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ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Jméno: Ágnes Kocsis 

Vedoucí práce: Bc. Monika Tichá 

 

Název bakalářské práce: Vyuţití metody strečinku dolních končetin u pacientů 

s vertebrogenním algickým syndromem 

 

Abstrakt bakalářské práce:  

  

 Tématem této bakalářské práce je ověření efektu strečinku dolních končetin 

u pacientů s bolestmi zad. V teoretické části jsou rozebrány různé druhy strečinku, 

obecnými zásadami a novými metodami strečinku. Zaměřila jsem se na protaţení 

fasciálních struktur a ovlivnění zkrácených svalů pomocí cviků jógy. Pokusila jsem 

se shrnout informace o tom, jaký vliv mají zkrácené svaly dolních končetin na postavení 

pánve, drţení těla a bolestivost páteře.  

  

 Oba pacienti byli muţi, přibliţně ve stejném věku, oba měli bolesti zad 

a zároveň alespoň tři zkrácené svaly na dolních končetinách. U prvního pacienta jsem 

k protaţení myofasciálních struktur vyuţívala metodu foam rolling a následně některé 

prvky jógy. U druhého pacienta jsem pouţívala pouze jógové protahovací cviky. Cílem 

praktické části bylo zjistit, zda je strečink efektivnější po předchozím ovlivnění 

myofasciální struktury pomocí foam rollingu. Pacienti prováděli terapii desetkrát, 

terapie byla prováděna v domácím prostředí.  

 

 Ze získaných výsledků vyplynulo, ţe strečink je mnohem efektivnější, pokud 

bereme v úvahu i fascie daného segmentu. Účinek byl ověřován ve dvou kazuistikách. 

 

 

 

 

Klíčová slova: strečink, foam rolling, jóga, vertebrogenní algický syndrom, typy 

strečinku, nové trendy strečinku 
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Title: Using methods of stretching lower extremities amongst patients with 

vertebrogenic algic syndrome 

 

Abstract: 

 The subject of this work is to evaluate the effect of stretching lower extremities 

amongst patients with back pain. The theoretical part deals with different kinds of 

stretching, guidelines and new methods of stretching. I focused on the stretching of the 

fascial structures and influencing shortened muscles using yoga exercises. I summarized 

the effects of training on the lower extremities shortened muscles, pelvis, posture and 

back pain. 

 

 Both patients were males and approximately the same age, both were suffering 

from back pain and had at least three muscles in lower extremities shortened. I applied 

stretching of myofascial structures using foam rolling method and then yoga stretching 

exercise with the first patient. With the second patient I used only yoga stretching 

exercise. The aim of the practical part of the thesis was to determine, if the effect 

of stretching combined with foam rolling in advance to affect myfascial structures 

is greater than using only yoga stretching exercise. Patients performed therapy at home 

ten times.  

 

 The results show that the stretching is more effective if fascial system is taken 

into account. The effect was tested in two case reports. 
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1. ÚVOD 

 

 Jako téma bakalářské práce jsem zvolila vyuţití metody strečinku dolních 

končetin u pacientů s vertebrogenním algickým syndromem. Můj výběr měl řadu 

důvodů. Jeden z důvodů byl, ţe bych chtěla do budoucna pracovat s pacienty, kteří mají 

vertebrogenní obtíţe. V dnešní době pacienti nejčastěji navštěvují lékaře s bolestí zad, 

která je zároveň jednou z nejčastějších příčin pracovní neschopnosti (Kolář, 2009). 

Z toho vyplývá, ţe VAS je - z pohledu zdraví - jedna z nejaktuálnějších otázek 

v západních státech. Jako příčinu můţeme označit sedavý způsob ţivota a stále 

narůstající nedostatek pohybu.   

 

 Dalším důvodem, proč jsem si zvolila toto téma, jsou mé vlastní problémy 

s chronickou bolestí v oblasti bederní páteře. Poznatky, které jsem během psání 

bakalářské práce získala, mi pomáhají porozumět vlastnímu stavu. Sport, včetně 

strečinku je součástí mého ţivota a také, jako pro budoucí fyzioterapeutku, bude 

součástí mé práce. V bakalářské práci bych chtěla představit  různé typy strečinku, 

nejnovější metody a pomůcky.  

 

 Jedna z těch novějších metod je tzv. foam rolling nebo self-myofascial release, 

který působí na svaly a svalové řetězce pomocí protaţení fascií. Svalový řetězec vniká 

vazbou několika svalů nebo smyček, které jsou propojeny pomocí fascií (Véle, 2006). 

V systému fascií tvoří jednotlivé fascie kompletní celek. Jsou navzájem propojeny 

a vzájemně spolu souvisí (Stecco, Schleip, 2015). Fascie jsou schopné mechanického 

předávání sil napříč lidským tělěm (Muscolino, 2012). Tyto informace mě zaujaly, 

a proto jsem se zaměřila v mé práci na tuto techniku.  

 

 Další metoda strečinku, která je v dnešní době velice aktuální a ,,módní”, je 

jóga. Jóga je všeobsaţný systém, který obsahuje praktické rady zaměřené na tělo, dech, 

koncentraci, uvolnění i relaxaci (Maheshwarananda, 2005). Ne však všechny typy jógy 

berou v úvahu fakt, ţe ţivotní styl západní civilizace je odlišný od ţivotního stylu 

východních zemí. Proto jsem se snaţila najít jógu, která by byla koncipována pro 

kaţdého. Systém ,,jóga v denním ţivotě ” mohou cvičit lidé bez ohledu na věk a tělesný 

stav, nevyţaduje ţádné akrobatické schopnosti a lze ji pouţívat jako doplněk 

fyzioterapeutického cvičení (Maheshwarananda, 2005). 
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 Ve své práci jsem zkoumala efekt strečinku DKK na posturu a ovlivnění bolesti 

zad. Hypotéza je následující: strečink dolní končetiny je efektivnější po foam rollingu, 

dochází ke zlepšení postury a sníţení bolesti zad. 

 

 Součástí praktické části bakalářské práce byl projekt vytvořený pro dva pacienty. 

Tyto pacienty jsem si vyšetřila a následně jim sestavila terapii. Terapie prvního pacienta 

byla sestvena z 20 minutového foam rollingu a 40 minutového cvičení jógy. Terapie 

druhého pacienta obsahovala pouze 40 minutové cvičení jógy. Oba pacienti absolvovali 

10 takto sloţených terapií. Terapie probíhaly v domácím prostředí.      
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1. Vertebrogenní algický syndrom (VAS) 

 

 Vertebrogenní algický syndrom se projevuje bolestmi v zádech, omezenou 

hybností páteře, u pacientů lze často pozorovat vynucenou antalgickou polohu. Mohou 

se objevit i svalové a úponové bolesti.  Obtíţe jsou často dlouhodobé a periodicky 

se opakují. Bolest vyvolává buď jednorázové nebo opakované přetíţení páteře 

(Dungl, 2014). 

 

2.1.1. Epidemiologie VAS 

 

 Bolest zad představuje běţný zdravotní problém, zhoršuje kvalitu ţivota 

nemocných a klade velké nároky na zdravotní systém. Dle Dungla se tento problém 

vyskytuje u 30 % lidské populace po celém světě (Dungl, 2014). Nejčastějším 

problémem, se kterým pacienti navštěvují lékaře je právě bolest zad, která je zároveň 

jednou z nejčastějších příčin pracovní neschopnosti. U 50 % invalidních důchodů je 

přítomna diagnóza VAS (Kolář, 2009).  

 

2.1.2. Třídění VAS   

 

Dle Sosny a kol. můţeme VAS rozdělit na organický a funkční syndrom.  

 

Organický syndrom: vyvolávající příčinou bolesti zad jsou degenerativní procesy 

páteře (spondylóza, spondylartróza, hernie disků, záněty, tumory) 

 

Funkční syndrom: při vyšetření nenajdeme patologickou příčinu, bolest vyvolávají 

různé funkční poruchy, např.: uskřinutí synoviálních výchlipek kloubních pouzder 

(meniskoidů), blokáda kostovertebrálních skloubení, svalové a viscerovertebrální 

poruchy (Sosna et al., 2001) 

 

 Existují pacienti, u kterých algické projevy vyvolává zánět, nádor či trauma. 

Tito pacienti vyţadují od počátku specializovaný přístup (Hart et al., 2014).  
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Dungl a kol. třídí VAS podle místa bolesti:  

1. Bolesti krční a hrudní páteře 

2. Bolesti dolního úseku páteře (low back pain): vrozené změny, tumory, trauma, 

osteoporóza, zánětlivé onemocnění, akutní infekce, degenerativní změny, 

lumbální segmentální instabilita, failed back surgery sy., atd. 

3. Bolestivý sy SI kloubu 

4. Bolestivý sy kostrče (Dungl a kol., 2014). 

 

 Horák a Tomsová řadí mechanické poruchy a degenerativní změny pohybového 

segmentu mezi nejčastější příčiny bolesti zad. Přetěţování páteře a jejích svalů 

či ligament působí mechanické poruchy páteře. Můţe také vyvolávat bolesti a reflexní 

změny ve svalech. Pacient často vnímá bolest v určitém segmentu, ale primární porucha 

funkce je jinde. Proto je důleţité vyšetřit funkčnost celé páteře a okolních struktur 

(Horák, Tomsová, 2010). 

 

2.1.3. Vyšetření VAS 

 

 Z předchozí kapitoly vyplývá, ţe je podstatné vyšetřit pacienta komplexně 

ve všech segmentech páteře.  

 

 Pomocí anamnézy a vyšetření by měl terapeut odhalit vlastní příčinu 

onemocnění (Horák, Tomsová, 2010). Jiţ před samotným odebráním anamnézy 

pacienta sledujeme. Pozorujeme jeho chůzi, kvalitu pohybových stereotypů (posazení, 

postavení aj.). V anamnéze jsou důleţité údaje o začátku obtíţí, zda jde o první ataku 

nebo je bolest opakovaná. Dále se zaměřujeme na bolest - její lokalizaci (centrálně, 

periferně, asymetricky, symetricky), údaje o průběhu bolesti v čase (konstantní, 

intermitentní), její charakteristiku apod. Podstatné je i to, které pohyby nebo polohy 

vyvolávají či tlumí obtíţe. Neméně významnou sloţkou anamnézy je pacientův celkový 

zdravotní stav, prodělané operace a úrazy, uţívané léky, sociální a rodinné zázemí, jeho 

zaměstnání, případně snaha o získání důchodu (Nováková et al, 2001; Dungl, 2014).    

 

 Funkční vyšetření zahrnuje aspekci. Pozorujeme a hodnotíme posturu pacienta, 

přítomnost antalgického drţení, stereotypy flexe, extenze trupu. Sledujeme míru 

obtíţnosti provedení pohybu, viditelné svalové spazmy (Dungl, 2014).   
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 Palpace: pacient v poloze vleţe na břiše, nejdříve palpujeme processi spinosi 

obratlů v celém rozsahu páteře. Hlubokou palpací se snaţíme lokalizovat svalové 

spazmy nebo bolestivost intervertebrálních kloubů (Dungl, 2014). Kromě toho 

palpujeme orientační body na pánvi (1).  

 

 Součástí klinického vyšetření je také dynamické vyšetření páteře, na základě 

kterého získáme informace o pohyblivosti jednotlivých úseků páteře. Měříme různé 

vzdálenosti na páteři při předklonu, záklonu a úklonu (Haladová, 2005 cit. dle 

Műllerové, 2009). 

 

 Důleţitým prvkem při pátrání po vyvolávajícím faktoru bolestí zad je i měření 

délky DKK.  Asymetrie DKK vede k různým poruchám pohybového systému, např. ke 

skoliotickému postavení (3). Měříme obě DKK páskovou mírou vleţe na zádech. 

Rozlišujeme anatomickou délku (trochanter major - malleolus lateralis) a funkční délku 

DKK (spina iliaca anterior superior - malleolus medialis). Při asymetrii pánve měříme 

délku od umbilicus do malleolus medialis (2).  

 

 Při bolesti zad také provádíme orientační neurologické vyšetření. Vyšetříme 

napínací manévry (např. Lasségue, obrácený Lasségue), zánikové jevy (Mingazzini, 

Barré), povrchové (taktilní, algické, termické) a hluboké čití, reflexy (patelární - L3, L4; 

reflex Achillovy šlachy - S1) (Rozkydal, 2001 cit. dle Műllerové, 2009) (4).    

 

2.1.4. Terapie VAS 

 

 Při akutních potíţích je naším primárním cílem sníţit bolest (medikamentózně, 

pomocí úlevové polohy), protoţe právě ta často vede k nadměrnému omezení pohybu 

(Dungl, 2014).  

  

 Druhým krokem je komplexní rehabilitační program. Jednotky rehabilitačního 

programu zvolíme podle intenzity bolesti, věku, pohybových aktivit pacienta a jeho 

spolupráce (Dungl, 2014).  
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 Na výběru správného léčebného postupu má vliv kromě výše uvedeného 

i anatomický a funkční nález (kvalita centrálních sloţek, psychologické aspekty, 

stabilizační funkce svalů). Je nezbytné odlišit akutní a chronické stadium (Kolář, 2009). 

 

Terapeutické postupy: 

● krátkodobě klid na lůţku 

● kinezioterapie (správná pohybová aktivita, dostatečný pohyb, speciální léčebné 

metody, trakce, mobilizace, automobilizace, obnovení stability zad posílením 

HSSP, izometrické a kondiční aerobní cvičení, protaţení zkrácených svalů) 

● terapeuticko-edukační přístup (preventivní opatření) 

● reflexní léčba (akupunktura, obstřiky, masáţe)  

● chiropraxe 

● fyzikální terapie (např. elektroléčba) 

● lázeňská léčba 

● různé korekční pomůcky  

● farmakoterapie (kortikosteroidy, nesteroidní antirevmatika, myorelaxancia)  

● chirurgická léčba  

● psychologická léčba 

(Kolář, 2009; Dungl, 2014; Sosna, 2001; Rychlíková, 2008). 

