient provádí 

končetinou krouživý pohyb v kyčelním kloubu. Opakování 5x, každá 

noha. 

o Pacient je v kleku sedmo, předklon, hlava se opírá o ruce položené na 

zemi blízko u kolen. S nádechem, který je směřován do bederní oblasti, 

dochází k uvolnění a mírnému protažení zádových svalů. Opakování 5x. 

 PIR s protažením hamstringů bilaterálně 

 PIR m. trapezius bilaterálně  

 PIR s protažením m. levator scapulae bilaterálně 

 PIR m quadratus lumborum bilaterálně 

 PIR s protažením m. pectoralis major bilaterálně  
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 Mobilizace dle Rychlíkové – nespecifická mobilizace metatarsů, mobilizace 

Lisfrankova kloubu plantárně, dorzálně a do rotace, nespecifická mobilizace 

kalkaneu, mobilizace talokrurálního kloubu ventrodorzálně. 

 Senzomotorická stimulace: zopakování cviků  

o Stimulace plosky pomocí míčku, „ježka“, v sedě 

 převalování pod špičku pod patu 

 kroužky s ježkem pod špičkou 

 kroužky s ježkem pod patou 

 uchopování ježka prsty, přenést k druhé noze. Druhá noha to 

samé. 

o vsedě, nácvik opory o tři body. Nácvik malé nohy pasivně, s dopomocí a 

aktivně. 

o Korigované držení – aplikace opory o 3 body, popřípadě malé nohy a 

korekce postavení jednotlivých částí do správného postavení (pánev, šíje, 

kolena…) 

o Sestavení krátkého „chodníku“ z nestabilních ploch (bosu, měkký 

molitan atd.) 

Autoterapie: dechová cvičení – dechová vlna a lokalizované dýchání na udržení 

mobility hrudníku, protahování hamstringů, flexorů kyčelního kloubu, AGR na m. 

piriformis, PIR na m. trapezius a PIR s protaženám na levator scapulae. Dále nácvik 

vsedě opory o 3 body a cvičení na posílení příčné podélné klenby – vsedě přetáčet 

chodidlo do everze a do inverze. 

Závěr terapeutické jednotky 

Subjektivní:Pacient se cítí uvolněný a pociťuje zlepšení vnímání z chodidel a 

jejich jiné zatížení při stoji a chůzi. 

Objektivní:Pozoruji zlepšení funkce podílné klenby při stoji a méně valgózní 

postavení u obou kotníků a pat. Obnovení joint play v talokrurálním kloubu a 

Lisfrankově kloubu.  
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7. Terapie 

14. 1. 2016 

Status praesens 

Subjektivní: Pacient se cítí dobře. Uvádí snížení ranních bolestí (dnes stupeň 3) a 

ztuhlosti páteře od té doby, co jsme začali cvičit. Celkově se cítí lépe. 

Objektivně: Kůže, podkoží a fascie dobře protržitelné . M piriformis přetrvává 

zvýšený tonus bilaterálně, bez TrP vlevo. Taktéž flexory krku normotoní bilaterálně. 

Zlepšení stavu při testování zkrácení m. piriformis ze stupně 1+ na stupeň 1 vlevo a ze 

stupně 1 na 0 vpravo. Hamstringy taktéž zlepšení bilaterálně ze stupně 1+ na stupeň 1. 

Insuficience m. transverzus abdominis spolu s oslabeným břišním svalstvem. 

Insuficience mezilopatkového svalstva. 

Cíl terapeutické jednotky  

 Udržení pohyblivosti páteře s celkovým protažením. 

 Posílení břišních svalů a svalů mezilopatkových  

 Zlepšení zapojení m. transverzus abdominis do funkce 

 Senzomotorická stimulace 

Návrh terapie 

 Mobilizace nohy dle Rychlíkové – dorzoplantární vějíř, mobilizace Lisfrankova 

kloubu, nespecifická mobilizace kalkaneu, ventrodorzální mobilizace 

talokrurálního kloubu 

 LTV individuální – udržení pohyblivosti páteře, a ramenních kloubů, celkové 

protažení  

 LTV individuální – posílení oslabených mezilopatkových svalů a břišních svalů. 

 Senzomotorická stimulace – stimulace plosky, nácvik tříbodové opory (sed, 

stoj), využití balančních podložek. 

Provedení terapie 

 Provedení nespecifické mobilizace přednoží plantárním a dorzálním vějířem. 

Mobilizace Lisfrankova kloubu dorzoplantárně vleže na zádech. Nespecifická 

mobilizace kalkaneu v leže na břiše s pokrčenými končetinami v kolenních 

kloubech, mobilizace talokrurálního kloubu ventrodorzálně. 
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 LTV – udržení mobility páteře 

o Leh na břiše, HKK ve vzpažení – střídavě vytahovat protilehlé končetiny 

do dálky s 3 vteřinovou výdrží. Opakování 3x každá strana. 

o Leh na břiše, ruce složené pod čelem. S nádechem zvednout hlavu, lokty, 

ramena a horní část trupu od podložky. S výdechem se vrátit do výchozí 

pozice. Opakování 5x. 

o Leh na břiše, HKK ve vzpažení. Střídavě nadzvedávat protilehlé 

končetiny od podložky s nádechem. S výdechem se vrátit do výchozí 

pozice. Opakování 3x každá strana. 

o Podpor klečmo o předloktí – pacient s výdechem zvedá střídavě paže, 

trup a hlava rotují za paží a oči se dívají na zvedanou paží. S nádechem 

návrat do výchozí pozice. Totéž opačnou paží. Opakování 4x každá 

strana. 

o vzpor klečmo, s výdechem otáčí pacient hlavu a horní trup směrem 

k nohám a spodní část trupu a nohy otáčet směrem k trupu. Opakování 

4x každá strana. 

 LTV posilování břišních svalů a fixátorů lopatky 

o Leh na břiše, HKK vzpažit povýš, lokty do úrovně uší, předloktí volně 

položené na podložce, ruce vytvoří mističku a opírají se kořenem dlaně o 

podložku. Hlava opřená čelem o podložku. S nádechem stahovat ramena 

a lopatky šikmo, kaudálně, směrem k páteři. Zatlačit loktem a kořenem 

dlaně do podložky a zároveň nadzvednout hlavu od podložky. Hlava je 

v prodloužení páteře. Opakování 7x. 

o  Pacient sedí na patách a předklání trup tak, že se čelem dotýká 

podložky. Horní končetiny ve vzpažení. V této pozici je mediální úhel 

lopatky odtahován od páteře. Pacient stahem dolní části trapézového 

svalu posouvá lopatku směrem kaudálním. Opakování 7x 

o Leh na zádech, DKK jsou ve flexi 90°v kyčelních a kolenních kloubech. 

DKK jsou v mírné abdukci. S nádechem se pacient snaží aktivovat m. 

transverzus abdominis. Totéž zkoušíme s výdechem a následně snaha o 

aktivaci svalu během nádechu i výdechu za současného odlehčení, až 

mírného nadzvednutí DKK od podložky. Opakování každá noha 5x. 

o Leh na míči, lopatky a horní část trupu jsou opřeny o míč. HKK položit 

dlaněmi pod hlavu, lokty od sebe. DKK jsou opřeny chodidly o 
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podložku. Pokrčené DKK v kolenních kloubech a snažit se je držet od 

sebe. Bederní páteř je ohnuta tak, aby byla pánev pod úrovní kolen. 

Pacient zvedá pánev klopením vzad až do úrovně kolen tak, aby byly 

v jedné linii. Opakování 5x. 

o Výchozí pozice stejná jako u předchozího cviku. Pacient zvedá hlavu a 

trup z balónu po úhly lopatek. Lokty držet od sebe. Opakování 7x. 

o Leh na míči, podpor dlaněmi o podložku a koleny o míč. HKK jsou 

mírně pokrčené. Pacient vytáčí dolní polovinu těla tak, aby se opíral o 

vnější stranu stehen na míči. Opakování každá strana 7x. 

o Leh na zádech, DKK jsou zvednuté a pokrčené v kolenních a kyčelních 

kloubech v pravém úhlu. Jeden míč je položen na bércích, druhý míč drží 

pacient v předpažení. Pacient natahuje DKK v kolenních a kyčelních 

kloubech a HKK vzpažuje. Celou dobu se snaží mít páteř přitisknutou na 

podložce. Opakování 7x. 

