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Příloha 1 - Dotazník 

 

Bolest zad 

1. Jaké je Vaše povolání? 

 Lékař 

 Zdravotní sestra 

 Ošetřovatel 

 Laborant 

 

2. Jaká je Vaše nejčastější poloha při práci? 

(do závorky prosím uveďte druh Vaší profese) 

 

3. Kolik Vám je let? 

 25-30 let 

 30-55 let 

 nad 55 let 

 

4. Máte při Vaší profesi nějaké vynucené polohy, polohové či pohybové 

stereotypy? 

pokud ano, uveďte prosím jaké: 

  

5. Bolí Vás záda? 

 Ano 

 Ne 

 Někdy 

 

6. Pokud ano, kdy se bolest projeví? 

 V klidu 

 Při práci 
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 Při pohybu 
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7. Při pohybu: 

 Sed 

 Leh 

 Chůze 

 Jiné:  

 

8. Pokud je bolestivost páteře, tak ve které části? 

 Krční páteř 

 Hrudní páteř 

 Bederní páteř 

 SI skloubení 

 

9. Bolest: 

 způsobuje bolesti hlavy 

 se propaguje do horních končetin 

 se propaguje do dolních končetin 

 je pouze v příslušném segmentu v kůži 

 se propaguje do jiných částí těla 

 

10. Pokud se bolest propaguje do jiných částí těla, prosím o napsání lokalizace: 

 

11.  Pokud se bolest propaguje do horních, dolních končetin, prosím uveďte 

přesnou lokalizaci: 

př. do ramene, do palce ,.. 

 

12. Bolest lze charakterizovat jako: 

 Akutní (ovlivnitelná nemechanickými pohyby, trvající sekundy, týdny, max 

do 3 měsíců) 

 Chronickou (ovlivnitelná nemechanickými pohyby, trvající déle než 3 

měsíce) 

 Mechanickou (ovlivnitelná mechanickými podněty, stálá intenzita) 

 Mechanickou (ovlivnitelná mechanickými podněty, střídavá intenzita) 
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13. Bolest je přítomna: 

 Konstantně 

 Intermitentně 

 

14. Kdy se bolest projevuje? 

 ráno při probuzení 

 dopoledne 

 odpoledne 

 spíše večerní hodiny 

 

15. Jak dlouho cítíte bolest zad? 

 Dny 

 Týdny 

 Měsíce 

 Více než rok 

 

16. Máte pro svou bolest zad nějakou úlevovou polohu? 

 Ano 

 Ne 

 

17. Pokud ano, prosím uveďte jakou: 

 

18. Prodělali jste někdy úraz či jiné onemocnění? 

 Ano 

 Ne 

 

19. Pokud ano, prosím uveďte jaké a kdy proběhlo: 

 

20.  Věnujete se mimo pracovní dobu sportu, cvičení či jiné pohybové aktivitě? 

 Ano, závodně 

 Ano, rekreačně 

 Ne 
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21. Pokud ano, prosím uveďte o jaký sport, cvičení či jinou pohybovou aktivitu 

se jedná: 

 

22. Bolí Vás záda při sportu, cvičení či jiné pohybové aktivitě? 

 Ano 

 Ne 

 

23. Zdá se Vám, že sport, cvičení či jiná pohybová aktivita spíše zhoršuje či 

ulevuje od bolesti zad? 

 

24.  Popřípadě, která pohybová aktivita Vám zlepšuje a která naopak zhoršuje 

bolesti zad? 

 

25.  Měli jste někdy doporučení k fyzioterapii, popřípadě co pro to bylo 

důvodem? 

 

26.  Pokud jste navštěvovali fyzioterapeuta, který Vás zainstruoval k domácímu 

cvičení, dodrželi jste jeho rady a doma cvičili? 

 Ano 

 Ne 

 

27.  V případě, že máte obtíže, cvičíte? 

pokud ano, uveďte, jak vypadá vaše cvičení: 

  

28. Trpíte, ať už v práci či doma stresy? 

 Ano 

 Ne 
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Příloha 2 - Doplňující grafy 

 

Graf 1: Kam se bolest propaguje 

 

Zdroj: Data z dotazníku, vlastní zpracování. 