 

2.1.4.1. Kinezioterapie  

 

 Kinezioterapie začíná kineziologickým rozborem těla, vyšetřením pánve, páteře, 

stoje, chůze a ostatních sloţek hybného systému. Součástí kinezioterapie je cílená léčba 

daného problému. Po komplexním vyšetření pacienta stanovíme terapeutický cíl 

a rehabilitační plán (5) (Rychlíková, 2008). Vţdy je nutno provádět cílený 

a individuální přístup k nemocnému a respektovat celkový stav pacienta, 

aby doporučené cvičení vedlo ke zlepšení stavu (Rychlíková, 2008).  

  

 V posledních desetiletích se kinezioterapie zaměřuje nejen na lokální ovlivnění 

potíţí, ale i na celkový efekt na pohybový aparát pacienta (Rychlíková, 2008).  
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2.1.4.2. Škola zad 

 

 Škola zad je metoda, která pomáhá naučit provádět kaţdodenní pohyby správně, 

bez většího přetíţení hybného systému. Optimalizuje pohyb v běţných denních 

činnostech. Metoda je určená pro pacienty, kteří mají opakované bolesti zad nebo chtějí 

předcházet vertebrogenním bolestem. 

  

 Bolesti zad nejčastěji vznikají v následku funkční poruchy organizmu. Základem 

správné funkce pohybového aparátu je optimální souhra struktur. 

  

 Škola zad naučí pacienta provádět různé pohyby co nejekonomičtěji a nejšetrněji 

s dodávání nejmenší nutné energie. Obecné zásady této metody jsou uvědomování 

si vlastního těla, protaţení zkrácených svalů, navození svalové rovnováhy a vzpřímení 

těla, trénink nejčastějších pohybových návyků, ovlivnění propriocepce, dýchacích 

stereotypů a stresu (např. autogenní trénink).  

  

 Zahrnuje nácvik správného sedu, nácvik správného vstávání ze sedu, ze země, 

nasedání do auta, nácvik předklonu, správné zvedání a nošení břemen, polohy na lůţku, 

vstávání z postele, správný stoj, chůze a drţení těla (Rašev, 1992).  

 

2.2. Hluboký stabilizační systém 

 

 Důleţitou součástí kinezioterapie je ovlivnění hlubokého stabilizačního systému 

páteře (Rychlíková, 2008). HSSP je komplex svalů, které zabezpečují stabilitu páteře 

proti gravitaci a během pohybu. Patří sem: hluboké flexory (m. longus colli, m. longus 

capitis) a extenzory šíje (m. rectus capitis posterior major, m. rectus capitis posterior 

minor, m. obliquus capitis superior, m. obliquus capitis inferior), hluboké extenzory 

páteře (mm. multifidi), bránice, svaly pánevního dna (m. levator ani, m. coccygeus) 

a břišní stěny (m. transversus abdominis) (Knapová, 2011).  

  

 Aktivace svalů HSSP probíhá v následném pořadí: hluboké extenzory páteře 

spolu s hlubokými krčními flexory, přičemţ se zvýší nitrobřišní tlak pomocí správného 

zapojování bránice, břišního svalstva a pánevního dna (Kolář, 2009). 
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 Turková ve své práci popisuje myšlenky Koláře, který tvrdí, ţe posturální 

stabilizace hraje důleţitou roli ve všech pohybech i při pohybu horní a dolní končetiny. 

Punktum fixum při kaţdém pohybu zabezpečí převod stabilizace do celého těla. 

Při stabilizaci páteře jen těţce ovlivníme zapojení svalů HSSP, aktivují se mimovolně. 

Na stabilizaci se vţdy podílí celý svalový řetězec (Kolář, 2006 cit. dle Turkové, 2012). 

 

Obr. 1. Hluboký stabilizační systém páteře 

 (http://www.sportklinik.cz/bolesti-zad_96) 

 

2.3. Řetězení činnosti svalů  

 

 Svaly mají dvojí funkci: udrţení polohy segmentu proti zevním vlivům 

a provádění pohybu. V běţném ţivotě nejčastěji provádíme pohyby diagonálně. 

Většinou se na pohybu podílí současně více svalů, které tvoří svalové skupiny 

se společnou funkcí. Pomocí vaziva a kostí jsou jednotlivé svaly propojeny 

do funkčních celků (např. osový orgán nebo končetiny). Při vyšetření, hodnocení 

pohybu a při provádění různých terapií nesmí terapeut sledovat pouze jednotlivé svaly 

a základní pohyby (podle svalového testu), ale musí pozorovat i funkce svalových 

řetězců (Véle, 2006).  

 

 

 

 

 

http://www.sportklinik.cz/bolesti-zad_96
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2.3.1. Svalové smyčky a řetězce 

 

 Svalová smyčka se skládá ze dvou svalů, které se upínají na dvě vzdálená místa 

(puncta fixa) a mezi těmito svaly se nachází pohyblivý kostní segment (Véle, 2006).  

  

 Svalový řetězec vniká vazbou několika svalů nebo smyček, které jsou propojeny 

pomocí fascií, šlach nebo kostí. Funkce svalových řetězců je řízena z CNS. Zřetězené 

svaly se ne vţdy aktivují najednou, existuje tzv. timing (předem programovaný časový 

rozvrh), který koordinuje pohyb, aby byl co nejpřesnější a nejúspornější (Véle, 2006). 

 

2.3.2. Svalové řetězce v osovém orgánu  

 

 Osový orgán se skládá ze tří funkčně propojených částí: hlavy, páteře a pánve. 

Hlavní funkcí uvedených úseků je stabilizace polohy jednotlivých celků a jejich 

vzájemný pohyb. Stabilizační sloţka působí nejen při pohybu, ale i před a při ukončení 

pohybu (Véle, 2006).  

  

Stabilizace probíhá dvěma způsoby:  

● stabilizací polohy jednotlivých segmentů (dynamická flexibilita je zachována) 

● stabilizací celého osového orgánu (při udrţování polohy, při pohybu) 

(Véle, 2006). 

 

2.3.3. Řetězec spojující nohu s hrudníkem  

 

 Os cuneiforme I - m. peroneus longus - tibia - fascia cruris - m. biceps femoris + 

m. adductor longus - m. obliquus abdominis internus - m. obliquus abdominis externus 

(druhé strany) – hrudník (Véle, 2006). 

  

  

2.3.4. Význam funkčních řetězců v praxi  

 

 Dochází-li k poruše rovnováhy ve svalovém řetězci, často vznikají různé 

poruchy postury. Tyto změny ve svalových řetězcích lze ovlivnit cílenou terapií, 

ale předpokladem ke zlepšení stavu je odhalit příčinu vzniku poruchy (Véle, 2006). 
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2.4. Svalová nerovnováha (dysbalance) 

 

 Na vzniku svalové nerovnováhy má vliv např. jednostranné zatěţování svalů, 

výsledkem jsou nadměrně silné, zkrácené svalové skupiny a oslabené svaly. Vzájemný 

vztah těchto svalů způsobí nesprávné drţení těla (Kabelíková, 1997).  

  

Z hlediska svalové dysbalance rozlišíme 2 typy svalů: 

● tonické  

● fázické  

 

 Svaly tonické mají převáţně posturální funkci s tendencí ke zkracování, 

 hypertonii a  hyperaktivitě (nadměrné zapojování do pohybových programů). 

 

 Svaly fázické se často oslabují, mají tendenci k hypoaktivitě, hypotonii 

a zvětšování klidové délky (Kabelíková, 1997). 

 

Tonické svaly na DK Fázické svaly na DK 

m. iliopsoas m. gluteus maximus, medius et minimus 

m. vastus lateralis m. vastus medialis 

m. vastus intermedius m. gastrocnemius 

m. rectus femoris m. tibialis anterior (6) 

m. semimembranosus  

m. semitendinosus  

m. biceps femoris  

m. tensor fascia latae  

m. adductor magnus, longus et brevis  

m. soleus  

 

Tab. 1. Tonické a fázické svaly na DKK 

(http://is.muni.cz/do/1451/e-

learning/kineziologie/elportal/pages/funkce_svalu.html) 

 

http://is.muni.cz/do/1451/e-learning/kineziologie/elportal/pages/funkce_svalu.html
http://is.muni.cz/do/1451/e-learning/kineziologie/elportal/pages/funkce_svalu.html
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Obr. 2. Tonické (červené) a fázické svaly (modré) 

(http://is.muni.cz/do/1451/e-learning/kineziologie/elportal/pages/funkce_svalu.html) 

 

U více kloubů lidského pohybového aparátu tvoří svaly fázické a tonické dvojice 

svalů s opačnou funkcí a z toho vyplývá, ţe pokud je porušena svalová rovnováha, 

rozpadají se správné pohybové programy (Kabelíková, 1997). 

 

2.4.1. Dolní zkříţený syndrom  

 

Dolní zkříţený syndrom znamená nerovnováhu mezi svaly:  

● mm. glutei (fázické) a flexory kyčle (tonické) 

● m. abdominis rectus (fázický) a m. erector spinae (tonický) 

● mm. glutei medii (fázický) a tensor fascia latae i mm. quadrati lumborum 

(tonické) 

Dysbalance těchto svalů působí zvětšený sklon pánve a bederní hyperlordózu 

(Lewit, 2003). 

 

2.4.2. Horní zkříţený syndrom 

 

Horní zkříţený syndrom znamená nerovnováhu:  

● mezi horními a dolními fixátory ramenního pletence 

● mezi mm. pectorales a mezilopatkovým svalstvem  

http://is.muni.cz/do/1451/e-learning/kineziologie/elportal/pages/funkce_svalu.html
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● mezi m. longissimus cervicis, m. longissimus capitis, m. omohyoideus, 

m. thyrohyoideus na jedné straně a extenzory šíje na druhé straně a kývači 

(Lewit, 2003). 

 

2.4.3. Vrstvový syndrom 

 

Je kombinace horního a dolního syndromu, střídají se zkrácené a oslabené svaly 

(Lewit, 2003). 

 

2.4.4. Terapie svalové dysbalace 

 

Cvičení, které pouţíváme u svalových dysbalancí lze rozdělit do dvou skupin.  

1. normalizace poměrů v pohybovém systému - uvolnění a protaţení zkrácených 

a posílení oslabených svalů  

2. reedukace pohybů kaţdodenního ţivota (Kabelíková, 1997).  

 

2.5. Funkční anatomie a vyšetření zkrácených svalů dolních končetin 

 

Svaly DK podle Čiháka lze rozdělit do 4 skupiny podle vztahu k velkým kloubům.  

1. svaly kyčelního kloubu  

2. svaly stehna 

3. svaly bérce  

4. svaly nohy  

 

2.5.1. Svaly kyčelního kloubu  

 

M. iliopsoas má dvě sloţky: m. psoas major a m. iliacus. Funkce svalu je FX kyčelního 

kloubu, pomocná ADD se ZR v kyčelním kloubu. Při stoji funguje jako antagonista 

mm. glutei. M. iliopsoas je tonický sval, má tendence ke zkrácení (6) (Čihák, 2011) 

(vyšetření viz příloha 1). 

  

M. gluteus maximus: funkce svalu je EX a ZR kyčelního kloubu, ABD, ADD stehna. 

Je důleţitý při udrţování vzpřímené postavy (při postavení ze sedu, při chůzi 

do schodů).  
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M. gluteus medius: funkce svalu je VR, ABD, ZR kyčelního kloubu. Sval pouţíváme 

i při chůzi a udrţování rovnováhy při stoji. Je pomocným svalem při FX a EX kyčle.  

 

M. gluteus minimus: má stejnou funkci jako m. gluteus medius, ale VR kyčelního 

kloubu je výraznější. Mm. glutei jsou fázické svaly, to znamená, ţe mají tendence 

k oslabení a k hypoaktivitě (6) (Čihák, 2011).  

 

M. tensor fascia latae:. funkce svalu je rotace v koleni, EX kolena při stoji, pomocný 

FX, ABD, VR v kyčelním kloubu. M. tensor fascia latae je tonický sval (6) 

(Čihák, 2011) (vyšetření viz příloha 2).  

 

M. piriformis: funkce svalu je ABD flektovaného kyčelního kloubu a ZR, sval je 

tonický (Janda, 1996) (Čihák, 2011) (vyšetření viz příloha 3).  

 

M. gemellus superior, m. obturatorius internus, m. gemellus inferior, m. quadratus 

femoris jsou zevní rotátory kyčelního kloubu (Čihák, 2011).  

 

2.5.2. Svaly stehna  

 

M. sartorius je dvoukloubový sval, hlavní funkcí svalu je ZR DK a pomocná FX 

v kloubu kyčelním a kolenním (Čihák, 2011).   

 

M. quadriceps femoris (m. rectus femoris, m.vastus medialis, m. vastus lateralis, 

m. vastus intermedius): m. rectus femoris je dvoukloubový sval, působí na kolenní 

i na kyčelní kloub. Je pomocným flexorem kyčelního kloubu (Čihák, 2011).  

 

 Všechny svalové snopce m. quadriceps femoris jsou extenzory kolenního 

kloubu, mají důleţité funkce při udrţování vzpřímené postavy, při chůzi, při vstávání 

ze sedu (Čihák, 2011). S výjimkou svalového snopce m. vastus medialis jsou ostatní 

svaly tonické, mají tendenci ke zkrácení (Janda, 1996) (vyšetření viz příloha 4).  

  

M. pectineus, m. adductor longus, m. gracilis, m. adductor brevis, m. adductor 

magnus, m. obturatorius internus jsou adduktory stehna a s výjimkou m. gracilis hrají 

roli při ZR kyčelního kloubu (Čihák, 2011) (vyšetření viz příloha 5).  
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M. biceps femoris, m. semitendinosus, m. semimembranosus jsou dvoukloubové, 

tonické svaly. M. biceps femoris funguje jako flexor kolenního kloubu a zevní rotátor 

bérce při flektované koleni. M. semimembranosus a m. semitendinosus flektuje koleno, 

vnitřně rotuje bérec při flektované koleni, je pomocným extenzorem a adduktorem 

kyčelního kloubu (Čihák, 2011) (vyšetření viz příloha 6).   

 

2.5.3. Svaly bérce 

 

M. tibialis anterior, m. extensor digitorum longus, m. extensor hallucis longus jsou 

funkčně extenzory nohy a prstů, supinátory nohy (Čihák, 2011). M. tibialis anterior je 

sval fázický (6).  

 

M. peroneus longus a brevis: fungují jako pronátory nohy a hrají roli při plantární FX 

a ABD nohy (Čihák, 2011).  