 Senzomotorická stimulce 

o Stimulace plosky pomocí míčku, „ježka“, v sedě 

 převalování pod špičku pod patu 

 kroužky s ježkem pod špičkou 

 kroužky s ježkem pod patou 

 uchopování ježka prsty, přenést k druhé noze. Druhá noha to 

samé. 

o vsedě, nácvik opory o tři body. Nácvik malé nohy pasivně, s dopomocí a 

aktivně. 

o Korigované držení – aplikace opory o 3 body, popřípadě malé nohy a 

korekce postavení jednotlivých částí do správného postavení (pánev, šíje, 

kolena…) 

o Nácvik korigovaného držení při zvýšené facilitaci (mírné postrkování, 

házení míčem, využití bosu) při zatížení nejprve obou DKK, poté pouze 

jedna končetina 

 

Autoterapie: dechová cvičení – dechová vlna a lokalizované dýchání na 

udržení mobility hrudníku, protahování hamstringů, flexorů kyčelního kloubu, AGR 

na m. piriformis, PIR na m. trapezius a PIR s protaženám na levator scapulae. Dále 
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nácvik vsedě opory o 3 body a cvičení na posílení příčné podélné klenby – vsedě 

přetáčet chodidlo do everze a do inverze. Přidávám cvik na aktivaci m. transverzus 

abdominis vleže na zádech s pokrčenými DKK. 

Závěr terapeutické jednotky 

Subjektivně: Pacient má příjemný pocit v chodidlech, zlepšilo se mu vnímání 

vjemů z chodidel. Chůze je volnější, příjemnější.  

Objektivně: Zlepšení zapojení příčné a podélné klenby ve stoji se zvýšenou 

facilitací. Pacient dokázal správně aktivovat mezilopatkové svaly a dolní fixátory 

lopatek. Dařila se celkem dobře i aktivace m. transverzus abdominis. 

 

8. Terapie 

15. 1. 2016 

Status praesens 

Subjektivní: Pacient si v noci přeležel krční páteř. Uvádí bolest ,,za krkem“, 

stupeň 3. 

Objektivní: Vyšetření podkoží: podkoží vyšetřováno Kiblerovou řasou v celé 

délce zad. Stále přetrvává omezený náběr řasy v lumbálním úseku páteře bilat., ale 

pacient neuvádí bolest.  

vyšetření fascií: vyšetření torakolumbální fascie kraniokaudálně, fascie C-Th 

přechodu – bez patologie, krční fascie do rotace bilaterálně – patologická bariéra 

Zvýšený tonus dlouhých extenzorů krční páteře bilaterálně. 

vyšetření zkrácených svalů: m. biceps femoris: stupeň 1 bilat., semisvaly stupeň 

1 bilat., m piriformis stupeň 0 vpravo, stupeň 1 vlevo., m. levator scapulae stupeň 1 

bilat., m trapezius stupeň 1 bilat. 

Vyšetření stoje: zaměřeno na postavení hlezenních kloubů, pat a nožní klenby. 

Kotníky a paty jsou stále mírně ve valgózním postavení. Zlepšená funkce podélné 

klenby. 
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Cíl terapeutické jednotky  

 LTV – individuální 

 udržení a zlepšení mobility páteře a ramenních kloubů 

 ovlivnění reflexních změn na krční páteři 

Návrh terapie 

 měkké techniky oblasti krční páteře 

 LTV – individuální – udržení a zlepšení mobility páteře a ramenních kloubů. 

 Mobilizace páteře pro udržení její mobility 

 stabilizační cvičení pro zlepšení stabilizace páteře, ramenních kloubů 

Provedení terapie 

 TMT na krční páteř – míčkování, uvolnění krční fascie dle Lewita.do rotace 

bilaterálně 

 Mobilizace páteře dle Lewita - Mobilizace horního úseku SI skloubení 

ventrálním a dorzálním směrem, mobilizace hrudní páteře křížovým hmatem, 

izometrická trakce bederní páteře vleže na břiše v celém rozsahu kaudálním 

směrem, mobilizace SI kloubu křížovým hmatem. Mobilizace AO skloubení 

ventrálně, dorzálně a do rotace bilat., trakce krční páteře s propracováním 

měkkých tkání vleže na zádech. 

 LTV – individuální 

o Stoj, kroužení pažemi v co největším rozsahu v jednom směru a poté v 

druhém. Opakování 10x 

o Stoj, s nádechem vzpažit, paže a s výdechem provést hluboký předklon, 

dlaně se snaží dát co nejvíce k zemi, provést nádech a s výdechem 

pomalu obratel po obratli vracet do výchozí polohy. Opakování 3x 

o Stoj, provést rovný předklon do 90°čelem k žebřinám, uchopit žebřiny. 

S výdechem  protlačovat hrudník směrem dolů. Výdrž 5 sekund, poté 

návrat. Opakování 8x.  

o Pozice totožná s předchozím cvikem. S výdechem opět protlačit hrudník 

směrem dolů ale zároveň provést maximální rotaci trupem na jednu 

stranu, výdrž 5 sekund, pacient kouká pod paži na straně, na kterou 

rotuje. Opakování 5x na každou stranu. 
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o Stoj čelem k žebřinám, uchopit theraband zaháknutý za žebřiny. Připažit, 

flexe v loktech je 90°. S nádechem provést předloktím zevní rotaci se 

supinací. Opakování 8x 

 LTV- individuální na stabilizaci páteře a ramenních pletenců – cvičení na 

velkém míči 

o Klek, předloktí a kořeny dlaní jsou na míči, páteř a pánev držet v jedné 

rovině. S nádechem pomalu sunout míč dopředu, ramena a lopatky stále 

tlačit kaudálně, páteř a pánev držet v jedné rovině. S výdechem se vracet 

do výchozí pozice. Opakování 8x. 

o  Klek, lokty a předloktí položené na míči, páteř a pánev držet v jedné 

rovině. Sunout míč směrem vpřed, propínat dolní končetiny – kolena 

odlepovat od podložky, páteř, pánev a hlava jsou v jedné rovině, ramena 

a lopatky stahovat kaudálně. Výdrž 5 sekund a návrat do výchozí pozice. 

Opakování 8x. 

o Vzpor, bérce jsou položené na míči. Přenést váhu tak, aby největší 

zatížení bylo v oblasti pod zápěstím. Držet trup napřímený, pánev, páteř, 

hlava v jedné rovině. Ramena a lopatky stahovat kaudálně. S nádechem 

se snaží pacient vytlačit hrudník co nejvíce mezi lopatky, vzhůru. 

Opakování 3x, ve dvou sériích. 

 

Autoterapie: dechová cvičení – dechová vlna a lokalizované dýchání na udržení 

mobility hrudníku, protahování hamstringů, flexorů kyčelního kloubu, AGR na m. 

piriformis, PIR na m. trapezius a PIR s protaženám na levator scapulae. Dále nácvik 

vsedě opory o 3 body a cvičení na posílení příčné podélné klenby – vsedě přetáčet 

chodidlo do everze a do inverze. Aktivace  m. transverzus abdominis vleže na zádech 

s pokrčenými DKK. 

Závěr terapeutické jednotky 

Subjektivní: Pacient se cítí příjemně vyčerpaný. 

Objektivní: Pro pacienta bylo cvičení náročné, ale zvládal vykonávat cviky za 

mé kontroly. Zlepšení pohyblivosti fascie krční páteře – bez patologie, uvolnění 

hypertoniích svalů krční páteře (dlouhé extenzory) 
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9. Terapie 

18. 1. 2016  

Status praesens 

Subjektivní:Pacient se cítí dobře, má pocit lepší pohyblivosti celého těla. Ranní 

bolesti zad jsou na stupni 1-2. 

Objektivní: zlepšený stereotyp chůze, kotníky a paty nenapadají tolik valgózně. 

Zlepšení funkce m transverzus abdominis, insuficience mezilopatkových svalů. 

Cíl terapeutické jednotky  

 instruktáž a korekce terapeutické sestavy pro autorerapii 

Návrh terapie 

 LTV – individuální – předvedení cviků z autoterapie 

 respirační fyzioterapie na zlepšení pohyblivosti hrudního koše 

 mobilizace přednoží, Lisfrankova kloubu, talokrurálního kloubu  

 senzomotorická stimulace 

Provedení terapie 

 Respirační fyzioterapie – lokalizované dýchání vleže na zádech, vleže na břiše, 

vleže na boku- lokalizace dechu do oblasti horního, středního a spodního 

hrudníku.  

 Mobilizace dle Lewita a Ryclíkové - Provedení nespecifické mobilizace 

přednoží plantárním a dorzálním vějířem. Mobilizace Lisfrankova kloubu 

dorzoplantárně vleže na zádech. Nespecifická mobilizace kalkaneu v leže na 

břiše s pokrčenými končetinami v kolenních kloubech, mobilizace 

talokrurálního kloubu ventrodorzálně. 