 

Graf 2: Nejčastější poloha při práci 

 

Zdroj: Data z dotazníku, vlastní zpracování. 
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Graf 3: Kdy se bolest vyskytuje 

 

Zdroj: Data z dotazníku, vlastní zpracování. 

 

Graf 4: Jak dlouho je bolest přítomná? 

 

Zdroj: Data z dotazníku, vlastní zpracování. 
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Příloha 3 - Kazuistika č. 2 

 

Pacient: T. K.  

Pohlaví: žena 

Rok narození: 1985 

Zaměstnání: laborantka 

Diagnóza: M5302 Cervikokraniální syndrom 

OA:  

běžné dětské onemocnění  

ekzém v oblasti obličeje 

operace: 2 (artroskopie levého kolenního kloubu, artroskopie pravého ramenního 

kloubu) 

úrazy: 2 (distorze pravého hlezna, distorze I. metakarpálního kloubu palce pravé ruky) 

AA: pyl, prach, na léky neguje 

FA: antihistamika 

RA: bezvýznamná 

GA: 

 menarche ve 12 letech 

 počet porodů: 0 

 počet potratů: 0  

PSA:  

Pacientka pracuje jako laborant na interně, kde je její nejčastější polohou sed 

a přetrvává častý předsun hlavy. Bolesti udává v klidu (vsedě), lokalizovanou v oblasti 

krční páteře (bolesti od trapézů směrem k linea nuchae), které ji způsobují bolesti hlavy. 

Bolest ji ve spánku nebudí, kvalitu spánku hodnotí jako dostatečnou. Nejčastější polohu 

při spánku udává polohu na zádech.  

Abúzus: příležitostně alkohol, kouření neguje, 3 krát týdně káva 

Sport a jiné aktivity: pacientka je aktivní hráčkou házené, s trénovaností 3 krát týdně 

a 1 krát týdně zápas 

Status presens: pacientka: při vědomí, spolupracující, klidná, orientována časem, 

místem, osobou 

 dominantní ruka: pravá 
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 výška: 172cm 

 váha 64kg 

 BMI: 21 

Dřívější vertebrogenní a jiné obtíže:  

Pacientka měla již dříve (udává asi kolem 18let, kdy byla hráčkou české 

reprezentace) bolesti krční páteře s bolestmi hlavy. Bolesti byly také přítomné v klidu 

(vsedě), při chůzi a běhání bolesti nepociťovala, ve spánku ji nebudily. Pacientka 

chodila na fyzioterapii, kde cvičila metodu McKenzie. Nyní, při akutních obtížích si 

pacientka doma zacvičí cviky z metodiky. 

Předchozí fyzioterapie:  

McKenzie metoda (v 18letech) 

NO:  

Pacientka přichází pro bolestivost krční páteře (bolesti od trapézů směrem 

k linea nuchae), které způsobují bolesti hlavy. Bolest je přítomna v klidu (vsedě), spíše 

ve večerních hodinách (ale nenarušuje kvalitu spánku), trvající víc než rok, úlevovou 

polohu nenachází a díky předchozí rehabilitaci si při obtížích zacvičí McKenzie metodu 

na krční páteř. Cvičení pouze při obtížích, v rámci prevence pacientka necvičí. Na škále 

0-10 bolesti, kdy 10 je bolestí nesnesitelnou, pacientka udává bolest 4. 