 

M. triceps surae (m. gastrocnemius, m. soleus), m. plantaris: m. triceps surae jako 

celek provádí plantární FX nohy, zdvihá tělo při chůzi, udrţuje správné postavení bérce 

vůči noze a m. gastrocnemius pomáhá při FX kolena (Čihák, 2011). M. gastrocnemius 

řadíme mezi fázické svaly, zatímco m. soleus je tonický. Celkově m. triceps surae má 

tendenci ke zkrácení kvůli stálé posturální aktivitě m. soleus (Véle, 2006) 

(vyšetření viz příloha 7). 

 

M. popliteus, m. tibialis posterior, m. flexor digitorum longus, m. flexor hallucis 

longus. M. popliteus je flexorem kolenního kloubu a vnitřním rotátorem bérce 

při FX kolena. Funkce m. tibialis posterior je plantární FX nohy, supinace a také 

podporuje podélnou klenbu nohy. M. flexor digitorum longus: FX nohy, zejména prstů. 

M. flexor hallucis longus: FX palce pomocná plantární FX nohy (Čihák, 2011).  
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2.6. Strečink  

 

 Strečink je pohyb části těla, při kterém zvětšujeme pohybový rozsah v kloubu. 

Dobrá ohebnost zajišťuje fyziologickou funkčnost svalů a kloubů, sniţuje svalové 

bolesti, je důleţitá při prevenci úrazů (Nelson, Kokkonen, 2009). Poprvé se odborně 

zabýval strečinkem Bob Anderson, protaţení povaţoval za účinnou prevenci poranění 

(Tlapák, 2006). 

 

2.6.1. Výhody strečinku z hlediska fyzioterapie 

 

 Podle Ramíka mezi největší výhody strečinku patří prevence zkracování svalů 

a tuhnutí kloubů, zlepšení neuromuskulárního vztahu, lepší uvědomování si těla, 

koordinace pohybů, sníţení bolestivosti a zlepšení regenerace svalů (Ramík, 2010). 

Bini řadí mezi příznivé efekty strečinku zlepšení dýcháni, zvětšení kapacity plic, sníţení 

tělesného stresu, relaxaci a uklidnění, podporu krevního oběhu (Bini, 2009). Správné 

protahování slouţí k prevenci vertebrogenních potíţí (7). Svalová hygiena znamená, 

ţe předcházíme vzniku svalové dysbalance, provádíme pravidelně protahování 

tonických svalů (Rašev, 1992). Pomocí strečinku relaxujeme přetíţené svalové skupiny 

a s tím uvolníme i jednotlivé obratle. Kaţdý cvik není vhodný při VAS, důleţitý je 

výběr cviků (8). Při VAS není vhodné velké prohýbání bederní páteře (Rašev, 1992) 

a hluboký předklon (9).   

 

2.6.2. Obecné zásady strečinku  

 

 Zásada pro správného provedení strečinku dle Tlapáka je dostatečné oblečení 

(z hlediska protahování je vhodnější mírné teplo neţ chlad) (Tlapák, 2006).  

 

 Důvod popisuje Muscolino ve svém vědecké publikaci Fascial structure. 

Mezi epimysiem (viz dále) a svalem se nachází vrstva kyseliny hyaluronové. Zvýšení 

teploty působí pozitivně na strukturu molekul kyseliny hyaluronové a to dovolí 

efektivnější klouzání fasciových vrstev. To vysvětluje pouţívání tepla a měkkých 

technik před strečinkem (Muscolino, 2012). 
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 Další zásady protahování jsou: klidné prostředí (podpora koncentrace), 

adekvátní náročnost (pro začátečníky se doporučuje statický strečink před vyzkoušením 

PIR nebo PIP), pomalé nenásilné protaţení (nesmí bolet), minimální posturální zatíţení, 

lokální protaţení (cílený strečink vybraného svalu) (Tlapák, 2006).  

 

 Svaly, které mají obrovský fasciální obal, jsou spojeny pomocí fasciálních 

snopců do funkčních řetězců nebo smyček a pracují jako celek. V tom případě je 

ţádoucí protáhnout celý řetězec. Např. m. latissimus dorsi, mm. pectorales, 

m. quadratus lumborum, m. tensor fascia latae spolu protáhneme s lateroflexí u ţebřin 

se zanoţením (Tlapák, 2006).    

 

2.6.3. Strečink před a po zátěţí 

 

 Doporučení ke strečinku jsou různé, výzkumy a názory jsou rozporné a musíme 

odlišit akutní a chronický efekt protaţení. O akutním efektu máme více informací neţ 

o chronickém (10).  

 

 Na protaţení před zátěţí mají odborníci dva názory. Kay a Blazovich tvrdí, 

ţe strečinkem před zátěţí se sníţí výkon (hlavně se sniţuje síla), ale to platí pouze 

u cviků, které trvají po delší dobu. Krátkodobé protaţení neovlivňuje sílu výrazně 

(Kay, Blazevich, 2012). I kdyţ protaţení sníţí sílu svalu, působí i analgeticky 

(Shrier, 2007).  

 

 O tvrzení, ţe strečink působí preventivně při poranění, se vyjadřují odlišně. 

Podle Shriera protaţení bezprostředně před zátěţí nesníţí moţnost poranění svalu 

(Shrier, 2007), Witvrouw a kol. tvrdí, ţe se sníţí riziko zranění šlachy 

(Witvrouw a kol. 2007). Oproti tomu výzkumy dokazují, ţe pravidelný strečink má 

preventivní vliv na zranění (Shrier, 2007).     

 

 Protaţení akutně zvýší flexibilitu svalu, do několika sekund nebo minut se zvýší 

kloubní rozsahy, odpor pohybu se sníţí (Herbert et al. 2011).  
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2.6.4. Nejčastější chyby při strečinku  

 

 Při jakémkoliv protaţení musíme dávat pozor na postavení těla, abychom 

protáhli vybraný sval. Dalšími chybami je zadrţování dechu a hmitání při cvičení 

(Bini, 2009). Nelson a Kokkonen píše: ,,O rychlosti a velikosti zlepšení bude 

rozhodovat, jak se každý naučí monitorovat intenzitu protažení a snášet stupeň 

bolestivosti” (Nelson, Kokkonen, 2009), ale většina odborníků tvrdí, ţe strečink nikdy 

nesmí bolet (Ramík, 2010, Bini, 2009, Tlapák, 2006), aby nedošlo k vyvolání 

myotatického reflexu (Ambler, 2011).  

 

2.6.5. Strečink a dýchání  

 

 Zásadní doporučení je, ţe cvičící osoba musí při strečinku dýchat volně a klidně 

a nezadrţovat dech. Fyzická aktivita je spjata s krevním oběhem, okysličení zlepšuje 

fyziologické napětí svalů. Dalším negativním zvykem je prudké vydechnutí po zadrţení 

dechu, které klade velké nároky na srdce (Bini, 2009).    

 

 Při nádechu jsou vhodné cviky, které se zaměřují na protaţení páteře 

a na abdukci končetin, protoţe při inspiriu se rozšíří hrudník a sniţuje se vnitřní tlak 

(Bini, 2009).  

 

 Při výdechu vykonáváme flekční pohyby páteře a addukční pohyby končetin, 

zmenšuje se objem hrudníku a zvyšuje nitrobřišní tlak (Bini, 2009). 

 

2.6.6. Vztah mezi strečinkem DKK a vertebrogenním algickým syndromem  

 

 Pohybový systém je tvořen  různými pohybovými segmenty, které fungují jako 

celek, i kdyţ jednotlivé části reagují odlišně. Dolní končetiny vzájemně spolupracují 

s osovým orgánem. Kvalita pohybu závisí na stabilitě trupu. Na vzpřímené drţení vedle 

fyzikálních parametrů (gravitace, hmotnost, výška těla...) má vliv především svalová 

aktivita, která pomáhá udrţet kloub v neutrální nebo střední poloze, tak vzniká 

vyváţená křivka osového orgánu (Véle, 2006).  
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 Svaly DKK hrají roli při stabilizaci ve vzpřímeném stoji, pánev tvoří převodník 

mezi trupem a DKK. Na páteři, v ramenních a kyčelních kloubech existují tzv. krátké 

stabilizační svaly, které ovlivňují postavení daného segmentu a tím i posturu. Svaly 

osového orgánu spolu se svaly DKK vytvářejí funkční řetězce (Véle, 2006).  

Myokinetické řetězce (myofasciální meridiány) jsou tvořené se spojením šlach a fascií 

(viz dále) (Muscolino, 2012).  

 

 Funkce komplexního svalového řetězce dolní končetiny lze ovlivnit 

z kraniálního a kaudálního směru, proto je důleţité si dávat pozor při vyšetření DKK 

na vlivy působící z vyšších částí těla (postavení pánve, kyčelních a kolenních kloubů). 

Proto je nutné neopomínat opačný vliv, protoţe i niţší části ovlivňují vyšší 

(Véle, 2006). 

 

 Více autorů ve svém výzkumu zmiňuje vliv zkrácených hamstringů na postavení 

pánve. Dlouhodobé a časté sezení často vede ke zkrácení svalových tkání hlavně 

hamstringů, coţ omezí anteverzi pánve. Zkrácené hamstringy působí retroverzi pánve, 

coţ vede ke spinální kyfóze a přetíţení paravertebrálních oblastí (Norris, 2001 cit. 

dle Lee, Lee, 2015). Zvětšení délky hamstringů má pozitivní vliv na efektivitu pohybů 

v kloubech, se kterými jsou hamstringy v kontaktu (Lee, Lee, 2015). 

 

 Percy, Kendal a kolektiv také tvrdí, ţe sníţená pruţnost hamstringů vede 

k posteriorní rotaci pánve při běţných denních činnostech, mění lumbální zakřivení 

páteře a z toho vyplývá, ţe vznikají kompenzační pohybové stereotypy, zvyšuje 

se zatíţení měkkých tkání kolem páteře a náchylnost k postiţení (Percy et al. 1985, 

Kendall et al. 1993, Esola et al. 1996, Van Dillen et al. 2007 cit. dle Raftry, 

Marshall, 2012). 

 

2.6.7. Typy strečinku  

 

 Nelson a Kokkonen dělí protaţení na aktivní a pasivní. Aktivní strečink 

znamená, ţe osoba, která pohyb vykonává, sama udrţí část těla v protahovací poloze. 

Při pasivním protaţení druhá osoba uvede část těla protahovaného do poţadované 

polohy a tam ji drţí. Pasivní protaţení je i strečink s pomocí vnější opory 

(Nelson, Kokkonen, 2009). 
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Typy strečinku jsou dle Nelsona a Kokkonena:  

 

 Statický strečink: je nejčastěji pouţívaný typ. Osoba pomalu provede část těla 

do protahovací polohy a tam ji udrţí po určitou dobu (Nelson, Kokkonen, 2009). Podle 

Bini výdrţ během jednotlivých cviků má být 10-30 vteřin (Bini, 2009), 

Nelson a Kokkonen tvrdí, ţe účinný je kaţdodenní statický strečink s postupným 

zvyšováním intenzity. Autoři Nelson a Kokkonen uvádí 5 stupňů zátěţe (viz Tab. 2.) 

(Nelson, Kokkonen, 2009). 

 

 I.stupeň II.stupeň III.stupeň IV.stupeň V. stupeň 

trvání výdrţe 5-10 s 10-15 s 15-20 s 20-25 s 25-30 s 

odpočinek 5-10 s 10-15 s 15-20 s 25-30 s 25-30 s 

opakování jedn. cviků 2x 3x 4x 5x 5-6x 

bolestivost mírná mír./stř. střední stř/vyšší vyšší 

trvání cvičební jednotky 20-30 

min. 

20-30 

min 

20-30 

min 

40-50 

min 

50-60 

min 

týdenní opakování  2-3x 3-4x 3-4x 4-5x 4-5x 

Tab 2. Stupně statického strečinku (Nelson, Kokkonen, 2009) 

 

 Strečink zaloţený na posfacilitačním útlumu (PNF): při metodě PNF se sval 

před protaţením nejprve kontrahuje, potom uvolní, a pak je vedený do protahovací 

polohy. Střídání svalové kontrakce a relaxace vede k uvolnění svalu 

(Nelson, Kokkonen, 2009).  

 

 Balistický srečink: při balistickém strečinku se sval protáhne pomocí svalových 

kontrakcí (hmitání), ale přitom se aktivuje i strečový reflex. Proto je výhodnější 

pouţívat balistický strečink po statickém protaţení (Nelson, Kokkonen, 2009).   

  

 Dynamický strečink: vyuţívá rychlé pohyby bez hmitání, které jsou specifický 

pro daný sport (Nelson, Kokkonen, 2009).  
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Podle Tlapáka strečink rozdělíme na:  

 

Klasický strečink: je protahování podle Boba Andersona:  

1. fáze: lehké nataţení do pocitu mírného tahu, který odezní po 20-30 sekundách. 

2. fáze (střední napětí): po 1. fázi uvolníme daný sval na 2-3 vteřiny, potom cvičící 

protáhne sval do polohy, ve které cítí mírný napětí a udrţí v tom 20-30 sekund. 

Ve 2. fázi se zvětšuje flexibilita svalu (Tlapák, 2006).  

 

Metody PNF 

1. Protaţení svalu prohloubené současným zatnutím antagonisty (reciproční inhibice 

antagonistů). 

2. Protaţení svalu po izometrické kontrakci antagonisty (reciproční inhibice 

antagonistů). 

3. Postizometrická relaxace (PIR). 

4. Postizometrické protaţení (PIP). 

 

 Při metodě PIR a PIP  je sval, který je nejprve izometricky napnutý (po dobu 

cca 7 sekund), reflexně utlumen a proto dochází k lepšímu uvolnění. Při těchto 

metodách pouţíváme i stimulující nebo relaxační účinky dýchání a pohybu očí 

(Tlapák, 2006).  

 Princip mechanismu strečinku u PIR a PIP je totoţný, při PIR pouţíváme 

mírnější svalové kontrakce a protaţení (pomocí gravitace) a je vhodná na uvolnění 

svalových spazmů. PIP pomůţe u zkrácených svalů, izometrická kontrakce i protaţení 

je důraznější, ale nesmí vyvolat napínací reflex (Tlapák, 2006).  