 LTV – individuální –vybrání a zopakování cviků pro autoterapii (cviky si vybral 

pacient podle toho, které si zapamatoval) 

o Pacient leží na zádech, vzpaží, střídavě se vytahuje do dálky nejdříve za 

pravou rukou a za levou nohou, poté opačně. Opakování 5x na každou 

stranu. 

o Pacient leží na zádech, nohy pokrčené v kyčelních a kolenních kloubech, 

chodila se opírají o podložku. Pacient provádí podsazování pánve a snaží 
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se tlačit bederní páteř k podložce. S výdechem dochází ke stažení 

hýžďového svalstva a k podsazení pánve, s nádechem dochází 

k uvolnění. Opakování 5x. 

o Leh na břiše, HKK ve vzpažení – střídavě vytahovat protilehlé končetiny 

do dálky s 3 vteřinovou výdrží. Opakování 3x každá strana. 

o Leh na břiše, ruce složené pod čelem. S nádechem zvednout hlavu, lokty, 

ramena a horní část trupu od podložky. S výdechem se vrátit do výchozí 

pozice. Opakování 5x. 

o Podpor klečmo o předloktí – pacient s výdechem zvedá střídavě paže, 

trup a hlava rotují za paží a oči se dívají na zvedanou paží. S nádechem 

návrat do výchozí pozice. Totéž opačnou paží. Opakování 4x každá 

strana. 

o vzpor klečmo, s výdechem otáčí pacient hlavu a horní trup směrem 

k nohám a spodní část trupu a nohy otáčet směrem k trupu. Opakování 

4x každá strana. 

o Pacient sedí na patách a předklání trup tak, že se čelem dotýká podložky. 

Horní končetiny ve vzpažení. V této pozici je mediální úhel lopatky 

odtahován od páteře. Pacient stahem dolní části trapézového svalu 

posouvá lopatku směrem kaudálním. Opakování 7x 

o Leh na zádech, DKK jsou ve flexi 90°v kyčelních a kolenních kloubech. 

DKK jsou v mírné abdukci. S nádechem se pacient snaží aktivovat m. 

transverzus abdominis. Totéž zkoušíme s výdechem a následně snaha o 

aktivaci svalu během nádechu i výdechu za současného odlehčení, až 

mírného nadzvednutí DKK od podložky. Opakování každá noha 5x. 

 Senzomotorická stimulace 

o Stimulace plosky pomocí míčku, „ježka“, v sedě 

 převalování pod špičku pod patu 

 kroužky s ježkem pod špičkou 

 kroužky s ježkem pod patou 

 uchopování ježka prsty, přenést k druhé noze. Druhá noha to 

samé. 

o vsedě, nácvik opory o tři body. Nácvik malé nohy pasivně, s dopomocí a 

aktivně. 
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o Korigované držení – aplikace opory o 3 body, popřípadě malé nohy a 

korekce postavení jednotlivých částí do správného postavení (pánev, šíje, 

kolena…) 

o Nácvik korigovaného držení při zvýšené facilitaci (mírné postrkování, 

házení míčem, využití bosu) při zatížení nejprve obou DKK, poté pouze 

jedna končetina 

Autoterapie: dechová cvičení – dechová vlna a lokalizované dýchání na udržení 

mobility hrudníku, protahování hamstringů, flexorů kyčelního kloubu, AGR na m. 

piriformis, PIR na m. trapezius a PIR s protaženám na levator scapulae. Dále nácvik 

vsedě opory o 3 body a cvičení na posílení příčné podélné klenby – vsedě přetáčet 

chodidlo do everze a do inverze. Aktivace m. transverzus abdominis vleže na zádech 

s pokrčenými DKK. 

Závěr terapeutické jednotky 

Subjektivní: Pacient byl spokojený, že si mohl vybrat cviky podle sebe, které mu 

nejvíce vyhovují, a znovu jsme je zopakovali, aby si byl jistý, že je dělá správně. 

Objektivní: Žádný z cviků nebyl pro pacienta tak náročný, aby ho nebyl schopný 

provádět správně i doma bez kontroly. Pro jistotu jsem pacientovi vytvořil přehled 

cviků posilovacích, protahovacích a na udržení mobility páteře, kdyby si nebyl jistý 

provedením jiných cviků, které jsme spolu prováděli. (Přehled cviků v příloze) 

 

10. Terapie 

19. 1. 2016  

Status praesens 

Subjektivně:Pacient v dobré náladě. Bolest zad hodnotí stupněm 2 

Objektivně:Orientovaný osobou, místem i časem. Připravený spolupracovat. 

Cíl terapeutické jednotky Provedení výstupního kineziologického rozboru 
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3.6. Výstupní kineziologický rozbor 

3.6.1. Vyšetření stoje aspekcí 

Pohled zezadu 

 Paty jsou v mírném valgózním postavení 

 Achillovy šlachy symetrické  

 kotníky symetrické, opět v mírném valgózním postavení 

 Laterální a mediální kontura lýtek symetrická 

 Podkolenní rýhy symetrické  

 Kontura stehen symetrická  

 Subgluteální rýhy symetrické  

 Hýžďové svaly symetrické 

 Boky symetrické  

 Tajle výraznější vlevo 

 Torakální úhel vpravo větší 

 Prominence horní části trapézového svalu vpravo přetrvává, ale není tak 

výrazná, oproti vstupnímu vyšetření. Vlevo má sval přirozenou konturu – 

prominence svalu pravé stany způsobena jednak dextroskoliózou hrudní páteře a 

jednak přetrvávajícím hypertonem svalu 

 Postavení lopatek symetrické 

 Hypertonus paravertebrálních svalů v Lp, Th-L přechodu a Thp, svaly Cp 

normotoní 

 Levé rameno postaveno výše než pravé 

 Hlava rotována a ukloněna vlevo 

Pohled zepředu 

 Zúžená opěrná báze 

 Pravé chodidlo stále více rotováno zevně  

 Chodidla zatížena více na mediální straně 

 Snížená příčná klenba, u podélné klenby pozoruji zlepšení, což má za následek 

mírnější valgózní postavení pat a kotníků bilat. 

 Mediální i laterální kontura lýtek symetrická 

 Kolenní klouby symetrické 
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 Pravá patella tažena mírně mediálně 

 Kontura stehen symetrická – pravé stehno nepatrně silnější 

 Umbiculus uprostřed 

 Torakální úhel větší v pravo 

 Sternum vpadlé dovnitř 

 Horní končetiny ve vnitřní rotaci 

 Prsní svaly nesymetrické – pravý prsní sval větší 

 Levá prsní bradavka leží výš než pravá 

 Klíční kosti symetrické   

 M. sternocleidomastoideus normotoní bilat. 

 Levé rameno výše než pravé 

 Prominence pravého trapézového svalu přetrvává, ale není tak výrazná 

 Hlava rotována a ukloněna vlevo  

Pohled z boku (obě strany totožné) 

 Pravá noha v rovině s levou  

 Kolena v semiflexi, levé koleno více 

 Pozoruji oploštělou bederní lordózu, na kterou navazuje výrazný zlom v oblasti 

Th-L přechodu, dále křivka pokračuje ve výraznějším kyfotickém zakřivení 

hrudní páteře s vrcholem Th5 a následně pozvolně přechází do krční lordózy, 

který je zvýrazněná předsunutým držením hlavy.  

 Prominence břišní stěny 

 Protrakce ramen 

 Hyperlordóza C páteře 

 Předsunuté držení hlavy 

Modifikace stoje 

Stoj na dvou vahách 

 Celková hmotnost: 88 kg 

 Zatížení levé nohy: 42 kg 

 Zatížení pravé nohy: 46 kg 

Trendelenburova zkouška: negativní bilaterálně. Bez známek insuficience laterálního 

korzetu pánve – bez poklesu pánve a úklonu trupu. 
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Stoj na špičkách: zvládne se postavit, ale neudrží dlouho rovnováhu 

Stoj na patách: zvládne bez obtíží 

Stoj na 1 dolní končetině: bilaterálně zvládá bez obtíží 

Rhombergův stoj: 

 I negativní, 

 II - – hra šlach, mírné titubace, zlepšení stability – nutnost stabilizace se již 

neposouvá do oblasti kolen a stehenních svalů. 

 III – zvýraznění stupně II. 