 

Vstupní vyšetření: 

1. ASPEKCE (ve stoje): 

 zepředu – fyziologické postavení obou dolních končetin, asymetrie 

thorakobrachiálních trojúhelníků (vpravo větší), asymetrie klíčních kostí (levá klíční 

kost uložena kraniálněji), levé rameno výše, vychýlení hlavy mimo osu (viditelná 

lateroflexe doleva), lehké asymetrie v obličeji 

 zboku – zvýšená bederní lordóza páteře, mírná protrakce ramen, předsun hlavy 

 zezadu – symetrie dolních končetin, symetrie podkolenních a gluteálních rýh, 

asymetrie thorakobrachiálních trojúhelníků (vpravo větší), levé rameno výše, levá 

lopatka výše, vychýlení hlavy mimo osu (lateroflexe vlevo) 

 

1. VYŠETŘENÍ OLOVNICÍ 

 zepředu – olovnice spuštěná z processus xiphoideus prochází středem 

pupku, dopadá do středu mezi nohy 
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 zboku -  olovnice spuštěná z prodloužení zevního zvukovodu 

neprochází středem ramenního kloubu ani kyčelního, dopadá před osu hlezenního 

kloubu 

 zezadu -  olovnice spuštěná ze záhlaví prochází intergluteální 

rýhou a dopadá doprostřed mezi paty, hloubka zakřivení Cp je 3 cm, bederní lordóza 

4 cm 

 

2. CHŮZE: 

Viditelné fyziologické odvíjení planty od podložky, nášlap na patu, přes zatížení 

zevní malíkové strany s odrazem přes 1. metatarz palce, délka kroku symetrická, 

frekvence nenarušená. Chybí souhyb trupu s horními končetinami, více viditelné u levé 

horní končetiny. Souhyb pánve s trupem přítomný. V rámci modifikace chůze pacientka 

zvládla chůzi po špičkách, po patách, při tandemové chůzi byla pacientka méně stabilní. 

 

3. VYŠETŘENÍ ROVNOVÁHY: 

 Romberg: negativní 

 stoj na jedné noze: na pravé i levé dolní končetině je pacientka stabilní. 

 tandem: pacientka je méně stabilní a při zavřených očích je patrné zhoršení 

 

4. STOJ NA DVOU VAHÁCH: 

Zatížení na obou dolních končetinách je vyrovnané. 

 

5. PALPACE: 

 Převažuje kostální typ dýchání (horní typ dýchání). 

 V oblasti šíje je zvýšený svalový tonus (více u m.trapezius ant. sin) 

s myogelózami s trigger pointy (m.levator scapulae bilaterálně., a m.trapezius sin), 

snížení posunlivost a protažitelnost fascií v oblasti šíje (fascia nuchae), palpační 

bolestivost mm.suboccipitales. 

 V oblasti bederní je zvýšený svalový tonus paravertebrálních svalů (více 

vpravo), snížená posunlivost a protažitelnost fascií (thoracolumbalis). 

 Pánev – normální sklon pánve – cristae ilicae ve stejné výšce, SIPS a SIAS ve 

stejné výši, mírná anteverze pánve, Patrickova zkouška negativní, spine sign negativní, 

bez SI citlivosti. 
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6. NEUROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ: 

Při neurologickém vyšetření horních a dolních končetin nebyly zjištěny poruchy 

čití, trofika zachována v normě, přítomná výbavnost reflexů na horních i dolních 

končetinách, pyramidové jevy a vyšetření mozečkových funkcí negativní, jemná 

motorika v normě, Lassegův test negativní oboustranně. 

 

7. GONIOMETRIE:  

Tabulka 1: Goniometrie ramenního kloubu
1
 

Roviny Vstupní vyšetření Fyziologický rozsah 

sin dx  

S 25 – 0 – 100 20 – 0 – 150 45– 0 – 180 

F 120 – 0 – 50 90 – 0 – 40 180 – 0 – 0 

T 100 – 0 – 30 90 – 0 – 30 45 – 0 – 135 

R 65 – 0 – 70 70 – 0 – 70 80 – 0 – 80 

 

Zdroj: Dylevský, 2007; vlastní zpracování. 

 

 U loketního kloubu a zápěstí není omezen aktivní fyziologický rozsah pohybu. 