 

 Různí odborníci mají odlišné názory na čas kontrakce a relaxace svalu při PIR 

a PIP. Před zátěţi cvičící vede část těla do polohy, kde pocítí mírný tah, zde provádí 7s 

izometrickou kontrakci, poté protáhne daný sval a udrţí v protaţení 7s. Cílem je 

protaţení svalstva před zátěţí. Po zátěţi cvičící provádí cviky podobně, ale v kontrakci 

udrţí sval 10s, poté následuje 10s uvolnění. Ramík doporučuje 4 opakování na kaţdou 

svalovou skupinu (Ramík, 2010).  

 

 Další odborník Bini doporučuje 20s izometrické kontrakce, 5s uvolnění 

a 30 vteřinové protaţení svalu. Všechny cviky se 2x opakují (Bini, 2009). 
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 Bini ještě rozlišuje následující typy strečinku: 

 Strečink s protahováním (Global Postural Re-education): zakladatelem je 

francouzský fyzioterapeut Philippe E. Souchard (Bini, 2009). Základním principem této 

metody je celkové protaţení určitých svalových řetězců, které pouţíváme při prevenci 

a napravování svalové a neurovegetativní nerovnováhy. Vypracované pozice (devět) 

jsou v souladu s dýcháním a postupně přecházejí do maximálního protaţení celého těla 

(11). 

 

 Contract Relax Antagonist Contract (CRAC), Holtova metoda: podobá 

se metodě PNF, vyuţívá princip reciproční inhibice. Nejprve izometricky napneme 

svalovou skupinu, kterou chceme protáhnout na dobu 5-7s. Potom následuje kontrakce 

antagonistické svalové skupiny proti lehkému odporu (Eliášová, 2011). 

 

 Contract Release Stretching (CRS): kontrahujeme daný sval na 10-15 vteřin, 

potom následuje relaxace svalu na 5-6 vteřin a protaţení (Bini, 2009). 

 

 Pro porozumění různých typů strečinku je nezbytné rozumět nervosvalové 

soustavě a kineziologií svalů (Bini, 2009). 

 

2.7. Struktura svalu 

 

 Na mikroskopickém úrovni struktura kaţdého svalu je stejná. Jednotlivé svaly 

se skládají ze svazků vláken. Svazky vláken jsou tvořené svalovými vlákny, 

která se skládají z 10 aţ 1000 myofibril. Myofibrily jsou schopné kontrakce, relaxace 

a  prodlouţení. Součástí myofibril jsou tzv. sarkomery, které jsou navzájem propojeny. 

Struktura sarkomer je tvořena paralelně umístěnými myofilamenty (tenké a tlusté). 

Schopnost kontrakce sarkomerů zajistí kontraktilní proteiny - aktin a myozin. Kolem 

kaţdého svalu se nachází povázka, tzv. fascia (12).  
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Obr. 10: Struktura kosterního svalu 

(http://www.wikiskripta.eu/index.php/Soubor:Kostern%C3%AD_sval.png) 

 

2.7.1. Fascia  

 

 Fascia je nezbytnou součástí (strukturální a funkcionální) muskuloskeletárního 

systému, přesněji myofascioskeletárního systému (Muscolino, 2012). Je to vazivová 

tkáň, která se nachází přímo pod kůţí, spojuje, obklopuje a odděluje různé svaly 

a orgány. Protoţe v praxi jednotlivé vrstvy jsou neoddělitelné, přesnější je výraz 

fasciový systém (Stecco, Schleip, 2015).  

 Ve fasciovém systému jednotlivé fascie tvoří kompletní celek, jsou navzájem 

propojeny, vzájemně souvislé a tak se účastní v pohybu (Stecco, Schleip, 2015).  

 Fascie dělíme na povrchové a hluboké. Povrchová fascia se nachází přímo 

pod kůţi a nad  podkoţním tukem (Muscolino, 2012).   

 Hluboká fascie obklopuje svalstvo na různých úrovních. Endomysium se 

nachází na povrchu svalových vláken, perimysium na svazcích vláken a epimysium na 

vnějším povrchu jednotlivých svalů (Muscolino, 2012).  

 Šlachy a aponeurózy jsou tvořené sloučením endomysia, perimysia a epimysia. 

Povrchové svazky dané šlachy jsou propojené se sousední šlachou, tak vytvářejí 

myokinetické řetězce (myofasciální meridiány) (Muscolino, 2012). 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Soubor:Kostern%C3%AD_sval.png
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Obr. 11.  Myokinetické řetězce 

(Muscolino, 2012) 

 

 Fascie jsou schopné díky své mechanické odolnosti v tahu (aktivní a pasivní) 

přenášet tahové síly v těle (Muscolino, 2012).  

 

2.8. Kineziologie kontrakce  

 

 Kontrakce svalových vláken je aktivní katabolický proces, který začíná 

po stimulaci motorické jednotky (MJ). Aktinové a myozinové vlákna se přibliţují a sval 

se zkrátí. Jednotlivá svalová vlákna se kontrahují synchronně a v klidové fázi energie 

se obnoví (Véle, 2006).  

 

Typy kontrakcí:  

● Izotonická: sval se zkracuje. 

● Izometrická: sval délku nemění. 

● Excentrická: sval se protahuje. 

● Izokinetická: délka svalu se nemění a zátěţ je při pohybu stejná. 

 

 Uvolnění probíhá pasivně a nastává po skončení kontrakce. Při záškubu svalu 

začíná tvorba tzv. relaxačního faktoru a při dosaţení určité hladiny působí uvolnění 

svalu (Véle, 2006).  

 

 

 

 

Šlacha svalu B 

Spojení šlach 

 

Šlacha svalu A 
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2.9. Kineziologie strečinku 

 

 Prodlouţení svalu začíná na úrovni sarkomerů, míra překrytí mezi myofilamenty 

se sníţí. Při strečinku se svalové vlákna maximálně protahují od sarkomeru 

k sarkomeru. Sval, jestliţe je v protaţení, některá svalová vlákna jsou v prodlouţení 

a některá jsou v klidu. Aktuální délka svalu závisí na počtu prodlouţených svalových 

vláken (12).  

 

Obr. 12. Kineziologie svalu 

(Gossman, Sahrmann, Rose, 1982) 

2.10. Neurologické znalosti  

 

 Principem řízení pohybu je přenos informací z mozku a míchy na řízený orgán 

(sval). Významná je koordinace agonistů, antagonistů a synergistů a kontrola pohybu. 

Proprioreceptory (svalová vřeténka a Golgiho šlachová tělíska) hrají nezbytnou roli 

v řízení pohybu (Ambler, 2011).  

 Svalová vřeténka se aktivují při protaţení svalu a působí na facilitaci agonisty 

a inhibici antagonisty (Ambler, 2011).  

 Golgiho šlachová tělíska hrají roli při napínání šlachy, inhibují agonisty 

a facilitují antagonisty. Vnímají nataţení i záškub svalu (Ambler, 2011). 

 Velké neurony předních  rohů míšních (konec kortikospinální dráhy a začátek 

motorické jednotky) tvoří systém α. Malé neurony předních rohů míšních tvoří systém γ 

a inervují svalová vřeténka. Při protaţení svalu se aktivuje svalové vřeténko a facilituje 

vlastní α motoneuron (agonisty) a zároveň pomocí inhibičního interneuronu se inhibuje 

antagonista (Ambler, 2011). 



  

 
34 

 

 

Obr. 13. Spinální motorický okruh (facilitace agonisty a inhibice antagonisty) 

(Ambler, 2011) 

 

2.11. Nové trendy a pomůcky ve strečinku 

 

 Fascial Fitness: cílem fasciového tréninku je stimulace fibroblastů fasciové 

etáţe, abychom je udrţely ve zdravém a elastickém stavu. Cílený trénink je velmi 

důleţitý, jestliţe fasciový systém je trénovaný, to znamená, ţe je optimálně elastický, 

funguje efektivně. Některé fyzické aktivity, jako např. pilates, joga, thai chi, uţ berou 

v úvahu i vazivový systém (Müller, Schleip, 2011) (viz příloha 8, obr. 14.). Rolování 

kůţe má také velké výhody z pohledu fasciového systému (Muscolino, 2012).    

 

 Self-Myofascial Release (SMR), Foam Rolling: technika SMR nebo foam 

rolling slouţí k odstřanění TrP, protaţení svalových fascií, relaxací přetěţovaných svalů 

a aktivací antagonistů. SMR lze efektivně pouţívat u větších svalových skupin 

(m. gastrocnemius, m. latissimus dorsi, m. piriformis, adduktory stehna, m. quadriceps 

femoris, hamstringy, flexory kyčelního kloubu, m. trapezius a mm. rhomboidei, 

a tensor fascia latae) pomocí tzv. foam rolleru (viz příloha 8, obr. 15.).  

https://en.wikipedia.org/wiki/Gastrocnemius
http://dorsi/
https://en.wikipedia.org/wiki/Piriformis
https://en.wikipedia.org/wiki/Quadriceps
https://en.wikipedia.org/wiki/Trapezius
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 Foam roller je válec  různých velikostí (viz příloha 8, obr. 16.) a s různými 

povrchy (existuje i vibrační foam roller). Pacient dává válec pod dané svalové skupiny 

a roluje pomalu v průběhu svalů. Provádí s tím hlubokou masáţ měkkých tkání 

a v blízkosti TrP pacient promasíruje bolestivé místo 30 aţ 60s. SMR technikou lze 

příznivě ovlivnit staţená místa v měkkých tkáních a inhibovat zvýšené napětí (13).  

 

 Jóga: slovo jóga znamená spojit, sjednotit, vztahuje se k celistvosti. Zaměřuje 

se na tělo, mysl, vědomí i duší. Jógové cvičení působí na tělo, dech, koncentraci, 

relaxaci a zahrnuje i meditaci (Maheshwarananda, 2005). Existují různé typy jógy 

(viz příloha 8, obr. 17.) (Ashtanga, Bikram, Hot Jóga, Hatha jóga, Iyengar...), 

ale základem kaţdého typu jsou základní cviky (ásany) (14).   

 

 Z pohledu fyzioterapie je důleţitý systém ,,jóga v denním ţivotěʼʼ. Pacienti 

podle doporučení fyzioterapeuta a pomocí jasných a podrobných popisů jednotlivých 

cviků můţe cvičit i v domácím prostředí. Jóga v denním ţivotě se pouţívá pro zlepšení 

dechových funkcí, při onemocnění srdce a krevního oběhu, při revmatických potíţích, 

proti bolestem zad a kloubů, má velký význam na uvolnění v dechové terapii 

a v neposlední řadě má také pozitivní účinky na psychosomatická onemocnění 

(Maheshwarananda, 2005).  

 

 Jógové cviky jsou vhodné pro netrénované, nemocné a postiţené osoby. Systém 

jóga v denním ţivotě se skládá z 8 dílů, které vedou cvičící krok za krokem 

k pokročilým ásanám. Jednotlivé díly byly sestaveny pomocí fyzioterapeutů, lékařů 

a rehabilitačních pracovníků (Maheshwarananda, 2005).  

 

 K mému tématu jsou důleţité relaxační, dechová a tělesná cvičení, zaměřená 

na svalové dysbalance způsobené jednostranným přetěţováním. Pravidelné cvičení jógy 

při funkčních potíţích znovu nastoluje svalovou rovnováhu a tím upravuje vadné drţení 

těla (Maheshwarananda, 2005).  

 

 Strap Therapy: je komplexní protahovací metoda, zvyšuje mobilitu kloubů, 

uvolní přetíţené svaly, pomůţe při svalových bolestech. Základem této metody je PIR, 

výhodou metody je, ţe cvičící nepotřebuje partnera k provádění cviků, pouţívá 

pomůcku tzv. strap (viz příloha 8, obr. 18.).  
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 Strap je snadno nastavitelný popruh z textilního materiálu. Pomocí strapu 

uvedeme poţadovanou část těla do protahovací polohy, poté provádíme izometrické 

kontrakce a následně pomocí strapu protáhneme danou svalovou skupinu (15).  

 

 Stejným principem můţeme pouţívat další pomůcku, Thera Band Stretch Strap. 

(viz příloha 8, obr. 19.). Thera Band Stretch Strap podporuje dynamický i statický 

strečink, při pouţívání dynamického strečinku se zlepšuje flexibilitu a ROM (16). 

Výhody gumových thera bandů jsou různé stupně tuhosti, které se vyrábí v různých 

barvách (viz příloha 8, obr. 20.) (17).  

 

 Další pomůcky, se kterými pacient pracuje na stejném principu, jsou 

Stretch Tube 1 a Stretch Tube 2 (viz příloha 8, obr. 21. a obr. 22.). Stretch Tube 1 má 

rukojeť pro snadnější drţení, Stretch Tube 2 má 2 manţety se suchým zipem, se kterými 

je protahování méně náročné (18) (19).  

 

 Active Isolated Stretching (AIS): systém AIS má sedm charakteristických 

znaků: specificita, aktivní začátek, postupný zvyšování ROM, mírné pohyby, krátký 

časový interval, vícenásobné opakování a hluboké dýchání (Benjamin, Haggquist, 

rok vydání neuveden).  

  

 Specificita: AIS pohyby jsou více cílené na jednotlivá svalová vlákna, 

neţ na velké svalové skupiny. Terapeut hodnotí flexibilitu v různých částech svalů 

a podle výsledků provádí jednotlivé cviky zaměřené na danou část. AIS pouţívá 

kombinaci více neţ 170 cviků podle potřeb pacienta (Benjamin, Haggquist, 

rok vydání neuveden).  

  

 Aktivní začátek: v AIS kaţdý cvik začíná aktivně, aby se cílené svaly zahřály 

a mohly vyuţít princip reciproční inervace, coţ pomůţe relaxovat určitý sval 

(Benjamin, Haggquist, rok vydání neuveden).  

  

 Postupné zvyšování ROM: na konci aktivního ROM terapeut mírně protáhne 

sval, po kaţdém opakování o více neţ 2-3° (Benjamin, Haggquist, 

rok vydání neuveden).  
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 Mírné pohyby: v AIS pacient nikdy nesmí cítit bolest, aby se neobjevil 

myotatický reflex, coţ je preventivní reakce organismu proti zranění svalu 

(Benjamin, Haggquist, rok vydání neuveden).   