Véleho funkční test 1. stupeň – mírně narušená stabilita – prsty pokrčené, přitisknuté k 

podložce 

3.6.2. Palpace pánve: 

 SIPS – pravá výš, levá níž – rozdíl cca 0,5 cm 

 SIAS – levá výš, pravá níž 

 Cristae iliacae – ve stejné výšce 

 Fyziologická anteverze pánve 

 Vyšetření pánve se jeví jako sakroiliakální posun 

3.6.3. Vyštření chůze  

 Stejně dlouhý krok 

 Vytáčení chodidel zevně  

 Šíře opěrné báze v normě 

 Typ chůze dle Jandy – peroneání 

 Extenze v kyčelních kloubech je mírná v odrazové fázi kroku 

 Odval chodidla: nášlap na patu, poté postupné pokládání chodidla po zevní 

hraně až po metatarsy, kde je pohyb dokončen – nedochází k zapojení palce do 

odrazové fáze kroku. Odrazová fáze je ukončena metatarzy. 

 Souhyb pánve minimální  

 Souhyb horních končetin vychází z loketních kloubů 

 Předsunuté držení hlavy při chůzi 
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Modifikace chůze 

Chůze po špičkách – zvládá, bez patologie 

Chůze po patách – zvládá, bez patologie 

Chůze v podřepu – zvládá, nedělá mu problém ujít i větší vzdálenost  

Chůze pozadu – bez patologie 

3.6.4. Zkoušky pohyblivosti páteře 

Extenze 

Páteř se nerozvíjí plynule, omezení pohyblivosti v Th a L páteři. K největšímu 

pohybu dochází v Th/L přechodu, kde je výrazný zlom a v C páteři v oblasti C4-C5. 

Při návratu do výchozí pozice se mírně zamotá hlava.* Výrazná aktivace 

paravertebráních svalů Th-L přechodu. Bolest pacient pociťuje v L páteři, nejasné 

lokalizace- Bolest hodnotí stupněm 3. 

Oproti vstupnímu vyšetření byl zlepšen rozvoj hrudní páteře, kde dochází 

k mírnému zlepšení pohyblivosti viz. měření distancí na páteři(Ottova reklinační 

vzdálenost) 

*možný útlak a. vertebralis 

Lateroflexe 

Bilaterálně omezený rozsah pohybu. Páteř se nerozvíjí pravidelně. Bederní páteř 

zůstává napřímená, zlom v Th/L přechodu, V hrudní páteři je již patrné určité zlepšení 

pohyblivosti, což dokazuje zvětšení rozsahu pohybu do lateroflexe, při vyšetření 

distancí na páteři. Jinak je rozvoj totožný se vstupním vyšetřením. 

 

Flexe 

Páteř se začíná rozvíjet do flexe až od Th12, Lp zůstává při pohybu napřímená. 

Během pohybu je patrná větší prominence paravertebrálních svalů levé strany. V oblasti 

C/Th přechodu přetrvává prominence m. trapezius vpravo. Od Th11 uhýbá páteř 

doprava s vrcholem Th5 – Th4, poté se křivka vrací nazpět a ve výši obratle C7 je již 

opět  
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3.6.5. Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy 

Stereotyp abdukce v ramenním kloubu 

Správný stereotyp pohybu narušen.  

Vpravo: pohyb iniciován m supraspinatus, následně se však přidává současná 

aktivace deltového a trapézového svalu homolaterální stany.  

Vlevo: Timing svalů správný 

Stereotyp kliku:  

Lopatka při pohybu stále nedostatečně zastabilizována bilaterálně - přetrvává 

aktivace trapézových svalů bilaterálně v horní a střední části svalu. Zlepšení vidím 

v lepším zapojení mezilopatkových svalů, které nedovolují tak výraznému propadu 

hrudí páteře. 

Stereotyp extenze v kyčelním kloubu 

Patologické provedení pohybu při natažené dolní končetině, bilaterálně – pohyb 

zahájen aktivací hamstringů, teprve poté došlo k aktivaci m. gluten maximus 

Při pokrčených DKK – správný timing svalů bilaterálně 

 

Abdukce v kyčelním kloubu 

Patologické provedení – objevuje se tensorový mechanismus – bilaterálně (v 

průběhu pohybu dochází k lehké flexi a zevní rotaci) 

Stereotyp flexe šíje  

Pohyb proveden obloukovitou flexí. 

Flexe trupu  

Oproti vstupnímu vyšetření dochází k mírnému zlepšení v rozsahu provedení 

pohybu, přesto pacient není schopen provést pohyb v celém rozsahu. Při pohybu  

se zapojuje společně s m rectus abdominis, také m. iliopsoas mm. obliquii interni 

i externi a zvedá dolní končetiny. 
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3.6.6. Vyšetření reflexních změn dle Lewita  

 

Kůže  

Dermografická zkouška (skin drag) – k reflexním změnám dochází 

v mezilopatkové oblasti bilaterálně a oblasti horní části m. trapezius vpravo, kde 

dochází k rozlití linie. 

Palpačně je kůže normotermní, nebolestivá. Dobrá posunlivost v sakrální  

a bederní oblasti bilaterálně. 

Podkoží  

Vyšetřováno Kiblerovou řasou – V oblasti L páteře je zhoršený náběr řasy 

bilaterálně, avšak náběr řasy je nebolestivý a oproti vstupnímu vyšetření lze mnohem 

lépe řasu vytvořit. V oblasti hrudní páteře lze řasu provést bez obtíží bilaterálně. Vpravo 

na horní části trapézového svalu přetrvává zhoršený náběr řasy, vlevo je náběr volný  

Fascie  

 Thorakolubální fascie – posunlivost fascie kraniokaudálně dobrá, 

s fyziologickou bariérou. 

 Fascie C-Th přechodu – Patologická bariéra pouze při vyšetření do rotace 

vpravo, vlevo je bariéra fyziologická. Posunlivost fascie dobrá. 

 Krční fascie – posunlivost fascie při pohybu do rotace dobrá, nalézám 

fyziologickou bariéru, bilaterálně, symetrické 

Svaly 

Zvýšené napětí nacházím ve svalech: m. trapezius horní část, bilaterálně, více 

vpravo, m. levator scapulae bilat., m. pectoralis major bilat., m. piriformis bilat., 

hamstringy bilat., m. triceps surae bilat., m errector spinae (Lp – C-Th přechod).  

Snížené napětí pozoruji u mezilopatkových svalů. 

Trigger pionty přetrvávají ve svalech: horní část m. trapezius bilat., m. levator 

scapulae vpravo (při angulus medialis scapulae), m. errector spinae (Th-L přechod).  
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3.6.7. Vyšetření kloubní vůle dle Lewita 

 

HKK 

Ramenní kloub 

 laterální posun – bez patologie bilat. 

 ventrodorzální posun vsedě – bez patologie bilat. 

 kaudální posun – bez patologie bilat. 

Loketní kloub 

 Krátká páka – bez patologie bilat. 

pozn.:Vyšetření v dalších částech HKK nevyšetřováno, nepředpokládám 

omezení. 

Páteř  

Krční páteř 

 AO skloubení – bez patologie 

 C2-C6 – bez omezení pohybu ve směru lateroflexe 

 C2-C6 – dorzální posun bez omezení joint play 

 C2-C3 – omezení pohybu do anteflexe 

 C3-C4 – bez omezení  

C-Th přechod 

 bez patologie 

Hrudní páteř 

 Vyšetření do retroflexe – bilaterálně bez omezení joint play v segmentu Th5-Th8 

 vyšetření do anteflexe – omezení joint play bilaterálně horní hrudí páteř 

 vyšetření do rotace – omezení joint play do rotace vpravo Th-L přechodu 

 Vyšetření do lateroflexe – omezení joint play bilaterálně v dolní hrudní páteři 

Bederní páteř 

 omezení pasivního pohybu při anteflexi a lateroflexi  

 Vyšetření pružením zjišťuji zvýšený odpor  

 retroflexe – patologická bariéra 
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 Zjištěná omezení jsou v celém rozsahu bederní páteře 

 Omezení do lateroflexe je bilaterálně mez L4-L5 

SI skloubení 

 posun směrem dorzálním (vleže na břiše) – joint play omezen bilaterálně 

 křížový hmat – omezení joint play bilaterálně  

 ventrokraniomediální směr – omezení joint play bilaterálně 

Žebra 

1. žebro – volné, pruží bilaterálně 

fenomén předbíhání – bez patologie bilat. 

vyšetření žeber dle Kubise – zvýšená rezistence pohybu v Th 7 a Th 8 vpravo. 

AC kloub 

 kraniokaudální posun – bez patologie bilat. 

 ventrodorzální posun – bez patologie bilat. 

Sternoklavikulární kloub 

 ventrodorzální posun – omezení bilat. 

 kraniokaudální posun - omezení bilat. 

DKK 

Patela 

 Pohyb pately volný, bez blokády, bilaterálně. 

