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Příloha 1. Vyšetření - zkrácený m. iliopsoas  

 

 

Obr. 3. Vyšetření - zkrácený m. iliopsoas (Janda, 1996) 

 

Vyšetření: pacient leží na zádech na kraji stolu, DKK má mimo lehátka. 

Netestovanou dolní končetinu pokrčí v kolenním a v kyčelním kloubu a drží rukama 

za koleno. Končetinu přitáhne k břichu tak, aby byla vyrovnaná bederní lordóza, 

testovaná končetina visí volně. Terapeut fixuje netestovanou DK v koleni a pomáhá 

udržet pánev na testovanou stranu, aby nedošlo k lordotizaci bederní páteře (viz obr. 3) 

(Janda, 1996).  

 

Hodnocení: stav svalu m. iliopsoas hodnotíme podle postavení stehna. Svalové 

zkrácení lze hodnotit ve 3 stupních. 

Nejde o zkrácení (0): postavení stehna je horizontální, a mírním tlakem na distální 

třetinu stehna lze dosáhnout hyperextenze.  

Malé zkrácení (1): v kyčelním kloubu je lehká FX, stehno je postavená 

nad horizontálou, tlakem na distální třetinu stehna lze dosáhnout horizontálu.  

Velké zkrácení (2): v kyčelním kloubu je výrazná flekční postavení, ani tlakem 

na stehno není možné dosáhnout horizontální postavení (Janda, 1996).  
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Příloha 2. Vyšetření - zkrácený m. tensor fascia latae  

 

 

Obr. 4. Vyšetření - zkrácený m. tensor fascia latae (Janda, 1996) 

 

Vyšetření: výchozí poloha pacienta je stejná jako při vyšetření svalu m. iliopsoas 

(viz příloha 1.)  

 

Hodnocení:  

Nejde o zkrácení (0): na zevní ploše stehna je nepatrná prohlubeň. 

Malé zkrácení (1): je lehká ABD v kyčelním kloubu, laterální prohlubeň je zvýrazněna. 

Při tlaku na distální části stehna z laterální strany lze dosáhnout ADD DK bez deviace. 

Velké zkrácení (2): stehno je v ABD, laterální prohlubeň je výrazná, patela směřuje 

zevně. Při tlaku na laterální plochu stehna směrem do ADD se prohlubeň zvýrazní, 

ADD je nemožná (Janda, 1996).  
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Příloha 3. Vyšetření - zkrácený m. piriformis   

 

 

Obr. 5. Vyšetření - zkrácený m. piriformis (Janda, 1996) 

 

Vyšetření: pacient leží na zádech, netestovaná DK je natažená, testovaná DK je 

v 60°FX v kyčelním kloubu, bérec je v horizontálním postavení. Terapeut fixuje pánev 

tlakem na koleno s druhou rukou podrží bérec pacienta (viz. obr. 5).  Vyšetřující 

provede nejprve maximální ADD potom vnitřní rotace v kyčelním kloubu (Janda, 

1996). 

 

Hodnocení:  

Nejde o zkrácení (0): lze provést ADD a VR v kyčelním kloubu bez omezení. 

Malé zkrácení (1): je omezená ADD i VR. 

Velké zkrácení (2): je výrazně omezená ADD a není možné provést VR v kyčelním 

kloubu (Janda, 1996). 
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Příloha 4. Vyšetření - zkrácený m. quadriceps femoris  

 

 

Obr. 6. Vyšetření - zkrácený m. quadriceps femoris (Janda, 1996) 

 

Vyšetření: výchozí poloha pacienta je stejná jako při vyšetření m. iliopsoasu 

(viz. příloha 1). Míru zkrácení m. rectus femoris hodnotíme podle postavení bérce.  

 

Hodnocení:  

Nejde o zkrácení (0): bérec visí při relaxovaném koleni kolmo k zemi. 

Malé zkrácení (1): bérec směřuje šikmo vpřed, ale při tlaku na dolní třetinu bérce je 

možné dosáhnout kolmé postavení. 

Velké zkrácení (2): bérec směřuje šikmo vpřed, patela je vytažena vzhůru, při tlaku 

na bérce dochází ke kompenzační FX v kyčelním kloubu (Janda, 1996). 