 

Tabulka 2: Goniometrie kyčelního kloubu
2
 

Roviny Vstupní vyšetření Fyziologický rozsah 

sin dx  

S 15 – 0 - 90 20– 0 – 90 15– 0 – 125 

F 40 – 0 - 15 40 – 0 - 15 45 – 0 – 15 

R 45 – 0 - 45 45 – 0 – 45 45 – 0 – 45 

 

Zdroj: Dylevský, 2007; vlastní zpracování. 

 

 U kolenního a hlezenního klubu není omezen aktivní fyziologický rozsah 

pohybu. 

 

 

 

                                                           
1
 Pacientka ukázala aktivní hybnost v ramenním kloubu. 

2
 Pacientka ukázala aktivní hybnost v kyčelním kloubu. 
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8. FUNKČNÍ TEST LOPATKY: 

Aktivní flexe obou paží horních končetin, kde byl viditelné od 90° fenomén 

předbíhání lopatky na levé straně, což svědčí o zkrácení vnitřních rotátorů a adduktorů 

ramene. 

 

9. CYRIAXŮV BOLESTIVÝ OBLOUK: 

U pravého ramenního kloubu při aktivní abdukci bolestivost v cca 90°. Aktivní 

zevní rotace (ruce v týl) bez omezení, aktivní vnitřní rotace (rotace za záda) je omezená, 

pacientka si dosáhne pod dolní úhel lopatek. 

 

10. KRČNÍ PÁTEŘ: 

Tabulka 3: Rozsah pohybů krční páteře 

Pohyby Vstupní vyšetření Fyziologický rozsah 

sin dx  

Flexe 20° 30 – 35° 

Extenze bez omezení 80 – 90° 

Lateroflexe 25° 20° 35 – 40° 

Rotace 35° 30° 45 – 50° 

 

Zdroj: Kolář, 2009; vlastní zpracování. 

 

11. DYNAMIKA PÁTEŘE: 

Tabulka 4: Vyšetření dynamiky páteře 

Název Rozsahy 

Schober (L5 – 10 cm) 3 cm 

Stibor (L5 – C7) 6 cm 

Čepojův příznak (C7 – 8 cm) 1 cm 

Ottův příznak (C7 – 30 cm)     inklinace 3 cm 

                                                 reklinace -2 cm 

Thomayer -20 cm 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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12. VYŠETŘENÍ ZKRÁCENÝCH SVALŮ: 

Pozn.: (0) bez zkrácení, (1) malé zkrácení, (2) velké zkrácení 

 

Tabulka 5: Vyšetření zkrácených svalů 

Svalová skupina dx sin 

m. trapezius anterior 1 2 

m. levator scapulae 2 2 

m. sternocleidomastoideus 0 0 

m. pectoralis major 1 2 

m. pectoralis minor 1 1 

mm. erectores spinae 1 1 

m. quadratus lumborum 0 0 

m. rectus femoris 0 0 

m. iliopsoas 0 0 

m. tensor fascia latae 0 0 

mm. adductores 0 0 

hamstringy 1 1 

m. gastrocnemius 0 0 

m. soleus 0 0 

m. piriformis 0 0 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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13. VYŠETŘENÍ OSLABENÝCH SVALŮ (svalový test dle Jandy): 

Tabulka 6: Vyšetření oslabených svalů 

Svalová skupina dx sin 

mm. scaleni 3 3 

m. deltoideus –  klavikulární a spinální č. 3 4 

                          akromiální č. 3 4 

m. obliqus abdominis internus et externus 4 4 

m. rectus abdominis 4 4 

m. serratus anterior 3 3 

mm. rhomboideí et m. trapezius med. 3 3 

m. trapezius inferior 3 3 

m. gluteus maximus 5 5 

m. gluteus medius et minimus 5 5 

m. tensor fascia latae 5 5 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

   

14. VYŠETŘENÍ POHYBOVÝCH STEREOTYPŮ: 

 EX v kyčelním kloubu – vleže na břiše, správná svalová souhra na obou dolních 

končetinách (m.gluteus maximus, hamstringy homolaterální strany -> 

paravertebrální svaly v LS segmentech na kontralaterální straně ->homolaterální straně) 

 ABD v kyčelním kloubu – vleže na boku, bez flexe v kyčelním kloubu, ale pouze 

čistá abdukce v obou kyčelních kloubech. 