 

 Krátký časový interval: v této metodě je důleţité udrţet sval v protahované 

poloze po krátkou dobu (max. 2 s), aby se neobjevil myotatický reflex a neshromáţdily 

se metabolické produkty ve svalu (např. kyselina mléčná) (Benjamin, Haggquist, 

rok vydání neuveden).   

  

 Vícenásobné opakování: podle posledních výzkumů bylo ověřeno, ţe při 6-ti 

aţ 10-ti opakování jednotlivých cviků, se zvýší ROM rychleji neţ při statickém 

strečinku (Benjamin, Haggquist, rok vydání neuveden).   

  

 Hluboké dýchání: při strečinku pacient dýchá pravidelně a relaxačně, 

coţ pomáhá okysličit daný sval a ke sníţení únavy svalů. V případě, ţe pacient zadrţuje 

dech, tak se z důvodu nedostatku kyslíku mění glukóza na kyselinu mléčnou a to 

způsobuje svalovou únavu (Benjamin, Haggquist, rok vydání neuveden).  

 

 Stretch Zone Method: vyuţívá neurofyziologické poznatky a je zaměřena 

na funkční protaţení (viz příloha 8, obr. 23.). Stretch Zone Method není cílena 

na dosaţení co největší flexibility a elasticity, ale pracuje s optimálním ROM, reedukuje 

svaly, aby fungovaly co nejoptimálněji. Výzkumy ověřily, ţe svaly lze protáhnout 

o 160 % bez objevení myotatického reflexu. Největší výhodou této metody je, 

ţe je terapeut  schopný kontrolovat stretch reflex a timing (20).    

 

 K-Stretch Method: základem této metody je posturální ,,rebalance” svalových 

smyček. Pomocí této metody cvičící protáhne celou cílenou svalovou smyčku 

tak, aby nedošlo ke kompenzačnímu pohybu. Před terapií odborník podrobně vyšetří 

pacienta (anamnéza, posturální a svalové testy), zvolí nejvhodnější protahovací polohy 

podle symptomů pacienta. 
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Cvičení se provádí na nastavitelné pomůcce tzv. K-Stretch Postural Hammock 

(viz příloha 8, obr. 24.). Lavice má následující výhody: udrţí trup pacienta ve správném 

postavení při strečinku, nedovolí pacientovi kompenzační pohyby, je snadno 

nastavitelná podle potřeb cvičících. S pomocí lavice lze i kontrolovat intenzitu 

strečinku. Při této metodě je také důleţité pravidelné dýchání, aby strečink byl 

co nejefektivnější (21). 

 

2.11.1. Další pomůcky pro strečink 

Century Versaflex Stretching Machine (viz příloha 8, obr. 25.): pomůcka slouţí 

k testování a zlepšení flexibility DKK, zejména k zvýšení ROM v oblasti kyčelního 

kloubu a dalších kloubů DKK. Century Versaflex je nastavitelný dle potřeb pacienta, 

maximálně do 190° (22). 

Medi-Dyne Pro Stretch Unilateral Stretching System (viz příloha 8, obr. 26.): 

pomůcka je určena na protaţení DKK, zejména svalů a fascií nohy a lýtka. Preventivně 

působí proti plantární fasciitis a zánětu Achillovy šlachy. Zvyšuje svalovou flexibilitu, 

tudíţ sniţuje riziko vertebrogenních bolestí a různých úrazů (23) (viz video 1).  

Pedi Fix EZ Mornings Plantar Fasciitis Nighttime Stretching Splint (viz příloha 8, 

obr. 27.): hlavními výhodami této pomůcky jsou sníţení bolestivosti paty a lýtkových 

svalů díky protaţení plantárních fascií a Achillovy šlachy. Pomůcka je rovněţ 

nastavitelná podle potřeb pacienta (24). 

 

Masterstretch (viz příloha 8, obr. 28.): tato balanční pomůcka se pouţívá nejen 

na strečink plantárních fascií a svalů DKK, ale také na zlepšení rovnováhy 

a koordinace. Sniţuje riziko tendinitis, bolesti svalů a zad (25) (viz video 2).  

 

Pro Arch: (viz příloha 8, obr. 29.) protahuje svaly a šlachy v oblasti hlezna, zvyšuje 

ROM plantární FX hlezenního kloubu do 90°. Působí preventivně proti vzniku ruptur 

či fraktur šlach a kostí a dále proti vzniku tendinitis v oblasti hlezna (26) (viz video 3).  
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1. Metodologie 

 

 V mé práci jsem vyuţívala prvky případové studie, kdy jsem pomocí rozhovoru 

odebrala anamnézu a zjistila důleţité údaje spojené se zdravotním stavem pacientů. 

Dále jsem při vstupním vyšetření získala poznatky o aktuálním fyzickém stavu pacientů 

a po 10 terapií jsem měřila výsledky jejich cvičení. Pracovala jsem s dvěma pacienty 

muţského pohlaví. 

 

3.1.1. Cíl a hypotéza práce 

 

 Hlavním cílem této práce je ověření efektu strečinku DKK u pacientů 

s vertebrogenním algickým syndromem. Hypotézou mé práce je následující: efektivita 

jógových protahovacích cviků DKK je vyšší po protaţení myofasciálních řetězců DKK, 

coţ má pozitivní vliv na posturu a z toho vyplývající zmírnění bolestivosti zad.  

 Pacienti zahajují cvičební jednotku po vstupním vyšetření a pokračují ve cvičení 

kaţdý druhý den v podobě opakování dané řady cviků. Cviky provádějí celkem 

desetkrát.  

 

3.1.2. Výběr pacientů 

  

 Na tuto práci byli vybráni 2 pacienti muţského pohlaví. Vybrala jsem muţe 

z důvodu větší pravděpodobnosti zkrácení svalů. Vstupním kritériem bylo zkrácení 

svalů DKK, bolesti v zádech, stejné pohlaví a přibliţně podobný věk.  

 

3.1.3. Průběh vyšetření, terapie, zpracování dat  

 

 Na začátku terapie jsem provedla vstupní vyšetření. V anamnéze jsem se kromě 

standardních údajů (osobní údaje, subjektivní potíţe, RA, OA a stím spojené úrazy 

a operace, FA, AA, abusus, SA, SPA, PA, NO a kompenzační pomůcky), zeptala také 

na bolest, a to konkrétně na začátek, lokalizaci, charakter, časový interval bolesti a na 

úlevové polohy.  
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 Po odebrání dat formou rozhovoru jsem provedla kineziologický rozbor. 

Antropometrické vyšetření obsahuje údaje: somatotyp, tělesná výška, tělesná váha, 

BMI, obvod pasu, obvod boků, anatomická délka DK, funkční délka DK, 

umbilikální délka, délka stehna, délka bérce, délka nohy, obvod stehna, obvod kolene, 

obvod přes tuberositas tibiae, obvod lýtka, obvod kotníků, obvod přes nárt a patu, obvod 

přes hlavice metatarsů (Táborská, 15.10.2013).  

  

 Po antropometrickém měření následovalo vyšetření postavy aspekcí zezadu, 

zboku, zepředu. Zezadu jsem hodnotila drţení a osové postavení hlavy, reliéf krku 

a ramen, reliéf HKK, osu HKK, konfigurace HKK, tvar a symetrii hrudníku, výši 

a postavení lopatek, tvar a symetrii thorakobrachiálních trojúhelníků (taile), postavení 

pánve, reliéf, osu, konfiguraci DKK, podkolenní rýhy, konfiguraci Achillových šlach, 

konfiguraci pat. 

 Zboku jsem hodnotila drţení a osové postavení hlavy, postavení ramen, drţení, 

osu a konfiguraci HKK, postavení a tvar hrudníku, zakřivení páteře (krční lordóza, 

hrudní kyfóza, bederní lordóza), postavení pánve, reliéf, osu a konfiguraci DKK.  

 Zepředu jsem pozorovala drţení a postavení hlavy, symetrii obličeje, reliéf krku 

a postavení klíčních kostí, souměrnost a výši ramen, reliéf, osu a konfiguraci HKK, 

tvar a symetrii hrudníku (sternum, ţebra, prsní bradavky), thorakobrachiální 

trojúhelníky (taile), symetrii pupku, postavení pánve, drţení, osu a konfiguraci DKK, 

postavení kolen a klenbu noţní. (Táborská, 5.11.2013) 

 

 Při palpačním vyšetření pánve jsem vypalpovala orientační body 

na pánvi: crista iliaca, spina iliaca anterior superior, spina iliaca posterior superior 

a vyšetřila jsem SI blokádu (fenomén předbíhání, spine sign test) (Táborská, přednáška 

Vyšetření pánve). Vleţe na břiše jsem palpovala processi spinosi po celé délce páteře 

a svalové spazmy paravertebrálních struktur (Dungl, 2014). Součástí palpačního 

vyšetření bylo i testování HSSP, prováděla jsem brániční test a test břišního lisu dle 

Koláře (Kolář, Lewit, 2005).  
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 Dále jsem prováděla dynamické vyšetření páteře. Patří sem: 

● Schoberova vzdálenost - ukazuje na rozvíjení bederní páteře (od L5 10 cm 

kraniálně, při předklonu se vzdálenost fyziologicky zvýší o 4 cm) 

● Stiborova vzdálenost - ukazuje rozvíjení hrudní a bederní páteře (od L5 k C7, 

při předklonu se vzdálenost fyziologicky zvýší o 7-10 cm) 

● Čepojova vzdálenost - hodnotí rozsah pohybu v krční páteři do FX (od C7 8 cm 

kraniálně, při předklonu se vzdálenost fyziologicky zvýší o 2,5-3 cm) 

● Ottova inklinační vzdálenost - ukazuje na pohyblivost hrudní páteře 

při předklonu (od C7 30 cm kaudálně, při předklonu se vzdálenost fyziologicky 

zvýší o 3,5 cm) 

● Ottova reklinační vzdálenost - měří pohyblivost hrudní páteře při záklonu 

(od C7 30 cm kaudálně, při záklonu se vzdálenost fyziologicky zmenší o 2,5 cm) 

● Thomayerova vzdálenost - hodnotí nespecificky pohyblivost celé páteře 

(při předklonu měříme vzdálenost 3. prstu od podloţky) 

● Lateroflexe, rozvíjení páteře při úklonu - přináší informace o symetrii a rozsahu 

úklonů (pacient přikládá plně nataţenou HK na stehno, při úklonu měříme 

kaudální posun 3. prstu) (27).  

  

 Součástí klinického vyšetření bylo i orientační neurologické vyšetření. Vyšetřila 

jsem napínací manévry (Lasségue a obrácený Lasségue), zánikové jevy (Mingazzini, 

Barré), reflexy (reflex Achillovy šlachy, patelární reflex), povrchové čití (taktilní, 

algické, termické), hluboké čití (polohocit, pohybocit), stabilitu stoje (Romberg I, II, 

III), chůze po patách, chůze po špičkách (4).  

 

 Vyšetření pokračovalo měřením PROM. V kyčelním kloubu jsem měřila rozsah 

pohybu do FX s extendovanou DK, FX s flektovanou DK, EX, ABD, ADD, VR, ZR. 

V kolenním kloubu byl vyšetřován rozsah do FX a EX a v hlezenním kloubu 

do dorzální FX, plantární FX, everze a inverze (Táborská, 19.11.2013).  

 

 Nakonec jsem hodnotila zkrácení svalů DKK dle Jandy. Konkrétně m. iliopsoas, 

m. piriformis, m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae, hamstringy, adduktory 

kyčelního kloubu a m.soleus. Svalovou sílu jsem měřila pouze orientačně vzhledem 

k fyzické zdatnosti  a aktivitě pacientů. 
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 Po kineziologickém rozboru byli pacienti instruováni k domácímu strečinku. 

První pacient cvičil 20 min. na foam rolleru a 40 min. jógu, druhý pacient dostal za úkol 

pouze 40 minutové jógové cvičení. Pro danou cvičební jednotku jsem vybrala 

protahovací jógové cviky, kdy jsem při instruktáţi oběma pacientům jednotlivé cviky 

názorně předvedla krok za krokem. Nakonec jsme společně probrali celou cvičební 

jednotku, zda pacienti všemu rozumí. Na konci jsem kaţdému pacientovi cviky 

orientačně nakreslila, aby si je mohl později připomenout. U prvního pacienta jsem 

musela volit cviky s ohledem na jeho zdravotní stav (esenciální hypertenze a st. p. 

operaci kolene), zejména tedy cviky bez obrácených poloh. Oba pacienti protahovali 

zkrácené svaly kaţdý druhý den, celkem tedy desetkrát, po třech opakováních. 

 

 Po ukončení terapie jsem provedla výstupní vyšetření, které probíhalo stejně 

jako vstupní kineziologický rozbor vyjma měření délek a obvodů končetin a svalové 

síly.  

 

3.1.4. Výběr cviků 

 Jednotlivé cviky jsem vybírala z 3 zdrojů. Nejprve jsem hledala cviky 

na self myofascial release neboli foam rolling. Podle internetových videí od různých 

odborníků (fyzioterapeuti, chiropraktici) jsem prováděla terapie s prvním pacientem. 

Foam rolling byl pouţíván na následující svalové skupiny DKK: m. tibialis anterior, 

mm. peronei (viz. video 4 ), m. soleus (viz. video 5), hamstringy (viz. video 6), 

m. quadriceps femoris (viz. video 7), adduktory stehna (viz. video 8), TFL (viz video 9), 

m. piriformis (viz. video 10).  

 Další zdroj, ze kterého jsem čerpala, je kniha Jóga v denním ţivotě 

(Yoga in Daily Life). Tuto knihu jsem vybrala z toho důvodu, ţe zde popisovaný 

jógový systém je sestaven pro “západní” populaci a výhody tohoto systému při vyuţití 

ve fyzioterapii popisuje i vídeňská fyzioterapeutka Harriet Bucher (Maheshwarananda, 

2005).  

 Řadu cviků jsem doplnila z internetové stránky, která se zabývá jógou z pohledu 

anatomie a fyziologie (28). Podrobný popis cviků viz. příloha 9.  
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3.2. Kazuistiky  

 

3.2.1. Kazuistika č. 1- vstupní vyšetření  

 

Pacient: B.J.  