 



  

 
15 

Příloha 5. Vyšetření zkrácených adduktorů kyčelního kloubu  

 

 

Obr. 7. Vyšetření zkrácených adduktorů kyčelního kloubu (Janda, 1996) 

 

Vyšetření: pacient nejprve provádí ABD v kyčelním kloubu s extendovaném a lehce 

flektovaném kolenním kloubu. Jestli je do stejné míře omezená ABD při extendovaném 

a flektovaném DK jde o zkrácení jednokloubových adduktorů. Dvoukloubové 

adduktory jsou zkrácené, jestliže rozsah ABD je větší při flektovaném kolenním kloubu 

(Janda, 1996).  

 

Výchozí poloha: pacient leží na zádech na kraji lehátka vyšetřované končetiny. 

Netestovaná DK je natažená a je v 15-25° ABD v kyčelním kloubu. Terapeut fixuje 

pánev na vyšetřované straně a uchopí DK tak aby zůstal v extenzi (viz. obr. 7). 

Vyšetřující provádí pasivně ABD v kyčelním kloubu v maximálním možném rozsahu. 

V krajním poloze terapeut provádí lehkou FX v kolenním kloubu (10-15°) a zvětší 

rozsah ABD (Janda, 1996).  

 

Hodnocení:  

Nejde o zkrácení (0): ABD v kyčelním kloubu je 40°. 

Malé zkrácení (1): ABD v kyčelním kloubu je 30-40°. 

Velké zkrácení (2): ABD v kyčelním kloubu je menší než 30° (Janda, 1996).  
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Příloha 6. Vyšetření zkrácených hamstringů 

 

 

Obr. 8. Vyšetření zkrácených hamstringů (Janda, 1996) 

 

Vyšetření: pacient leží na zádech, netestovaná DK je ve FX v kyčelním i v kolenním 

kloubu, chodidlo je na podložce. Testovaná DK je natažená a spočívá na podložce. 

Terapeut fixuje pánev na testovanou stranu, uchopí nataženou DK a provádí FX 

v kyčelním kloubu (viz obr. 8.). Vyšetřující ukončí pohyb, kdy začne cítit FX 

v kolenním kloubu, pohyb pánve nebo jestliže si pacient stěžuje na bolesti zadní strany 

stehna (Janda, 1996).  

 

Hodnocení: 

Nejde o zkrácení (0): FX v kyčelním kloubu je 90°. 

Malé zkrácení (1): FX v kyčelním kloubu je 80-90°. 

Velké zkrácení (2): FX v kyčelním kloubu je menší než 80° (Janda, 1996). 

 



  

 
17 

Příloha 7.Vyšetření - zkrácený m. triceps surae 

 

 

Obr. 9.Vyšetření - .zkrácený m. triceps surae (Janda, 1996) 

 

Vyšetření m. triceps surae: pacient leží na zádech, testovaná DK je v bérci mimo stůl, 

netestovaná DK je ve FX v kolenním i kyčelním kloubu. Terapeut s jednou rukou 

uchopí vyšetřovanou nohu za patu, druhá ruka se opírá o nárt (viz. obr. 9). Vyšetřující 

táhne patu distálně a s druhou rukou vede nohu lehkým tlakem a brání vybočování nohy 

(Janda, 1996). 

 

Vyšetření m. soleus: výchozí poloha a držení je stejná jako při vyšetření m. triceps 

surae. Terapeut po dosažení maximální dorzální FX v hlezenním kloubu, pasivně 

flektuje kolenní kloub a snaží se zvětšit rozsah dorzální FX. Pokud zvětšení rozsahu 

není možné, jde o zkrácení m. soleus, jestliže se dorzální FX zvýší je zkrácený 

m. gastrocnemius (Janda, 1996).  

 

Hodnocení:   

Nejde o zkrácení (0): v hlezenním kloubu je dorzální FX 90°. 

Malé zkrácení (1): v hlezenním kloubu chybí do 90° postavení 5°. 

Velké zkrácení (2): v hlezenním kloubu chybí do 90° postavení více než 5° 

 (Janda, 1996). 
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Příloha 8. Nové metody strečinku a pomůcky 

 

 

Obr. 14. Fascial Fitness 

(Müller, Schleip, 2011) 
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Obr. 15. Foam Rolling 

(https://www.triathlon-accessories.com/small-fitness/yoga/triggerpoint-the-grid-

20-foam-roller/) 

 

 

 

 

Obr. 16. Foam Rollers 

(http://rollersdobraz.blogspot.cz/2015/02/what-are-foam-rollers-for.html) 

https://www.triathlon-accessories.com/small-fitness/yoga/triggerpoint-the-grid-20-foam-roller/
https://www.triathlon-accessories.com/small-fitness/yoga/triggerpoint-the-grid-20-foam-roller/
http://rollersdobraz.blogspot.cz/2015/02/what-are-foam-rollers-for.html
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Obr. 17. Různé typy jógy 