Hlavička fibuly 

 Ventrodorzální posun – bez omezení 

Talokrurální kloub 

 bez omezení joint play 

Lisfrankův kloub 

 Joint play omezena ventrálně, jinak dorzálně a do rotace pohyb volný 

Tarsální kosti 

 Omezená joint play calcaneu na PDK, LDK volná, bez blokády 
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IP1, IP2, MTP klouby 

 bez patologického nálezu, pohyb volný, joint play zachována 

  

3.6.8. Vyšetření zkrácených svalů – dle Jandy 

 

Tabulka 20: Výstupní vyšetření, Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy: 

Svaly Pravá Levá 

m. triceps surrae   

m. gastrocnemius 1 1 

m. soleus 0 0 

Flexory kyčelního kloubu   

m. illiopsoas 1 1 

m. rectus femoris 0 0 

m. tensor fascie latae 1 1 

Krátké adduktory 0 0 

Dlouhé adduktory 0 0 

Flexory kolenního kloubu   

m. biceps femoris 1 1 

Semisvaly 1 1 

m. piriformis 0 1 

m. quadratus lumorum 1 1 

m. erectores spinae 2 2 

m. pectoralis major   

Pars clavicularis, m. pectoralis minor 1 1 

Pars sternocostalis 1 1 
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Pars abdominalis 1 1 

m. trapezius – horní část 1 0 

m. levator scapulae 1 1 

m. sternocleidomastoideus 1 1 

 

3.6.9. Vyšetření svalové síly dle Jandy  

Tabulka 21: Výstupní vyšetření, Vyšetření svalové síly dle Jandy 

Část těla pohyb P L 

Krk Flexe sunutím 4 

 Flexe obloukem 4 

 Extenze 4 

Lopatka Abdukce s rotací 5 5 

 Addukce 4 4 

 Elevace 5 5 

 
Kaudální posun a 

addukce 
4 4 

Rameno Flexe 5 5 

 Extenze 5 5 

 Abdukce 5 5 

 Extenze v abdukci 5 5 

 Horizontální addukce 5 5 

 Zevní rotace 5 5 

 Vnitřní rotace 5 5 

Loket Flexe 5 5 

 Extenze 5 5 

Trup Flexe 3 
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 Flexe s rotací 3 3 

 Extenze X (pozn.) 

 Elevace pánve 5 5 

Kyčelní kloub Flexe 5 5 

 Extenze 4 4 

 

Extenze 

(s flexí kolenního 

kloubu) 

4 4 

 Abdukce 5 5 

 Addukce 4 4 

 Zevní rotace 4 4 

 Vnitřní rotace 3+ 3+ 

Kolenní kloub Flexe 4 4 

 Extenze 4+ 4+ 

Hlezenní kloub Plantární flexe 5 5 

 Dorsální flexe 5 5 

pozn.: Neprovedeno z důvodů náročnosti vyšetření 

3.6.10. Antropometrie  

Vyšetření provedeno vleže na zádech, vsedě a ve stoji. K vyšetření byl využit 

krejčovský metr a metr na zdi. 

Výška: 

 Vleže – 187 cm 

 Ve stoji – 184 cm 

 Vsedě (sedadlo – vertex) – 93 cm 
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Tabulka 22: Výstupní vyšetření antropometrie - Délky HKK 

Délky HKK (cm) P L 

Celá paže  

(akromion – daktylion) 

91 cm 91 cm 

Paže a předloktí 

(akromion – proc.styl.radii) 

63 cm 64 cm 

Paže  

(akromion – epicond. Radii humeri) 

38 cm 39 cm 

Předloktí  

(olecranon – proc.styl.ulnae) 

31 cm 31 cm 

Ruka 

(spojnice pp.styloidei – daktylion) 

22,5 cm 22 cm 

 

Tabulka 23: Výstupní vyšetření antropometrie -  Obvody HKK 

Obvody HKK (cm) P L 

Paže 

(největší obvod bicepsu – kontr.) 

34 cm 35 cm 

Paže 

(největší obvod bicepsu – relax.) 

32,5 cm 32,5 cm 

Přes loket 

(mírně poohnutý) 

29 cm 29 cm 

Předloktí 

(horní 1/3) 

30 cm 30 cm 

Přes zápěstí 18 cm 18 cm 

Přes hlavičky metakarpů 22,5 cm 23 cm 
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Tabulka 24: Výstupní vyšetření antropometrie - Délky DKK 

Dělky DKK (cm) P L 

Anatomcká 

(trochanter major – malloleus lat.) 

90 cm 91 cm 

Funkční 

(SIAS – malloleus med.) 

99 cm 99 cm 

Femuru 

(trochanter major – zevní štěrbina kol. 

kloubu) 

44 cm 45 cm 

Bérce  

(hlavička fibuly – malloleus lat.) 

49 cm 50 cm 

Planty 

(nejdelší prst – pata) 

29 cm 29 cm 

 

Tabulka 25: Výstupní vyšetření antropometrie - Obvod DKK 

Obvod DKK (cm) P L 

Stehno  

(10cm nad patellou) 

48 cm 46 cm 

Přes koleno 40 cm 40 cm 

Lýtko 

(největší obvod) 

39 cm 40 cm 

Tuberositas tibiae 36 cm 36 cm 

Kotník 27 cm 27 cm 

 

  



91 

 

3.6.11. Vyšetření distancí na páteři  

Tabulka 26: Výstupní vyšetření, Vyšetření distancí na páteři 

 
Měření, 

norma 
 

Schoberova vzdálenost (Lp) 
L5 + 10 cm kraniálně,  

3,5 cm 
2 cm 

Stiborova vzdálenost (celá 

páteř) 

C7-L5 

7-10 cm 
5,5 cm 

Foersterova flache (Cp) 
Hrbol kosti týlní – zeď 

0cm 
0 cm 

Čepojova vzdálenost (Cp) 
C7+ 8cm kraniálně 

3 cm 
3 cm 

Ottova inklinační vzdálenost 

(Thp) 

C7 + 30cm kaudálně 

3,5 cm 
3 cm 

Ottova reklinační vzdálenost 

(Thp) 

C7 + 30cm kaudálně 

2,5 cm 
1,5 cm 

Tomayerova vzdálenost (celá 

páteř) 

daktylion- podlaha, 

kontakt špičkami prstů 

(0cm) 

29 cm 

Lateroflexe (L/P)  11 cm/14 cm 

Zkouška předklonu hlavy 

(Cp) 

Brada-sternum 

Kontakt brady se sternem 

(0cm) 

0 cm 
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3.6.12. Goniometrie  

Měření rozsahu pohybů bylo provedeno dvouramenným goniometrem a rozsahy 

pohybu v kloubech prstů ruky a nohy goniometrem prstovým. Zápis byl proveden 

metodou SFTR. 

Poznámka: vzhledem ke zdravotnímu stavu pacienta, kdy nepředpokládám 

výrazné omezení kloubního rozsahu (mimo osový orgán), byly vyšetřovány rozsahy 

pohybů pouze ve velkých kloubech (kyčelní, kolenní, hlezenní, ramenní, loketní kloub) 

a zápěstí. 

Aktivní pohyby 

Tabulka 27: Výstupní vyšetření goniometrie – aktivní pohyby PHK 

Pravá HK S F T R 

Ramenní kloub 30-0-165 165-0-0 25-0-120 70-0-45 

(Flexe90°) 

Loketní kloub 0-0-135 -  - 90-0-90 

Zápěstí 80-0-75 35-0-30 - - 

 

Tabulka 28: Výstupní vyšetření goniometrie – aktivní pohyby LHK 

Levá HK S F T R 

Ramenní kloub 30-0-170 165-0-0 25-0-125 85-0-

40(Flexe90°) 

Loketní kloub 0-0-140 -  90-0-90 

Zápěstí 90-0-75 35-0-30  - 
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Tabulka 29: Výstupní vyšetření goniometrie – aktivní pohyby PDK 

Pravá DK S F R 

Kyčelní kloub 

(Pokrčená 

DK/natažená DK) 

10-0-115/75 40-0-30 35-0-30 

Kolenní kloub 0-5-130   

Hlezenní kloub 10-0-45  15-0-30 

 

Tabulka 30: Výstupní vyšetření goniometrie – aktivní pohyby LDK 

Levá DK S F R 

Kyčelní kloub 

(Pokrčená 

DK/natažená DK) 

10-0-115/75 40-0-30 35-0-25 

Kolenní kloub 0-5-130   

Hlezenní kloub 10-0-45  10-0-30 

 

 

Tabulka 31: Výstupní vyšetření goniometrie – aktivní pohyb krční páteře 

 S F T 

Krční páteř 30-0-40 35-0-40 40-0-45 
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Pasivní pohyby 