Rok narození: 1971 

Pohlaví: muţ 

Status praesens  

Objektivně: pacient je plně orientován, komunikativní, spolupracující 

Subjektivní obtíţe: vertebrogenní bolesti v oblasti SI skloubení  

Očekávání: sníţení bolesti a zvýšení ohebnosti páteře a DK 

RA: matka 74 let, ţije, rakovina tlustého střeva, rakovina prsu, rakovina močového 

měchýře, otec ┼ 65 let, rakovina prostaty  

OA: arteriální hypertenze od mladého věku, urolithiása - 2014, 1995 

Úrazy, operace: operace P kolene (meniscus) - 2013, 1992, 1991, 

luxace P kolenního kloubu (ruptura postranních vazů) - 2004 

FA: Lokren, Meramil (antihypertenziva)  

Abusus: káva 2x denně, alkohol příleţitostně (pivo, víno), nekouří 

SPA: cvičí doma pravidelně (silové cviky), plavání, cyklistika rekreačně, v dětství 

atletika 

AA: neguje 

PA: distributor knih, sedí v autě 4-5 hodin denně, zvedá těţká břemena, dříve 

ţivnostník 

SA: ţije v rodinném domě s přítelkyní, 10 schodů, rozvedený, má 2 děti 

 

NO: vertebrogenní bolest, přesně lokalizuje na SI skloubení, bolest je tupá, bolí 

nejčastěji ve stoji, cítí napětí a ztuhlost v oblasti Lp., stupeň bolesti je maximálně 5/10, 

pokud se bolest objeví, nemůţe se posadit a předklonit, bolest se objeví 2x-3x týdne, 

úlevová poloha je na zádech nebo na boku s pokrčenými DKK, bolest mizí v úlevové 

poloze, obtíţe začaly před 23 lety, nejprve při nošení těţkých břemen. 

Kompenzační pomůcky: nepouţívá 

Předchozí rehabilitace: 0  
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Vyšetření aspekcí:  

 

ZEZADU: L rameno níţe, postavení lopatek fyziologické, symetrické, hrudník 

symetrický, taile asymetrické, pánev v rovině, P podkolenní rýha je níţe, Achillovy 

šlachy asymetrické, P Achillova šlacha ve varózním postavení, P pata ve varózním 

postavení 

 

ZBOKU: mírná protrakce ramene, tvar hrudníku je fyziologický, mírná anteverze 

pánve, plochá záda,  hyperextenze v kolenních kloubech, váha přenášená na přední část 

chodidla     

 

ZEPŘEDU: L rameno níţ, tvar hrudníku fyziologický, prsní bradavky ve stejné výši, 

taile asymetrické, pupík mírně posunutý doprava, P patela vytočená laterálně, 

kladívkovité prsty oboustranně, mírný hallux valgus oboustranně, příčně i podélně 

plochá noha oboustranně (viz příloha 10. obr. 41.) 

 

Vyšetření pánve: 

● SIAS ve stejné výši  

● crista iliaca ve stejné výši  

● SIPS ve stejné výši  

● mírná anteverze pánve 

● pánev symetrická  

 

Vyšetření processi spinosi palpací: nebolestivé  

Vyšetření paravertebrálních struktur: svalové spazmy v oblasti Lp  

Vyšetření SI skloubení:  

● fenomén předbíhání: blokáda na P straně 

● spine sign test: blokáda na P straně 

 

Vyšetření HSSP:  

● brániční test: HSSP částečně insuficientní  

● test břišního lisu: HSSP částečně insuficientní 
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Antropometrické vyšetření:  

Váha: 80 kg 

Výška: 181 cm 

Obvod pasu: 100 cm  

Obvod boku: 95 cm  

BMI: 24, 5 

 

     PDK (cm)  LDK (cm) 

Funkční délka DK:    91   91 

Anatomická délka DK:  85   85 

Délka stehna:    37   37 

Délka bérce:    48   48 

Délka nohy:    24   24 

 

     PDK (cm)  LDK (cm) 

Obvod stehna:    49   50 

Obvod kolenního kloubu:  36,5   36,5 

Obvod před tuberositas tibie:  33   33 

Obvod lýtka:    39   38 

Obvod na malleoli:   22   22 

Obvod nárt-pata:   33   33 

Obvod přes mp klouby:  24   24 

 

Dynamická pohyblivost páteře:  

Schoberova vzdálenost:  3 cm 

Stiborova vzdálenost:   5 cm 

Čepojova vzdálenost:   2 cm 

Ottova inklinační vzdálenost:  3 cm 

Ottova reklinační vzdálenost:  3 cm 

Thomayerova vzdálenost:  7 cm 

Úklon:     8 cm (obě strany) 
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Orientační neurologické vyšetření:  

Lasségue: negativní  

Obrácený Lasségue: negativní  

Mingazzini: negativní 

Barré: negativní  

Reflex Achillovy šlachy: fyziologické  

Patelární reflex: fyziologické 

Taktilní čití: v normě, symetrické 

Algické čití: v normě, symetrické  

Termické čití: v normě, symetrické 

Polohocit: v normě, symetrické  

Pohybocit: v normě, symetrické 

Romberg: negativní  

Chůze po patách: v normě 

Chůze po špičkách: v normě 

 

Pasivní ROM: 

Kyčelní kloub:   PDK    LDK 

 

S:     10-0-100 (koleno FX)  10-0-100 (koleno FX) 

S:     10-0-80 (koleno EX)  10-0-80 (koleno EX) 

F:     45-0-20   45-0-20 

R:     10-0-5    10-0-5 

 

Kolenní kloub: 

S:     5-0-140   5-0-140 

 

Hlezenní kloub: 

S:     0-5-20    0-5-20 

R:      5-0-10    5-0-10 

 

Svalová síla: měřeno orientačně, je v normě 
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Vyšetření zkrácených svalů DKK:  

     PDK (stupeň)   LDK (stupeň) 

m. iliopsoas:    0    0 

m. piriformis:    2    2  

m. rectus femoris:   1    1 

m. tensor fascia latae:   1    1 

hamstringy:    2    2 

adduktory:    0    0 

m.soleus:    1    1  

 

3.2.1.1. Kazuistika č. 1. - závěr vstupního vyšetření  

 

 Pacient má L rameno níţe, mírná protrakce ramen, asymetrické taile, plochá 

záda, mírná anteverze pánve, umbilicus mírně posunutý doprava, P patelu vytočenou 

laterálně, hyperextenze v kolenním kloubu, P podkolenní rýhu níţ, asymetrické 

Achillovy šlachy, P Achillovu šlachu ve varózním postavení, P patu ve varózním 

postavení, příčně i podélně ploché nohy, mírný oboustranný hallux valgus, kladívkovité 

prsty. Pacient s celým tělem mírně naklání dopředu, váhu má na přední části chodidla.  

 Při palpačním vyšetření jsem zjistila SI blokádu na P straně, byl pozitivní test 

předbíhání a spine sign test. Podle bráničního testu a testu břišního lisu HSSP je 

částečně insuficientní.  Při bráničním testu docházelo k asymetrickému aktivování 

břišních svalů, nejprve se aktivovaly svaly na L straně a poté na P straně. Při testu 

břišního lisu umbilicus migroval kraniálně a objevilo se vyklenutí břišní stěny.  

 Obvod stehna je na P straně je o 1 cm menší a stejnostranný obvod lýtka je 

o 1 cm větší. Schoberovu vzdálenost má pacient 3 cm (fyziologické by mělo být 4 cm), 

Stiborova vzdálenost má 5 cm, o 2 cm kratší neţ je fyziologické (7-10 cm), Čepojova 

vzdálenost má o půl cm kratší neţ je fyziologické (2,5-3 cm). Ostatní vzdálenosti jsou 

blízko k fyziologickým rozsahům.   

 Pasivní kloubní rozsahy, pokud jsou omezené, zmenšení existuje vţdy 

oboustranně. FX v kyčelním kloubu je omezená s flektovanou i s extendovanou DK. FX 

v kyčelním kloubu s flektovanou DK je 100°, o 30° menší, s extendovanou DK je 80°, 

o 10° menší neţ fyziologický rozsah. 
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 EX v kyčelním kloubu je mírně omezená, rozsah je 10°, o 5-10° menší neţ je 

fyziologické. ADD v kyčelním kloubu je 20°, k plné ADD chybí 10°. Největší omezení 

v kyčelním kloubu jsem měřila při ZR a VR. Oba rozsahy jsem vyšetřila vleţe na 

zádech, ZR  byla 10°, VR byla 5°, oba rozsahy by měly být fyziologické při 45°.   

 V kolenním kloubu bylo mírné hyperextenční postavení. Při vyšetření 

hlezenního kloubu jsem zjistila omezení v plantární i dorzální FX. Pacient při dorzální 

FX nedokáţe přitáhnout špičku do středního postavení, chybí k tomu 5°, dorzální FX 

v hlezenním kloubu je 20°. Inverze a everze v hlezenním kloubu je taky omezená, větší 

omezení je při everzi, rozsah pohybu je 5° inverze je 10°. Ostatní, nezmíněné kloubní 

rozsahy jsou v normě (ABD v kyčelním kloubu a FX v kolenním kloubu).  

 Svalovou sílu jsem měřila orientačně, protoţe pacient je zdatný a fyzicky 

aktivní, svalová síla je v normě. 

 Zkrácené svaly jsou: m. piriformis, hamstringy.(stupeň 2 - dle Jandy), m. rectus 

femoris, tensor fascia latae, m. soleus (stupeň 1- dle Jandy).  

  Cíl terapie: je protahování zkrácených svalů a zvýšení ROM v kloubech DKK, 

zvýšení pohyblivosti páteře a sníţení bolesti zad.    

 Návrh terapie: domácí terapie, 20 minutový foam rolling, 40 minutové jógové 

cvičení, desetkrát kaţdý druhý den.  

 Krátkodobý plán: dosaţení přibliţně fyziologické ROM v kloubech DKK.  

 Dlouhodobý plán: dosaţení fyziologických rozsahů ROM v kloubech DKK, 

ovlivnění postavení pánve a tak i zakřivení páteře, dosáhnout správné drţení těla, 

sníţení bolesti zad.   

 

3.2.1.2. Kazuistika č. 1. - výstupní vyšetření 

 

Pacient: B.J.  

Rok narození: 1971 

Pohlaví: muţ 

Status praesens  

Objektivně: pacient je plně orientován, komunikativní, spolupracující 

Subjektivní obtíţe: bolest v oblasti kostrče a SI skloubení  

NO: pacient se cítí, ţe pravidelné cvičení zmírnil bolesti, bolest se centralizovala 

do kostrče, bolest je tupá, bezprostředně po cvičení stav je horší, ale druhý den 

se pacient necítí ztuhlost svalů. 
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Vyšetření SI skloubení:  

● fenomén předbíhání: blokáda na P straně 

● spine sign test: blokáda na P straně 

 

Vyšetření HSSP:  

● brániční test: HSSP částečně insuficientní  

● test břišního lisu: HSSP částečně insuficientní 

 

Dynamická pohyblivost páteře  

Schoberova vzdálenost:  4 cm 

Stiborova vzdálenost:   6 cm 

Čepojova vzdálenost:   1 cm 

Ottova inklinační vzdálenost:  1,5 cm 

Ottova reklinační vzdálenost:  1,5 cm 

Thomayerova vzdálenost:  10 cm 

 

Pasivní ROM: 

Kyčelní kloub:   PDK    LDK 

 

S:     10-0-120 (koleno FX)  10-0-120 (koleno FX) 

S:     10-0-80 (koleno EX)  10-0-80 (koleno EX) 

F:     45-0-20   45-0-20 

R:     10-0-5    10-0-5 

Kolenní kloub: 

S:     5-0-140   5-0-140 

 

Hlezenní kloub: 

S:     0-0-20    0-0-20 

R:      5-0-10    5-0-10 
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Vyšetření zkrácených svalů DK:  

     PDK (stupeň)  LDK (stupeň) 

m. iliopsoas:    0     0  

m. piriformis:    2     2  

m. rectus femoris:   0     0   

m. tensor fascia latae:   1      1  

hamstringy:    2     2  

adduktory:    0     0  

m.soleus:    0     0   

 

3.2.1.3. Kazuistika č. 1. - závěr výstupního vyšetření 

 

 Při výstupním vyšetření jsem se zaměřila na subjektivní pocity pacienta, 

na funkce HSSP, funkce SI skloubení, dynamické pohyblivost páteře, na pasivní ROM 

a na vyšetření zkrácených svalů. Pacient subjektivně cítí lépe neţ před terapií, má menší 

bolesti a bolesti se centralizovali do kostrče, cítí pouze tupou bolest. Na škále 

bolestivosti 3/10 stupeň. Bezprostředně po cvičení si ztěţuje na bolesti v bederní páteři 

a v oblasti kostrče, ale druhý den je stav lepší, neţ před cvičením. Změnila se i postura 

pacienta, váha je rozloţená na chodidlo rovnoměrně, není posunutá vpřed.      

 SI blokáda je patrná na P straně a HSSP je částečně insuficientní.  Schoberova 

a Stiborova vzdálenost, které ukazují na rozvíjení bederního a bederní + hrudní páteře, 

se zvětšila o 1 cm. Oproti tomu ostatní vzdálenosti - Čepojova (o 1 cm), Ottova 

inklinační (o 1,5 cm), Ottova reklinační (1,5 cm), Thomayerova vzdálenost (o 3 cm) 

se sníţily.  

 V pasivním ROM nastaly značné rozdíly při FX kyčelního kloubu s flektovanou 

DK, rozsah pohybu se zvětšil o 20°. Po terapiích se zlepšil i rozsah pohybu v hlezenním 

kloubu do dorzální FX (před terapií nešlo nastavit nohu do nulové postavení). 

 Při vyšetření zkrácených svalů jsem zjistila, ţe m. rectus femoris a m. soleus 

po terapii není zkrácený. Ostatní svalové skupiny zůstaly ve stejném stavu.  

(fotky pacienta viz v příloze 10, obr. 42.) 
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3.2.2. Kazuistika č. 2.- vstupní vyšetření  

 

Pacient: T.T.  

Rok narození: 1974.  