(http://primateyogaportland.com/prime-directive-2/) 

 

 

Obr. 18.StrapTherapy 

(http://blog.straptherapy.hu/2015/03/straptherapy.html) 

http://primateyogaportland.com/prime-directive-2/
http://blog.straptherapy.hu/2015/03/straptherapy.html
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Obr. 19.Thera Band Stretch Strap 

(http://www.thera-band.com/store/products.php?ProductID=74) 

 

 

 

Obr. 20.Thera Band gumové pásy 

(http://gyogyaszatiszakbolt.hu/spd/730881/Gimnasztikai-szalagok-THERA-

BAND) 

 

 

 

Obr. 21. Stretch Tube 1 

(http://www.empind.com.au/shop/item/stretch-tube-deluxe-with-elastic-fiber) 

http://www.thera-band.com/store/products.php?ProductID=74
http://gyogyaszatiszakbolt.hu/spd/730881/Gimnasztikai-szalagok-THERA-BAND
http://gyogyaszatiszakbolt.hu/spd/730881/Gimnasztikai-szalagok-THERA-BAND
http://www.empind.com.au/shop/item/stretch-tube-deluxe-with-elastic-fiber
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Obr. 22. Stretch Tube 2 

(http://www.forspin.cz/products/stretch-tube-2/) 

 

 

 

Obr. 23. Stretch Zone Method 

(http://stretchzone.com/the-stretch-zone-method/) 

 

 

Obr. 24. K-Stretch Postural Hammock 

(http://www.k-stretch.com/en/the-method.html) 

http://www.forspin.cz/products/stretch-tube-2/
http://stretchzone.com/the-stretch-zone-method/
http://www.k-stretch.com/en/the-method.html
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Obr. 25.Century Versaflex Stretching Machine 

(http://www.topfitnessmag.com/stretching-machine-reviews/century-versaflex-leg-

stretching-machine-review/) 

 

 

 

 

Obr. 26. Medi-Dyne Pro Stretch Unilateral Stretching System 

(http://www.mmmedicalpr.com/shop/braces-splints-supports/medi-dyne-prostretch-bi-

lateral-stretching-system/) 

http://www.topfitnessmag.com/stretching-machine-reviews/century-versaflex-leg-stretching-machine-review/
http://www.topfitnessmag.com/stretching-machine-reviews/century-versaflex-leg-stretching-machine-review/
http://www.mmmedicalpr.com/shop/braces-splints-supports/medi-dyne-prostretch-bi-lateral-stretching-system/
http://www.mmmedicalpr.com/shop/braces-splints-supports/medi-dyne-prostretch-bi-lateral-stretching-system/
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Obr. 27. EZ Mornings™ Plantar Fasciitis Nighttime Stretching Splint 

(http://www.hightidehealth.com/pedifix-heel-relief-stretching-splint.html) 

 

 

Obr. 28. Master Stretch 

(http://www.bodycodesystem.com/product/master-stretch/?lang=en) 

 

 

 

Obr. 29. Pro Arch 

(http://www.bodycodesystem.com/product/proarch/?lang=en) 

http://www.hightidehealth.com/pedifix-heel-relief-stretching-splint.html
http://www.bodycodesystem.com/product/master-stretch/?lang=en
http://www.bodycodesystem.com/product/proarch/?lang=en
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Příloha 9. Podrobný popis jednotlivých cviků 

 

Obr. 30. Protažení hamstringů a m. soleus 1. 

(http://www.bety.cz/zdravi-a-zivotni-styl/clanky/2546/Dostante-sve-telo-do-

spravne-kondice-a-ovladnete-bile-svahy) 

 

Výchozí poloha: stoj spojný  

Provedení: s nádechem pacient s pravou DK vykročí dopředu a přitáhne špičku, 

s výdechem s rovnými zády předkloní a nataženýma HKK opře o levé stehno. V této 

pozice dýchá volně a vydrží pokud je to příjemné.  

Účinky na DKK: protažení hamstringů, a m. soleus (35).  

 

 

 

Obr. 31. Protažení m. soleus 

(http://www.eft-joga.cz/jednoducha-jogova-sestava-2/) 

 

Výchozí poloha: sed s nataženýma nohama, chodidlo směřuje k podložce, HKK opřené 

o podložky za tělem, prsty směřují dozadu.  

Provedení: pacient dýchá přirozeně a střídavě přitáhne a napíná špičky, pohyb je 

pomalý a vědomý. 