Tabulka 32: Výstupní vyšetření goniometrie - pasivní pohyby PHK 

Pravá HK S F T R 

Ramenní kloub 35-0-170 170-0-0 25-0-125 75-0-45 

(Flexe90°) 

Loketní kloub 0-0-140 -   90-0-90 

Zápěstí 80-0-80 40-0-30  - 

 

Tabulka 33: Výstupní vyšetření goniometrie - pasivní pohyby LHK 

Levá HK S F T R 

Ramenní kloub 35-0-175 170-0-0 25-0-125 85-0-

40(Flexe90°) 

Loketní kloub 0-0-145 -  90-0-90 

Zápěstí 90-0-75 35-0-30  - 

 

Tabulka 34: Výstupní vyšetření goniometrie - pasivní pohyby PDK 

Pravá DK S F R 

Kyčelní kloub 

(Pokrčená 

DK/natažená DK) 

15-0-120/80 45-0-30 40-0-35 

Kolenní kloub 0-5-135   

Hlezenní kloub 10-0-45  15-0-30 
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Tabulka 35: Výstupní vyšetření goniometrie - pasivní pohyby LDK 

Levá DK S F R 

Kyčelní kloub 

(Pokrčená 

DK/natažená DK) 

10-0-120/80 45-0-30 40-0-30 

Kolenní kloub 0-5-135   

Hlezenní kloub 10-0-45  10-0-30 

 

Tabulka 36: Výstupní vyšetření goniometrie - pasivní pohyby krční páteře 

 S F T 

Krční páteř 30-0-45 40-0-45 45-0-50 

 

3.6.13. Vyšetření hypermobility  

dle Sachseho 

Hodnocení dle Sachseho: A =hypomobilní až normální rozsah, B = lehce 

hypermobilní C = výrazná hypermobilita 

Tabulka 37: Výstupní vyšetření, Vyšetření hypermobility dle Sachseho 

 Levá Pravá 

Zkouška šály  

(A=mediální rovina, B=45°od med. Roviny, C= 

45°a více) 

A A 

Rotace C páteře 

(A=do 80°, B=80-90°, C=90°a více) 
A A 

Přibližování lokte k rameni druhé strany A A 

Zkouška zapažených paží 

(A=konce prstů, B=překrytí prstů, 

C=překrytí dlaní) 

L↓P↑: L↑P↓: 

C C 

Zkouška založených paží  B B 
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(A=dotyk prsty lopatky, B= překrytí části 

lopatky, C=překrytí lopatky dlaní) 

Zkouška předklonu 

(A=špičky dosahují na podlahu, B=prsty 

na podlaze, C=dlaně na podlaze) 

- špičky prstů se 

nedotýkají země (viz 

Tomayerova zkouška) 

Zkouška úklonu  

(A= kolmice z axily v intergluteální rýze, 

B= kolmice v polovině stehna, C= kolmice 

za polovinou stehna 

Pacient nesplňuje ani předpoklad pro 

stupeň A 

Rotace Th páteře (A= do 60°, B= 60°-80°, 

C= 80°a více) 
A 

Abdukce v skapulohumerálním kloubu 

(A= do 90°, B= 90-110°,C=nad 110°) 
B B 

Extenze v koleni (a=0°, B=0-10°, C°=10 

více) 
A A 

Rotace v kyčli (A=do 90°, B=90-120°,C= 

nad 120°) 
A A 

Záklon páteře (A= do 60°, B= 60°-

90°,C=90°a více 
A 

 

3.6.14. Neurologické vyšetření  

Pacient je při plném vědomí, orientován časem, místem i osobou. 

Vyšetření hlavových nervů 

Bez patologického nálezu u všech vyšetřovaných nervů – I-XII. 

Vyšetření čití (povrchové – taktilní algické, termické, hluboké – polohocit, pohybocit, 

stereognozie) 

Horní končetiny 

Čití vyšetřováno v na horních končetinách bilaterálně v segmentech C5 – C8 – 

symetricky bez patologického nálezu. 
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Dolní končetiny 

Na dolních končetinách bylo čití vyšetřováno v segmentech L4-S1bilaterálně – 

symetricky bez patologického nálezu. 

Vyšetření reflexů 

- Bicepsový – bilaterálně výbavný, normoreflexie 

- Tricepsový – bilaterálně nevýbavný (nepodařilo se vybavit) - 

- Flexorů prstů – bilaterálně vybavitelný, normoreflexie 

- Patelární – Bilaterálně vybavitelný, hyperreflexie PDK, LDK normoreflexie 

- Achillovy šlachy – výbavný bilaterálně, normoreflexie  

Zánikové jevy 

HKK 

 Mingazziny – bilaterálně negativní 

 Barré - bilaterálně negativní 

 Hanzalova zkouška - bilaterálně negativní 

 Dufour - bilaterálně negativní 

 Hautantův znak - bilaterálně negativní 

DKK 

 Mingazzini – bilaterálně negativní 

 Barré – bilaterálně negativní 

Pyramidové jevy iritační 

HKK 

 Hoffman – bilaterálně negativní 

 Trömner - bilaterálně negativní 

 Juster - bilaterálně negativní 

DKK 

 Babinsky - bilaterálně negativní 

 Chadockův - bilaterálně negativní 

 Oppenheim - bilaterálně negativní 

 Vitkův sumační - bilaterálně negativní 
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Mozečkové funkce 

Taxe  

HKK – prst – nos - bilaterálně negativní 

DKK - pata – koleno - bilaterálně negativní 

Diadochokinéza - bilaterálně negativní 

 

Napínací manévry 

 Laseguova zkouška: negativní bilat.  

 Obrácený Lasegue: negativní bilat. 

Patrikova zkouška: negativní bilaterálně 

 

3.6.15. Vyšetření dechové streotypu 

Dechový stereotyp vyšetřován vleže na zádech, HKK podél těla. U pacienta 

došlo k upravení dechového stereotypu na břišní a středněhrudní dýchání s náznakem 

správné dechové vlny a prohloubení dýchání. 

Při testování dechového stereotypu vsedě se hlavní pohyb konal v horním 

hrudním úseku se zapojením pomocných nádechových svalů krku. 

Ve stoji je dechový projev podobný jako vsedě. Pouze se dech přesunul více 

kaudálně do střední hrudní oblasti, ale stále převažuje horní hrudní dýchání. Zapojení 

svalů krku je méně patrné. 

3.6.16. Vyšetření hlubokého stabilizačního systému dle Koláře 

Extenční test 

Při provedení extenze trupu je patrná vysoká aktivita paravertebrálních svalů Th-

l přechodu. Laterální skupina břišních svalů se účastní pohybu jen minimálním podílem. 

Sleduji naklopení pánve do anteflexe. Bez aktivity ischiokrurálního svalstva. 

Test nitrobřišního tlaku 

Aktivace m. transverzus je oproti vstupnímu vyšetření lepší, ale stále při 

provádění pohybu převažuje aktivace m. rectus abdominis a m obliquus externus 

abdominis. 

 



99 

 

3.6.17. Závěr vyšetření 

Již během terapií byl u pacienta zjištěn ústup a snížení ranní bolesti v bederní 

oblasti postupně až na stupeň 2. Z hlediska vyšetření stoje došlo k lepšímu zapojení 

podélné a příčné klenby, což se projevilo na zlepšení postavení pat a hlezenních kloubů 

bilaterálně. Nyní jsou v méně valgózním postavení. Dále došlo k úpravě zatížení DKK  

a to ve smyslu rovnoměrnějšího zatížení LDK a PDK. Zlepšila se i stabilita pacienta, 

jak u Rhombergova testu, tak u test podle Véleho ze stupně 2 na stupeň 1. Co hodnotím 

velmi pozitivně je to, že změny, které se projevily ve stoji, se přenesly i do 

dynamického procesu chůze. Zlepšil se odval chodidla, kdy noha již tolik nenapadá 

mediálně, ale pohyb je vedený více přes malíkovou hranu a dochází k větší plynulosti 

odvalu. Šíře opěrné báze se normalizuje, není již tak široká. U zkoušek pohyblivosti 

páteře došlo k různým úpravám, převážně se jedná o lepší rozvoj páteře v hrudním 

úseku a snížení prominence svalů vpravo ve flexi a zlepšení rozsahů pohybu do 

v lateroflexi. Co naznačily dynamické zkoušky páteře, dokazují výstupní měření 

distancí na páteři, které dostály změn k lepšímu prakticky ve všech měřeních. Největší 

posun je u měření Tomayerovy vzdálenosti, která se zlepšila o 10 cm. U vyšetření 

měkkých tkání se zlepšila posunlivost kůže i fascií v problematických oblastech, avšak 

zvýšené napětí u svalů více méně přetrvává, společně s TrP v horní části trapézového 

svalu bilaterálně, u m. levator scapulae vpravo nebo u m. errecor spinae – oblast Th-L 

přechodu. Vyšetření zkrácených svalů odhalilo zlepšení stavu u většiny svalů zhruba o 1 

stupeň. Jedná se o flexory kyčelního kloubu bilaterálně (m. illiopsoas a m rectus 

femoris), dále flexory kolenního kloubu bilaterálně (m. biceps femoris, semisvaly) 

rotátory kyčelního kloubu – m. piriformis a svaly v oblasti krční páteře (m. trapezius, m. 