Pohlaví: muţ 

Status praesens  

Objektivně: pacient je plně orientován, komunikativní, spolupracující 

Subjektivní obtíţe: bolesti krční a bederní páteře  

Očekávání: sníţení bolesti 

RA: matka- bolesti v Cp, DM II. typu, kardiovaskulární obtíţe, idiopatická plicní 

fibróza, 74 let ┼ 

otec- bolesti v Cp a Lp, DM II. typu, carcinom recta, srdeční selhání, 70 let ┼ 

OA: běţná dětská onemocnění 

Úrazy, operace: distorze P hlezenního kloubu před 10 lety , operace apendixu, vyndání 

krčních mandlí v dětství  

FA: zřídka analgetika, myorelaxantia  

Abusus: káva 1-2 x denně, alkohol příleţitostně (pivo, víno) 

SPA: plavání rekreačně (kraul, prsa), tanec, cvičení doma podle zkušenosti a podle 

doporučení fyzioterapeuta 

AA: neguje  

PA: elektrotechnik, sedí 8 hod. denně 

SA: ţije sám, v bytě, 3. patro s výtahem, děti nemá 

NO: trvalé bolesti  Lp a sacrum, více vpravo, Thp, Cp - bolesti občasné, bolest někdy 

ostrá, někdy tupá, někdy i v noci probudí, občas vyzařuje do stehna, cvičení ulevuje, 

úlevová poloha na boku s pokrčenými DKK, příčinu nezná, začátek bolesti náhlý, 

začátek-15 letech. Bolestivost udává maximálně na stupeň 7/10 

Kompenzační pomůcky: občas bederní pás 

Předchozí rehabilitace: chodí kaţdý 2. týden k fyzioterapeutovi od roku 2010  

 

Lékařská zpráva: recidivující VAS LSp, t. č. s akutní exacerbací, RTG- lehký posun 

L4 proti L5 ventrálně asi o 5mm, obr. těla mají norm. tvar i strukturu, na L páteři 

sinistroskolioza, spondylolistheza L4 
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Vyšetření aspekcí:  

 

ZEZADU: L rameno výš, L lopatka výš, scapula alata, L taile větší, lehká esovitá 

skolióza, koţní řasy v oblasti Lp asymetrické, na P straně výraznější, P bok výš, posun 

pánve ve frontální rovině doprava, P podkolenní rýha výše, valgózní postavení v koleni 

(oboustranně), P Achillova šlacha v mírné valgozitě 

 

ZBOKU: mírná protrakce ramen, plochá záda, anteverze pánve, P noha mírně 

oploštěná 

 

ZEPŘEDU: L rameno výš , L taile větší, P patela výš, pately vytočené laterálně, P noha 

mírně oploštělá (viz příloha 11., obr. 43.) 

 

Vyšetření pánve:  

● P crista iliaca výš 

● P SIAS výš  

● pánev posunuta doprava 

● anteverze pánve  

● rotace pánve (L strana rotována dozadu) 

Vyšetření processi spinosi palpací: nebolestivé  

Vyšetření paravertebrálních struktur: svalové spazmy v oblasti Lp  

 

Vyšetření SI skloubení:  

fenomén předbíhání: oboustranná blokáda 

spine sign test: oboustranná blokáda 

 

Vyšetření HSSP:  

brániční test: HSSP insuficientní  

test břišního lisu: HSSP insuficientní  
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Antropometrické vyšetření:  

Váha: 76 kg 

Výška: 176 cm 

Obvod pasu: 98 cm 

Obvod boku: 103 cm  

BMI: 24, 5 

 

     PDK (cm)  LDK (cm) 

Funkční délka DK:    93   91 

Anatomická délka DK:  86   86 

Délka DKK od pupku:  100   100 

Délka stehna:    42   42 

Délka bérce:    43   43 

Délka nohy:    24   24 

 

     PDK (cm)  LDK (cm) 

Obvod stehna:    47   48 

Obvod kolenního kloubu:  38   38 

Obvod přes tuberositas tibie:  36   36 

Obvod lýtka:    39   40 

Obvod na malleoli:   24   24 

Obvod nárt-pata:   33   33 

Obvod přes mp klouby:  24   25 

 

 

Dynamická pohyblivost páteře  

Schoberova vzdálenost:  3 cm 

Stiborova vzdálenost:   6 cm 

Čepojova vzdálenost:   2 cm 

Ottova inklinační vzdálenost:  1 cm 

Ottova reklinační vzdálenost:  neměřeno z důvodu bolestivosti páteře 

Thomayerova vzdálenost:  0 cm 

Úklon:     12 cm (oboustranně) 
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Orientační neurologické vyšetření:  

Lasségue negativní 

Obrácený Lasségue: negativní  

Mingazzini: negativní 

Barré: negativní  

Reflex Achillovy šlachy: fyziologické  

Patelární reflex: fyziologické 

Taktilní čití: v normě, symetrické 

Algické čití: v normě, symetrické  

Termické čití: v normě, symetrické 

Polohocit: v normě, symetrické  

Pohybocit: v normě, symetrické 

Romberg: negativní  

Chůze po patách: v normě 

Chůze po špičkách: v normě 

 

Pasivní ROM: 

Kyčelní kloub:   PDK    LDK 

 

S:     15-0-120 (koleno FX)  10-0-120 (koleno FX) 

S:     15-0-80 (koleno EX)  10-0-70 (koleno EX) 

F:     45-0-20   45-0-15 

R:     25-0-5    20-0-10 

 

Kolenní kloub: 

S:     0-0-120   0-0-125 

 

Hlezenní kloub: 

S:     20-0-45  20-0-45 

R:      20-0-20  20-0-20 

 

Svalová síla: měřeno orientačně, je v normě. 
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Vyšetření zkrácených svalů DK:  

     PDK    LDK 

m. iliopsoas:    0     0  

m. piriformis:    2     2  

m. rectus femoris:   2    2  

m. tensor fascia latae:   0    0 

hamstringy:    1    1 

adduktory:    0    0 

m.soleus:    0    0 

 

3.2.2.1. Kazuistika č. 2. - závěr vstupního vyšetření 

 

 Pacient má L rameno a L lopatku výš, scapula alata, mírnou protrakci ramen, 

asymetrické taile, L taile větší, plochá záda, esovitou skoliózu, asymetrické koţní řasy 

v oblasti Lp, na P straně výraznější, P bok výš, pánev posunutou ve frontální rovině 

doprava, anteverzi pánve, P podkolenní rýhu výš, valgózní postavení v koleni 

(oboustranně), P patelu výš, pately vytočené laterálně, P Achillovu šlachu v mírné 

valgozitě, pravou nohu mírně oploštělou. Při vyšetření pánve jsem zjistila, ţe pacient 

má P cristu iliacu výš, P SIAS výš, pánev je posunuta ve frontální rovině doprava, je 

přítomna anteverze pánve a L bok je rotován dozadu. Pacient má funkční délku PDK 

o 2 cm delší neţ LDK. Obvod stehna, lýtka a obvod přes mp klouby je o 1 cm větší 

na PDK neţ na LDK.  Ostatní hodnoty jsou podobné na obou stranách.  

 Schoberova a Stiborova vzdálenost je u pacienta o 1 cm kratší neţ fyziologická 

hodnota, Čepojova vzdálenost je o 0,5 aţ 1 cm kratší, neţ norma. Nejvýrazněji je 

omezené rozvíjení hrudní páteře do FX (Ottova inklinační vzdálenost), 

je o 2,5 cm menší, neţ fyziologický  rozsah. Ottova reklinační vzdálenost nebyla 

měřena, kvůli bolestivosti. Thomayerova vzdálenost je v normě.  

 Neurologické vyšetření je negativní., v paravertebrálních strukturách v oblasti 

Lp jsou svalové spazmy, ale processi spinosi nejsou palpačně bolestivé.   

 Pasivní kloubní rozsahy v některých směrech asymetrické, FX v P kyčelním 

kloubu s extendovanými koleny je 80°, v L kyčelním kloubu je 70°, fyziologický rozsah 

by měl být 90°. FX v kyčelním kloubu s extendovanou DK je oboustranně o 10° menší, 

neţ norma. EX v P kyčelním kloubu je v normě, ale v L kyčelním kloubu je o 5° menší 

neţ fyziologický ROM. ADD je omezená v P kyčelním kloubu o 10° v L o 15°. 
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Největší omezení v kyčelním kloubu jsem měřila při ZR a VR. Oba rozsahy jsem 

vyšetřila vleţe na zádech, ZR je v P kyčelním kloubu je 25°, VR je 5°, oba rozsahy 

by měly být fyziologicky 45°.  V L kyčelním kloubu ZR je 20° a VR je 10°. FX 

v kolenním kloubu je omezená více na P stranu (o 10 °), neţ na L (o 5°).    

 Svalová síla měřena orientačně, je v normě. Zkrácení 1. stupně jsem měřila 

v hamstringech. 2. stupeň bylo měřeno ve svalech m. rectus femoris, m. piriformis.   

 Cíl terapie: protahování zkrácených svalů a zvýšení ROM v kloubech DKK, 

zvýšení pohyblivosti páteře a sníţení bolesti zad. 

 Návrh terapie: 40 minutové jógové cvičení, desetkrát kaţdý druhý den. 

 Krátkodobý plán: zmírnění zkrácení svalů, dosaţení přibliţně fyziologických 

rozsahů ROM v kloubech DKK, symetrizovat kloubní rozsahy v kloubech DKK. 

 Dlouhodobý plán: dosaţení fyziologických rozsahů ROM v kloubech DKK, 

dosaţení fyziologického rozvíjení páteře,  ovlivnění postavení pánve a tak i zakřivení 

páteře, dosáhnout správné drţení těla, sníţení bolesti zad 

 

3.2.2.2. Kazuistika č. 2.- výstupní vyšetření  

 

Pacient: T.T.  

Rok narození: 1974 

Pohlaví: muţ 

Status praesens  

Objektivně: pacient je plně orientován, komunikativní, spolupracující 

Subjektivní obtíţe: bolesti krční a bederní páteře  

 

NO: pacient necítí zlepšení z pohledu bolestivosti 

 

Vyšetření SI skloubení:  

fenomén předbíhání: oboustranná blokáda 

spine sign test: oboustranná blokáda 

 

Vyšetření HSSP:  

brániční test: HSSP insuficientní  

test břišního lisu: HSSP insuficientní  
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Dynamická pohyblivost páteře  

Schoberova vzdálenost:  3 cm 

Stiborova vzdálenost:   6 cm 

Čepojova vzdálenost:   2 cm 

Ottova inklinační vzdálenost:  1 cm 

Ottova reklinační vzdálenost:  neměřeno z důvodu bolestivosti páteře 

Thomayerova vzdálenost:  0 cm 

Úklon:     12 cm (oboustranně) 

 

Pasivní ROM: 

Kyčelní kloub:    PDK   LDK 

 

S:     15-0-120 (koleno FX)  10-0-120 (koleno FX) 

S:     15-0-80 (koleno EX)  10-0-80 (koleno EX) 

F:     45-0-20   45-0-15 

R:     25-0-10   20-0-10 

 

Kolenní kloub: 

S:     0-0-120   0-0-125 

 

Hlezenní kloub: 

S:     20-0-45  20-0-45 

R:      20-0-20  20-0-20 

 

Vyšetření zkrácených svalů DK:  

     PDK (stupeň)  LDK (stupeň) 

m. iliopsoas:    0     0  

m. piriformis:    2     2  

m. rectus femoris:   2    2  

m. tensor fascia latae:   0    0 

hamstringy:    1    1 

adduktory:    0    0 

m.soleus:    0    0 
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3.2.2.3. Kazuistika č. 2. – závěr výstupního vyšetření  

 

 Pacient byl při osmé terapii nemocný, kdy týden necvičil. Při výstupním 

vyšetření ještě nebyl úplně zdravý a cítil celkovou ztuhlost svalů. Z toho důvodů 

výsledky mohu být zkreslené. Pacient si stěţoval na cviky, ve kterých musel provádět 

rotaci trupu. Cítil, ţe to pro něj není vhodné.   

 

 Při terapií necítil zlepšení z pohledu bolestivosti, ani bezprostředně po cvičení, 

ani na konci terapie. Při výstupním vyšetření jsem zjistila, ţe má blokádu v SI skloubení 

oboustranně a insuficientní HSSP stejně jako na začátku terapie. Pohyblivost páteře 

se nezlepšila, při vyšetření pasivních kloubních rozsahů jsem změřila vetší 

FX v L kyčelním kloubu s nataţenou DK  o 10°. Zjistila jsem ještě zlepšení ve VR 

v P kyčelním kloubu, rozsah se zvětšil o 5°. Stav zkrácených svalů se nezměnil. 

(fotky pacienta viz v příloze 11. obr. 44.) 
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4. DISKUZE 

 

 Vertebrogenní algický syndrom se projevuje bolestmi v zádech, je doprovázen 

omezenou hybností páteře. Obtíţe jsou často dlouhodobé a periodicky se opakují. 

Vyskytuje se u 30 % lidské populace v celém světě (Dungl, 2014).  

 

 Horák a Tomsová řadí mechanické poruchy a degenerativní změny pohybového 

segmentu mezi nejčastější příčiny bolesti zad. Přetěţování páteře, svalů, ligament můţe 

vyvolávat bolesti páteře a reflexní změny. Občas se stane, ţe pacient vnímá bolest 

v určitém segmentu, ale primární porucha funkce je jinde. Proto je důleţité vyšetřit 

funkčnost celé páteře a okolních struktur (Horák, Tomsová, 2010). 

 

 Holistický přístup znamená, ţe bereme v úvahu celého člověka, jeho potíţe jsou 

neoddělitelné. ,,V celostním pohledu je nemoc nerovnováha, vychýlení z harmonického 

fungování celého těla i psychiky” (29).   

  

 Při provádění různých terapií nesmí terapeut sledovat pouze jednotlivé svaly 

a základní pohyby (podle svalového testu), ale  musí pozorovat i funkce svalových 

řetězců. Svalový řetězec vniká vazbou několika svalů do smyček, které jsou propojeny 

pomocí fascií, šlach nebo kostí. Dochází-li k poruše rovnováhy ve svalovém řetězci, 

často vznikají různé poruchy postury. Tyto změny ve svalových řetězcích lze ovlivnit 

cílenou terapií (Véle, 2006). Zásadou léčení bolesti zad je pravidelná kinezioterapie 

(Mlčoch, 2008).   