Účinky na DKK: protahování m. soleus (Maheshwarananda, 2005).  

http://www.bety.cz/zdravi-a-zivotni-styl/clanky/2546/Dostante-sve-telo-do-spravne-kondice-a-ovladnete-bile-svahy
http://www.bety.cz/zdravi-a-zivotni-styl/clanky/2546/Dostante-sve-telo-do-spravne-kondice-a-ovladnete-bile-svahy
http://www.eft-joga.cz/jednoducha-jogova-sestava-2/
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Obr. 32. Protažení hamstringů a m. soleus 2. 

(http://www.dailybandha.com/search?updated-max=2016-03-06T15:26:00-

05:00&max-results=30) 

 

Výchozí poloha: sed se skrčenou nohou (jedna DK je natažená, jedna DK skrčená, 

chodidlo dotýká druhého stehna), HKK na stehnech. 

Provedení: s nádechem pacient zvedne HKK do vzpažení, s výdechem předkloní, 

obě ruce sune po natažené DK k chodidlu, s nádechem se vrátí do vzpažení. Pacient 

provádí cvik i na druhou stranu. 

Účinky na DKK: protažení hamstringů, m. soleus, zvyšuje pohyblivost v kyčelním 

kloubu (Maheshwarananda, 2005).   

 

Obr. 33. Protažení m. quadriceps femoris a m. iliopsoas 1.  

(https://yoga.com/pose/low-lunge-left-leg-forward) 

 

Výchozí poloha: široký stoj rozkročný, trup vzpřímený, HKK visí volně.  

Provedení: pacient se zhluboka nadechne, s výdechem vytočí obě chodidla a trup 

na jednu stranu, přejde zvolna do dřepu zánožného 1 DK. Záda jsou vzpřímená, špičky 

prstů u rukou se dotýkají podložky. S výdechem se vrátí do výchozí polohy.  

Účinky na DKK: zvyšuje stabilitu nohou, pohyblivost kyčelních kloubů, protahuje 

m. iliopsoas, m. quadriceps femoris (Maheshwarananda, 2005).    

http://www.dailybandha.com/search?updated-max=2016-03-06T15:26:00-05:00&max-results=30
http://www.dailybandha.com/search?updated-max=2016-03-06T15:26:00-05:00&max-results=30
https://yoga.com/pose/low-lunge-left-leg-forward


  

 
27 

 

 

Obr. 34. Protažení m. quadriceps femoris a m. iliopsoas 2.  

(http://www.dailybandha.com/search?updated-max=2016-03-06T15:26:00-

05:00&max-results=30) 

 

Výchozí poloha: širokýstoj rozkročný, trup vzpřímený, HKK visí volně  

Provedení: pacient se zhluboka nadechne, s výdechem vytočí obě chodidla a trup 

na jednu stranu, přejde zvolna do dřepu zánožného 1 DK, tak aby bérec zadní DK ležel 

na zemi. Po hlubokým nádechu s výdechem flektuje zadní DK v kolenním kloubu 

a uchopí nohu za kotníky se stejnostrannou rukou. S výdechem se vrátí do výchozí 

polohy.  

Účinky na DKK: protažení m. quadriceps femoris (hlavně m. rectus femoris) 

a m. iliopsoas (28).  

http://www.dailybandha.com/search?updated-max=2016-03-06T15:26:00-05:00&max-results=30
http://www.dailybandha.com/search?updated-max=2016-03-06T15:26:00-05:00&max-results=30
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Obr. 35. Protažení adduktorů stehna 1. 

(Karminoff, Matthews, 2013) 

 

Výchozí poloha: široký rozkročný stoj,  

Provedení: pacient se zhluboka nadechne, s výdechem vytočí jednu nohu a trup 

na jednu stranu, druhá noha směřuje do strany. S výdechem přejde do dřepu a HKK 

zvedne do vzpažení (spojí dlaně). S nádechem se pacient vrátí do výchozí polohy.  

Účinky na DKK: protáhne adduktory stehna, zvýší ROM v kyčelním a hlezenním 

kloubu (36). 

 

 

Obr. 36. Protažení adduktorů stehna 2. 

(http://www.dailybandha.com/search?updated-max=2016-03-06T15:26:00-

05:00&max-results=30) 

 

Výchozí poloha: sed s pokrčenýma DKK, chodidla jsou spojené k sobě, HKK uchopí 

špičky.  

Provedení: pacient přitáhne paty co nejblíže k tělu, položí ruce na kolena a lehkým 

tlakem tlačí DKK dolů, lokty jsou vytočeny do stran. S výdechem předkloní a přiblíží 

hlavu co nejblíže k prstům u nohou.  