levator scapulae, m. sternocleidomastoideus). Kloubní vůle na páteři se byla upravena 

zejména v krční páteři, jinak změny přetrvávají, i když v mírnější podobě. V neposlední 

řadě došlo k lepšímu zapojení m. transverzus abdominis v testech hlubokého 

stabilizačního systému, u vyšetření pohybového stereotypu kliku bylo zjištěno lepší 

zapojení mezilopatkového svalstva ve stabilizační funkci lopatky a nedocházelo k tak 

výraznému propadu hrudní páteře. Upraveno bylo dýchání pacienta, na břišní až 

středněhrudní, aby nedocházelo k přetěžování flexorů krku vlivem pomocné funkce při 

nádechu a zároveň docházelo k lepší stabilizační funkci páteře. 
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4. Závěr 
 

Během souvislé odborné praxe v Revmatologickém ústavu v Praze jsem měl 

možnost pracovat s pacienty, kteří trpí revmatickými onemocněními, mnohdy i velmi 

vzácnými. Praxi v ústavu považuji za velmi přínosnou, protože jsem se měl možnost 

blíže seznámit s těmito pacienty a nahlédnout do problematiky léčby a péče o pacienty 

takovýchto onemocnění a nasbírat mnoho cenných zkušeností. 

Osobně jsem si vybral pacienta, trpícím onemocněním ankylozující spondylitida. 

Spolupráce s pacientem byla výborná, byl ochotný, vstřícný a poctivý během všech 

terapií a poskytoval mi velmi dobrou zpětnou vazbu, co se týče pocitů, nápadů  

a připomínek, které se týkali volených terapií, což pro mě bylo velkým přínosem.  

Velmi kladně hodnotím i prostředí a kolektiv fyzioterapeutů v Revmatologickém 

ústavu, kteří byli ochotní vždy poradit a pomoci a vytvářeli příjemné pracovní prostředí. 

Zpracováním této práce jsem nabyl mnoha nových informací a samotná praxe mi 

umožnila přenést teoretické poznatky do praxe a seznámila mě s chodem 

zdravotnického zařízení. 
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Příloha č. 2 – Informovaný souhlas 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS  

V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (§ 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) 

a Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č.96/2001, Vás žádám o souhlas k 

vyšetření a následné terapii. Dále Vás žádám o souhlas k nahlížení do Vaší 

dokumentace osobou získávající způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v rámci 

praktické výuky a o souhlas k fotodokumentaci. Při vyšetření a terapii nebudou použity 

žádné invazivní metody. Dále žádám o souhlas k uveřejnění výsledků vyšetření a 

terapie a fotografií v rámci bakalářské práce na UK FTVS. Získaná data nebudou 

zneužita a osobní data v této práci nebudou uvedena.   

Dnešního dne jsem byla odborným pracovníkem poučena o plánovaném 

vyšetření a následné terapii. Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem 

potvrzuji, že odborný pracovník, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co 

je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu, a měla jsem možnost klást mu 

otázky, na které mi řádně odpověděl.  

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměla a výslovně 

souhlasím s provedením vyšetření a následnou terapií.  

Souhlasím s nahlížením níže jmenované osoby do mé dokumentace, 

fotodokumentaci a s uveřejněním výsledků terapie v rámci studie.    

 

 

 

Datum: ………………………………….  

Osoba, která provedla poučení: ………………………………….  

Podpis osoby, která provedla poučení: ………………………………….  

Vlastnoruční podpis pacienta/tky: …………………………………………  
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Příloha č. 3 – Seznam zkratek 

AO - atlantookcipitální 

AS – Ankylozující spondylitida 

AGR – antigravitační relaxace 

BASDAI - The Bath Ankylosing 

Spondylitis Disease Activity Index 

Bilat. – bilaterálně 

BMI – body mass index 

C – krční  

C/Th – přechod krční a hrudní páteře 

CRP – C-reaktivní protein 

DK – dolní končetina 

DKK – dolní končetiny 

DMARD – chorobu modifikující léky 

HK – horní končetina 

HKK – horní končetiny 

HSS – hluboký stabilizační systém 

IP – interfalangeální 

L – levá  

Lp – bederní páteř 

LDK – levá dolní končetina  

LHK – levá horní končetinami 

LTV – léčebná tělesná výchova 

Kg – kilogram 

m./mm. – musculus, sval; musculi, 

svaly 

MTC – metakarpy  

MTT – metatarzy  

MRI – magnetická rezonance 

NSA – nesteroidní antirevmatika 

P – pravá  

PDK – pravá dolní končetina 

PHK – pravá horní končetina 

PIR – postizometrická relaxace 

RTG – rentgen  

SCM – m. sternocleidomastoideus 

SFTR – metoda zápisu goniometrického 

měření 

SI – saktoiliakální kloub 

SIAS – spina iliaca anterior superior 

SIPS – spina iliaca posterior superior 

Th – hrudní  

Th/L – přechod hrudní a bederní páteře 

TK – krevní tlak 

TNF α – tumor nekrotizující faktor alfa 

TMT – techniky měkkých tkán 

TrP – trigger point 

VP – výchozí poloha 
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Příloha č. 6 – BASDAI index 

 

The Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI)   

Please place a mark on each line below to indicate your answer to each question relating 

to the past week  

1. How would you describe the overall level of fatigue/tiredness you have 

experienced?   

NONE  _____________________________________________ VERY SEVERE   

2. How would you describe the overall level of AS neck, back or hip pain you 

have had?   

NONE  _____________________________________________ VERY SEVERE   

3. How would you describe the overall level of pain/swelling in joints other than 

neck, back, hips you have had?   

NONE  _____________________________________________ VERY SEVERE    

4. How would you describe the overall level of discomfort you have had from 

any areas tender to touch or pressure?   

NONE  _____________________________________________ VERY SEVERE    

5. How would you describe the overall level of morning stiffness you have had 

from the time you wake up?   

NONE  _____________________________________________ VERY SEVERE   

6. How long does your morning stiffness last from the time you wake up?    
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Příloha č. 7 – Přehled cviků pro autoterapii 

Ranní rozcvičení 

 

1. cvik 

VP (výchozí poloha): leh na zádech 

Provedení:  

 zatnout ruce v pěst, nadzvednout nad 

podložku 

 nadzvednout hlavu a zároveň dolní končetiny 

 výdrž 5 sekund 

 tlačit bedra do podložky 

2. cvik 

VP: Leh na zádech 

Provedení 

 pokrčit jednu dolní končetinu, uchopit ji 

oběma rukama za koleno a s výdechem 

přitáhnout k tělu 

 při nádechu mírně zatlačit kolenem proti 

rukám 

 s výdechem opět uvolnit 

 držíme dosaženou polohu a s každým 

výdechem přitahujeme koleno více 

k hrudníku 

 tlačit bedra k podložce 

3. cvik  

VP: Leh na zádech, pokrčené dolní končetiny  

Provedení 

 natáhnout jednu pokrčenou končetinu 

 zvednout do pocitu tahu na zadní straně 

stehna a pozici držet 

 možno využít ručníku/švihadla – zaháknutí za 

špičku a přitahovat nataženou končetinu 

 

4. cvik 

VP: leh na zádech, pokrčené dolní končetiny 

Provedení 

 rozpažit horní končetiny 

 střídavě pokládat kolena na stranu  

 hlava se rotuje vždy na opačnou stranu než 

kolena 

 lopatku a rameno tlačit k podložce 

5. cvik 

VP: sed  

Provedení 

 jednu ruku položit na koleno 

 druhá ruka do vzpažení přes osu těla a 

provádět úklon 

Modifikace 

 jednou rukou se opřít o loket  
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 druhá ruka do vzpažení přes osu těla a 

provést úklon 

 

6. cvik 

VP: sed  

Provedení  

 spojit horní končetiny před obličejem  

 lokty držet ve stejné výšce 

 s výdechem rotovat trupem za loktem 

 střídavě na jednu a na druhou stranu 

7. cvik 

VP: stoj 

Provedení  

 ve stoji rozpažit až do mírného zapažení 

 s výdechem stahovat břicho, neprohýbat 

v zádech 

 poté do vzpažení až mírného zapažení  

 s výdechem stahovat břicho, neprohýbat v 

zádech 

!!! dávat pozor na záklon hlavy u každého 

cvičení!!! 