 

 Z řetězení svalů se vyplývá, ţe trup je propojený s DKK, řetězec spojující DKK 

s hrudníkem je následující: os cuneiforme I - m. peroneus longus – tibia - fascia cruris - 

m. biceps femoris + m. adductor longus - m. obliquus abdominis internus - m. obliquus 

abdominis externus (druhé strany) – hrudník (Véle, 2006). 

 

 Cílem mé práce bylo ovlivnit posturu skrz DKK pomocí strečinku. 

Předpokládala jsem, ţe po dosaţení správného drţení těla, dojde ke zmírnění bolesti. Při 

volbě konkrétního typu strečinku jsem vycházela z toho, ţe svalové řetězce jsou 

propojené pomocí fascií. Proto jsem hledala nějakou metodu, která je cílená 

na myofasciální struktury. 
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 Našla jsem metodu Self-myofascial release nebo-li Foam rolling. Foam rolling je 

součástí tzv. fascial fitness, coţ je cílený trénink fasciového systému, slouţící k udrţení 

jeho elasticity. Foam rolling slouţí k odstřanění TrP, protaţení svalových fascií, 

relaxaci přetěţovaných svalů a aktivaci antagonistů. SMR lze efektivně pouţívat 

u větších svalových skupin pomocí tzv. foam rolleru. Pacient umisťuje válec pod dané 

svalové skupiny a roluje ho pomalu v průběhu svalů. Provádí tím hlubokou masáţ 

měkkých tkání a v blízkosti TrP pacient promasíruje bolestivé místo 30 aţ 60s (13).  

 

 Jako téměř u všech metod, i tady existují různé názory na foam rolling. 

Dr. Spina tvrdí, ţe foam rolling, i kdyţ má východy, nemůţeme povaţovat 

za myofasciální uvolnění. Vysvětluje to tak, ţe aby byl schopný uvolnit TrP ve fasciích, 

muselo by dojít k posunu jednotlivých vrstev proti sobě. Tvrdí, ţe při foam rollingu 

k tomu nedochází, pouze stlačujeme jednotlivé fascie k sobě a tímto způsobem nelze 

TrP odstranit (viz video 11.).  

 

 O tom, jaký efekt má SMR, jsem našla protichůdné studie. První popisuje 

pozitivní okamţitý efekt z pohledu zvýšení ROMu v příslušném kloubu (po 2 min. foam 

rollingu na m. quadriceps femoris se zvýšil ROM FX v kolenním kloubu o 10°) 

(McDonald et. al. 2013). Druhá studie také popisuje efektivitu ve zvýšení ROMu 

při pouţívání roller-massageru (podobný jako foam roller) (Sullivan, 2013). Ve třetí 

studii byl zkoumán dlouhodobý efekt metody SMR na hamstringy a ROM se po terapii 

nezvýšil (Miller, Rockey cit dle McDonald et al., 2013).   

 

 Liší se i představy o tom, jak má pacient s foam rollerem cvičit. Odborníci 

se shodují v tom, ţe cvičení se má provádět pomalu a ve správném drţení (30)(31). 

Např. Dr. Mercola, tvrdí ţe pacient nesmí rolovat válec přímo nad TrP a setrvávat déle 

neţ 20 sekund na bolestivém místě, protoţe můţe dojít k poškození měkkých tkání 

a nervů (30). Oproti tomu Boyle je názoru, ţe pacient musí pouţít rolování přímo 

na bolestivém místě po dobu několika minut (32). 

 

 Druhá protahovací metoda, kterou jsem pouţívala u pacientů, byla Jóga 

v denním ţivotě. Jednotlivé části systému byly sestaveny pomocí fyzioterapeutů, lékařů 

a rehabilitačních pracovníků. Pacienti podle doporučení fyzioterapeuta a pomocí 

jasných a podrobných popisů jednotlivých cviků můţou cvičit i v domácím prostředí. 
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Jógové cviky jsou vhodné pro netrénované, nemocné a postiţené osoby 

(Maheshwarananda, 2005). Jeden z důvodů, proč jsem zvolila tuto metodu je, ţe jsem 

na konci knihy Jóga v denním ţivotě našla doporučení od fyzioterapeutů a lékařů.  

 

 První pacient cvičil 20 minut na foam rolleru, coţ bylo doplněno 40 minutovou 

jógou, celkově desetkrát. Pacient se po terapii subjektivně cítil lépe neţ před terapií, měl 

menší bolesti, na škále bolestivosti označil 3. stupeň (před terapií 5).  Schoberova 

a stiborova vzdálenost se zvětšili o 1-1 cm. V pasivním ROMu nastaly značné rozdíly 

u FX kyčelního kloubu s flektovanou DK, rozsah pohybu se zvětšil oboustranně o 20°. 

Po terapii se oboustranně zlepšil i rozsah pohybu v hlezenním kloubu do dorzální 

FX, (před terapií nešlo nastavit nohu do nulové postavení), pasivně bylo moţné 

dosáhnout nulového postavení. Při vyšetření zkrácených svalů jsem po terapii nezjistila, 

zkrácení m. rectus femoris ani m. soleus. Změnila se i postura pacienta, váha je 

na chodidla rozloţena rovnoměrně, není posunutá vpřed.      

  

 Pacient měl při vstupním i výstupním vyšetření VR v kyčelním kloubu 

minimální rozsah pohybu, coţ můţe být známka coxartrózy či femoroacetabulární 

impingement syndromu (33)(34). Pacient by rád pokračoval v terapií a foam rolling 

povaţoval za zajímavou metodu.  

 

 Druhá osoba cvičila pouze jógu, celkově desetkrát 40 minut. Z pohledu 

bolestivosti necítil pacient zlepšení, ani bezprostředně po cvičení ani na konci terapie. 

Při výstupním vyšetření jsem naměřila vetší FX v L kyčelním kloubu s nataţenou DK 

o 10°. Dále jsem zjistila zlepšení ve VR v P kyčelním kloubu, rozsah se zvětšil o 5°.   

 

 Pacient po osmé terapii onemocněl a týden necvičil. Při výstupním vyšetření, 

ještě nebyl úplně zdravý a cítil celkovou ztuhlost svalů. Z toho důvodů výsledky mohou 

být zkreslené. Pacient si stěţoval na cviky ve kterých musel provádět rotaci trupu. Měl 

pocit, ţe pro něj nejsou vhodné a nedělal je.   

 

 Ze získaných výsledků vyplynulo, ţe strečink je efektivnější, kdyţ bereme 

v úvahu i fasciový systém, ale abychom mohli ověřit skutečný efekt terapií, potřebovali 

bychom vyšetřit více pacientů a cvičení provádět po delší dobu. 
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 Výhody této terapie vidím v tom, ţe lze provádět v domácím prostředí, nákup 

foam rolleru není finančně náročný a cvičení s ním je pro pacienty zajímavé. Jógu 

pomocí knihy ,,Jóga v denním ţivotě“ lze provádět samostatně díky jednoduchému 

popisu cviků, ale u VAS je však často nutné vyhýbat se extrémním jógovým pozicím, 

cviky je nutno volit individuálně a rozsah pohybu zvětšovat nenásilně.   

 

 Domácí terapie má i své nevýhody, pacienti často nemají dostatečnou motivaci 

cvičit doma samostatně a cviky můţou provést nesprávně.   

 

 Samozřejmě existuje spousta moţností protahování svalů a ovlivnění bolesti zad. 

Ráda bych vyzdvihla jednak strečink jako prevenci VAS a metodu Škola zad. 

Strečinkem můţeme zabránit zkrácení svalů, ulevit přetíţené oblasti a udrţet svaly 

v jejich funkčním stavu.  

 

 Škola zad je metoda, která napomáhá nácviku správného provedení 

kaţdodenních pohybů, bez většího přetíţení hybného systému. Optimalizuje pohyb 

v jednotlivých ţivotních situacích. Metoda je určená pro pacienty, kteří mají opakovaně 

bolesti zad nebo by chtěli předcházet vertebrogenní bolesti (Rašev, 1992). 
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5. ZÁVĚR 

  

 Tato bakalářská práce je zaměřena na vyuţití metody strečinku DKK u pacientů 

s vertebrogenním algickým syndromem. V teoretické části jsem se zabývala patologií 

onemocnění VAS, hlubokým stabilizačním systémem, řetězením činnosti svalů, 

fasciemi, svalovou dysbalancí, svalovou strukturou, funkční anatomií zkrácených svalů 

DK, strečinkem a neurologickými poznatky, které jsou na téma mé bakalářské práce 

aplikovatelné. V praktické části jsem vycházela z poznatků, které jsem popsala v části 

teoretické a s jejich pomocí jsem řešila problém zkrácených svalů DK a bolesti zad 

pomocí techniky foam rolling a systému jóga v denním ţivotě. Cílem práce bylo 

hodnotit efekt myofasciálního uvolnění a jógového cvičení na DKK a přes DKK 

na posturu. Základní hypotéza byla, ţe strečink dolní končetiny je efektivnější po foam 

rollingu. Z toho vyplývá, ţe zlepší pacientovu posturu a sníţí bolesti zad.  

 

 Stanoveného cíle se v práci podařilo dosáhnout, výsledek byl pozitivní, terapie 

v prvním případě (foam rolling a jogové cvičení) byla účinnější. První pacient terapie 

povaţoval za zajímavé, ulevující a rád by v nich pokračoval.    

 

 Během zpracování své práce jsem se snaţila pouţít nejnovější zahraniční studie 

jako inspiraci různých metod a nejnovějších typů strečinku. Našla jsem několik 

amerických výzkumů, které se zabývaly tématem foam rolling, zkoumaly krátkodobý 

i dlouhodobý efekt této metody. Výsledky těchto studií však byly odlišné, většina 

experimentů ověřila pozitivní krátkodobý efekt kloubních rozsahů, ale dlouhodobý 

účinek byl nejasný. 

 

 Domácí terapii s foam rollingem a jógovým cvičením povaţuji za zajímavou 

a snadno proveditelnou techniku pro prevenci a ovlivnění zkrácených svalů. 

Pro dosaţení většího efektu při sníţování bolestivosti páteře, bych doporučila tyto 

metody kombinovat s jinými (např. Škola zad, posturální terapie, senzomotorická 

stimulace...). 
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6. SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

a. – anamnéza 

AA – alergická anamnéza 

ABD – abdukce 

ADD – addukce 

AIS – Active Isolated Stretching  

BMI – Body Mass Index 

cit. – citováno  

cm – centimetr 

Cp – krční páteř  

CRAC – Contract Relax Antagonist Relax  

CRS – Contract Release Stretching 

č.- číslo  

DK - dolní končetina 

DKK - dolní končetiny  

et. al. – et alii (kolektiv) 

EX – extenze  

F – frontální  

FA – farmakologická anamnéza  

FX – flexe  

HK – horní končetina  

HKK – horní končetiny  

hod. – hodina  

HSSP – hluboký stabilizační systém páteře 

kol. - kolektiv  

L – levý  

LDK – levá dolní končetina  

Lp – lumbální páteř  

m. – musculus  

max. – maximální  

MJ – motorická jednotka  

mm. – musculi  

min. – minuta  

mír. – mírný  
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mp – metakarpofalangeální  

např. – například  

NO – nynější onemocnění  

OA – osobní anamnéza  

obr. – obrázek  

P -  pravý  

PA – pracovní anamnéza 

PDK – pravá dolní končetina 

PNF – proprioceptivní neuromuskulární facilitace  

PIP – postizometrické protaţení  

PIR – postizometrická relaxace  

R – rotace 

RA – rodinná anamnéza  

ROM – range of motion  

s – sekund 

s. – strana  

S – sagitální  

SA – sociální anamnéza 

SMR – self myofascial release  

SI – sakroiliakální  

SIAS – spina iliaca anterior superior  

SIPS – spina iliaca posterior superior  

SPA – sportovní anamnéza  

stř. – střední  

sy – syndrom  

T – transverzální  

Tab. – tabulka  

TFL – tensor fascie latae 

Thp – hrudní páteř  

TrP – trigger point 

tzv. – tak zvaný  

VAS- vertebrogenní algický syndrom  

VR – vnitřní rotace 

ZR - zevní rotace 
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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. 36. Protaţení adduktorů stehna 2.  

http://www.dailybandha.com/search?updated-max=2016-03-06T15:26:00-05:00&max-

results=30 

Obr. 37. Protaţení m. piriformis 

http://www.dailybandha.com/search?updated-max=2016-03-06T15:26:00-05:00&max-

results=30 

Obr. 38. Protaţení m. piriformis 2. (Maheshwarananda, 2005) 

Obr. 39. Protaţení TFL a m. piriformis 1.  

http://www.dailybandha.com/search?updated-max=2016-03-06T15:26:00-05:00&max-

results=30 

Obr. 40. Protaţení 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 

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

Obr. 42. 1. pacient - výstupní vyšetření (vlastní zdroj) 

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

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

 

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=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=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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9. SEZNAM TABULEK 

 

Tab.1. Tonické a fázické svaly na DKK  

http://is.muni.cz/do/1451/e-learning/kineziologie/elportal/pages/funkce_svalu.html 

 

Tab. 2. Stupně statického strečinku (Nelson, Kokkonen, 2009) 

 

http://is.muni.cz/do/1451/e-learning/kineziologie/elportal/pages/funkce_svalu.html
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Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=v5ar3jEnBjc 
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https://www.youtube.com/watch?v=8Jkc4rYQn74
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https://www.youtube.com/watch?v=oKutSpF5s-c
https://www.youtube.com/watch?v=4T_cQvRgLdg
https://www.youtube.com/watch?v=pWGRKv61Tsk
https://www.youtube.com/watch?v=tL_IXlCqIM4
https://www.youtube.com/watch?v=xbCWz_mgMAs
https://www.youtube.com/watch?v=CSjKf7rFgiY
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Video 10: Physiozone, Grid Foam Roller, Piriformis. In: Youtube [online] 22.5.2014. 

Kanál uţivatele: physiozone. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=tE3Z_yEFHes 
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https://www.youtube.com/watch?v=tE3Z_yEFHes
https://www.youtube.com/watch?v=BnYdzaoMyQ8