Účinky na DKK: protažení adduktorů stehna (Maheshwarananda, 2005). 

http://www.dailybandha.com/search?updated-max=2016-03-06T15:26:00-05:00&max-results=30
http://www.dailybandha.com/search?updated-max=2016-03-06T15:26:00-05:00&max-results=30
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Obr. 37. Protažení m. piriformis 1. 

(http://www.dailybandha.com/search?updated-max=2016-03-06T15:26:00-

05:00&max-results=30) 

 

Výchozí poloha: je vleže na zádech, levá DK je pokrčená, tak aby chodidlo dotýkalo 

zemi, kotník pravé DK je opřen o distální části stehna. HKK drží střední část levého 

stehna. Trup a hlava leží na zemi. 

Provedení: pacient s výdechem přitáhne levé stehno k břicha, tak aby trup a hlava 

zůstala na zemi. Cvik provádí i na druhou stranu. 

Účinky na DKK: protažení m. piriformis a TFL (37).  

 

 

Obr. 38.Protažení m. piriformis 2. 

(Maheshwarananda, 2005) 

 

Výchozí poloha: sed, obě DKK pokrčené, jedna DK je vytočená do strany, pata 

se dotýká hýždě, druhá DK je skrčená tak, aby chodidlo se dotýkalo vnitřní strany 

stehna druhé DK.  

Provedení: pacient s nádechem vzpaží a spojí dlaně, podívá se nahoru, s výdechem 

předkloní tak, aby hrudník spočinul na stehnech přední DK, paže a čelo se dotýkají 

podložky. S nádechem se vrátí do výchozí polohy. 

Účinky na DKK: protahuje svalstvo kyčelního kloubu, (hlavně m. piriformis) 

(Maheshwarananda, 2005). 

http://www.dailybandha.com/search?updated-max=2016-03-06T15:26:00-05:00&max-results=30
http://www.dailybandha.com/search?updated-max=2016-03-06T15:26:00-05:00&max-results=30
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Obr. 39.Protažení TFL a m. piriformis 1.  

(http://www.dailybandha.com/search?updated-max=2016-03-06T15:26:00-

05:00&max-results=30) 

 

Výchozí poloha: leh na zádech, HKK v upažení 

Provedení: pacient s nádechem nadzvedne nataženou pravou DK (směřuje ke stropu), 

s výdechem otočí trup doleva, přiblíží pravou DK k zemi. HKK jsou v upažení, hlava 

otočená na pravou stranu. Pacient opakuje cvik i na levou DK.   

Účinky na DKK: protažení m. piriformis, tensor fascia latae (38).  

 

 

Obr. 40. Protažení TFL a m. piriformis 2. 

(http://www.dailybandha.com/search?updated-max=2013-12-24T17:53:00-

05:00&max-results=30&start=12&by-date=false) 

 

Provedení: pacient je na čtyřech, nadzvedne pravou nohu a přemísťuje mezi HKK, tak 

aby pravý kotník byl v blízkosti levé zápěstí. Levou DK natáhne dozadu, tak aby patela 

a nárt ležel na podložku. S výdechem pacient pokusí přiblížit trup k pravé DK. 

S výdechem se vrátí do výchozí polohy. Cvik provede i na levou DK.  

Účinky na DKK: protažení m. piriformis, m. gluteus maximus, m. iliopsoas, 

tensor fascia latae (39) 

http://www.dailybandha.com/search?updated-max=2016-03-06T15:26:00-05:00&max-results=30
http://www.dailybandha.com/search?updated-max=2016-03-06T15:26:00-05:00&max-results=30
http://www.dailybandha.com/search?updated-max=2013-12-24T17:53:00-05:00&max-results=30&start=12&by-date=false
http://www.dailybandha.com/search?updated-max=2013-12-24T17:53:00-05:00&max-results=30&start=12&by-date=false
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Příloha 10. Fotky prvního pacienta (zezadu, zboku, zepředu)  

             

Obr. 41. 1. pacient - vstupní vyšetření (vlastní zdroj) 

 

             

Obr. 42. 1. pacient – výstupní vyšetření (vlastní zdroj) 
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Příloha 11. Fotky druhého pacienta (zezadu, zboku, zepředu) 

               

Obr. 43. 2. pacient - vstupní vyšetření (vlastní zdroj) 

        ..     

Obr. 44. 2. pacient - výstupní vyšetření (vlastní zdroj) 