Opakování 3-5x 

Provádět cviky s výdechem 

 

Protahování 

 

Lýtkový sval 

1. cvik 

VP: stoj 

Provedení:  

 rukama se opřít o zeď na vzdálenost 

předpažení  

 chodidla jsou rovnoběžně 

 jednu dolní končetinu pokrčit v koleni a 

druhou nohu sunout nataženou po podložce, 

až se začne zvedat pata od země.  

 Trup se naklání dopředu 

 Zatížení se přenáší na pokrčenou dolní 

končetinu 

 Patu se snažit přitlačit k zemi  

 Většímu ohnutí můžeme pomoci tlakem 

rukama do zdi 

 

VP: stoj čelem k lavičce/posteli, na 

vzdálenost asi většího kroku 

Provedení: 

 Předklon a opřít se o lavičku/postel rukama 

tak, vaby zatížení spočívalo více na pažích 

než na chodidlech 

 Nakláněním dolních končetin dopředu 
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zvětšovat ohnutí v hlezenních kloubech a 

současně se snažit tlačit paty do země 

 

Zadní stehenní svaly 

1. cvik 

VP: vzpřímený sed na posteli, jedna dolní 

končetina pokrčená, chodidlo na zemi, druhá noha 

položená v pokrčení na posteli. 

Provedení: 

 Ručník/švihadlo si zaháknout za chodidlo 

dolní končetiny položené na posteli 

 Švihadlo/ručník by měl být dostatečně 

dlouhý, aby byly ruce drženy co nejblíže 

k tělu 

 Sunout patu dopředu proti odporu kladenému 

ručníkem/švihadlem a pomalu natahovat 

koleno až do pocitu tahu na zadní straně 

stehna 

 koleno směřovat stále vzhůru! 

 Záda držet vzpřímená, bedra se nevyklenují 

nazad! 

 

 

2. cvik 

VP: leh, jedna dolní končetina natažená a 

položená na podložce, druhá natažená v přednožení 

poníž. 

Provedení: 

 Popruhem/ručníkem/švihadlem vedeným přes 

plosku natažené dolní končetiny přitahovat 

špičku a končetinu do většího přednožení. 

 Nezaklánět hlavu 

 Nekrčit položenou dolní končetinu  

 Tlačit bedra do podložky 

 

3. cvik 

VP: stoj čelem k lavičce 

Provedení: 

 Jenu nohu položit chodidlem na 

postel/lavičku  

 Obě chodidla směřují vpřed 

 Mírný předklon, rukama se opřít o levé 

koleno 

 Dalším nakláněním zvětšovat ohnutí 

v kyčelních kloubech 

 Držet rovná záda 

 Nepokrčovat koleno v přednožení 

 

Přitahovače  

1. cvik 

VP: klek, unožit jednu dolní končetinu, 

bokem ke zdi a přidržovat se zdi. 

Provedení:  
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 Jendou rukou na zevní straně kyčelního 

kloubu a stlačovat bok dolů a dovnitř, aby se 

zvětšovalo unožení. 

 Pánev a tělo držet stále v rovině 

 

Svaly přední strany stehen 

1. cvik 

VP: Vleže na břiše 

Provedení: 

 Jednu dolní končetinu ohnout v koleni a chytit 

za nárt 

 Přitahovat pokrčenou dolní končetinu co 

nejvíce k hýždím 

 Možné využití ručníku – zaháknout za nárt  

 Tlačit pánev k podložce – neohýbat v kyčlích 

 Osa stehna v ose těla – nevytáčet končetinu 

  

2. cvik 

VP: klek na jedné dolní končetině, obě ruce 

na druhé dolní končetině 

Provedení:  

 Zpevnit břišní svaly a hýžďové svaly  

 Sunout trup dopředu tak, že se natahuje 

končetina, na které se klečí 

 Opřením o koleno a přenesením váhy se 

odlehčí zadní končetina a usnadní se relaxace 

protahovaných svalů 

 Nezvětšovat ohnutí v bedrech  

 Nezaklánět trup 

 Nevytáčet pánev 

 

Hluboké svaly zádové 

VP: Sed, skrčit přednožmo pravou, pravé 

chodidlo na zemi vedle levé strany levého lýtka. 

Provedení: 

 Otočit trup doprava, pravou rukou se opřít o 

zem za pravou hýždí 

 Levá paže se opírá o vnější stranu pravého 

stehna 

 Trup v nepatrném předklonu 

 Hlava volně svěšená sleduje rotaci trupu 

 S výdechem se snažit o zvětšení rotace 

 

Protahování prsních svalů 

VP: Stoj pravým bokem šikmo k rohu zdi. 

Pravou ruku zaháknout za roh zdi. Předloktí je celé 

opřené o zeď. 

Provedení: 

 Jednou nohou nakročit vpřed 

 Pomalu krčit přední koleno a sunout celé tělo 

směrem nad přední chodidlo, popřípadě i 

natáčet trup doleva 

 V poloze optimálního protažení volně dýchat 



116 

 

 Nezvětšovat prohnutí v bedrech  

 Nazvedat rameno na protahované straně 

 

Svaly na zadní straně a po stranách krku 

1. cvik 

Provedení: Vleže na zádech zatlačovat bradu 

a hlavou tlačit o polštáře/postele 

2. cvik 

VP: vzpřímený sed, chodidla na zemi, 

nadloktí svisle, ruce jsou volně v klíně. Ramena 

rozložit do šířky po stranách hrudníku a stáhnout dolů. 

Provedení: 

 Srovnat hlavu do prodloužení osy trupu, 

vytlačit ji temenem do výšky a provést úklon 

hlavy 

 Nechat hlavu volně svěšenou nebo si pomoci 

vvrukou zvětšit úklon 

 Zatlačit hlavou mírně proti ruce a s výdechem 

uvolnit a zvětšovat úklon 

 Udržovat rovná záda 

 Ramena tlačit dolů a dozadu 

 
 2. cvik 

VP: stejná jako u předešlého cviku 

Provedení: 

 Srovnat hlavu do prodloužení osy trupu, 

vytlačit ji temenem do výšky a provést 

předklon, v předklonu úklon a nakonec přidat 

otočení hlavy a krku. 

 Nechat hlavu volně svěšenou nebo si pomoci 

rukou zvětšit předklon 

 Mírně zatlačit proti prováděnému pohybu a 

s výdechem uvolnit a zvětšit rozsah 

 Udržovat rovná záda 

 Ramena tlačit dolů a dozadu 

 

Přední strana krku 

VP: Sed, zády u zdi, hlava je o ni opřena 

týlem. Obě ruce jsou položeny na horní okraj prsní 

kosti a přilehlou část klíční kosti a stahují hrudník 

směrem dolů. 

Provedení: 

 Vytlačit hlavu temenem do výšky, uklonit 

hlavu a krk doleva a popřípadě i otočit 

doprava tak, aby se objevil pocit tahu 

v průběhu protahovaného svalu. 

 Nezaklánět hlavu 

 Zmenšit prohnutí krku 
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Posilování břišních svalů 

 

VP: Leh na zádech, kolena jsou mírně 

podložena tak, aby se bedra přitiskla k podložce. Ruce 

v týl, lokty směřují vpřed. 

Provedení: 

 Pomalu zvednout hlavu a pak postupně 

odvíjet od země záda směrem k pánvi. 

 Provádět pohyb pomalu, ne švihem 

 Odvíjení zad od země postupně 

 Nezvedat pánev ohnutím kyčelních kloubů 

 

VP: leh na zádech, pravá noha skrčená 

přednožmo, chodidlo zvednuté od země. Rukama 

uchopit koleno a zavěstit se za něj. 

Provedení: 

 Podsunout pánev, předklonit hlavu 

 Pomocí malého natažení v kyčelním kloubu 

od hlavy k pánvi vytáhnout trup zavěšený na 

pravém koleni  

 Pánev zůstává ležet na zemi 

 Na konci předklonu nádech a výdrž 

 S výdechem se pustit pravého kolena a snažit 

se pomocí břišních svalů udržet co možná 

plný rozsah oblého předklonu. 

 Po dobu výdechu výdrž 

 Položit koleno 

 
VP: leh na zádech, kolena pokrčená  

Provedení: 

 Nádechem vytlačit břišní stěnu do stran a 

nadzvednout jednu dolní končetinu nad 

podložku. 

 Střádat nohy 

 Bedru stále přilepená k podložce 

 Nezaklánět hlavu  

 

 

 

 

 