 FX trupu – při tomto pohybu pacientka nenadzvedávala paty, pánev se 

nepřekláněla, bylo viděno obloukovité rozvíjení páteře. 

 FX krku – flexe krku byla povedena s náznakem oblouku (nedotkla se brada 

sterna). 

 ABD v ramenním kloubu – vsedě, na pravé straně pacientku omezovala bolest 

při abdukci (cca na 90°), ale pohyb dokončila, na levé straně bez bolesti, na obou 

stranách byly vidět mírně odstávající lopatky. 

 Zkouška kliku – ve stoje u zdi, prohýbání v oblasti beder a odlepení lopatek 

od trupu. 

 

15. VYŠETŘENÍ HLUBOKÉHO STABILIZAČNÍHO SYSTÉMU: 

 Brániční test – vsedě, pacientka dokázala vyvinout menší tlak proti mému 

odporu, to nám ukazuje na menší zapojení funkce bránice a břišního svalstva. 
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 Test flexe kyčelních kloubů – při nadlehčení levé dolní končetiny se trup začal 

uklánět na opačnou stranu, pánev se vychýlila z neutrálního postavení. 

 Test flexe hlavy a trupu – flexe hlavy pouze s náznakem oblouku, bez 

kraniálního posunu umbiliku, hrudník v inspiračním postavení, laterální pohyb žeber, 

dolní končetiny se neodlepily od podložky. 

 Extenční test – pánev se udrží v neutrálním postavení, opora o symfýzu, patrné 

mírně odlepením lopatek od páteře. 

 

Závěr vstupního vyšetření: 

Pacientka přichází pro bolestivost krční páteře (bolestivé od trapézů směrem 

k linae nuchae), které způsobují bolesti hlavy. Palpační bolestivost trapézů, přítomný 

zvýšený tonus s trigger pointy (více vlevo m. trapezius et levator scapulae, 

mm. suboccipitales, mm. erector trunci). Oslabené dolní fixátory lopatek (m. serratus 

anterior, m. trapezius inferior) a mm. rhomboideí, při zkoušce kliku u pacientky 

viditelné odstávající lopatky. Velké zkrácení u horních fixátorů lopatek více vlevo 

(m. trapezius ant. sin, m. levator scapulae, mm. pectorales), levé rameno je výrazně 

výše, levá klíční kost posunuta více kraniálně, levé lopatka více laterizována. Při chůzi 

fyziologické odvíjení planty od podložky, pacientka zvládla modifikaci při chůzi, dolní 

končetiny ve fyziologickém postavení, mírně zkrácené hamstringy, mírná anteverze 

pánve. Převažuje kostální typ dýchání, je ale schopna vyvinou menší tlak proti odporu 

při bráničním dýchání. Při rozsahu pohybu krční páteře jsou výrazně omezené pohyby 

flexe, lateroflexe a rotace ve flexi, více na pravou stranu. Pacientka má problémy 

s přetíženou levou stranou, ale omezený je rozsah pohybu u pravého ramenního kloubu 

(bolestivá abdukce při 90°), kde u pravého ramenního kloubu byla provedena 

artroskopie, pacientka je pravák, bolesti byly přítomny díky sportu. 

 

Cíl terapie:  

Uvolnit myogelózy s trigger pointy v oblasti horních fixátorů lopatek, zvýšit 

posunlivosti krčních fascií, uvolnit zkrácené svaly, posílit oslabené svaly, korekce sedu 

a stoje, zkvalitnění hlubokého stabilizačního systému. 
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Návrh terapie: 

Měkké techniky (uvolnění fascií), uvolnění zkrácených svalů, aktivní cvičení 

na posílení oslabených svalů, zkvalitnění hlubokého stabilizačního systému, cvičení 

v uzavřených kinematických řetězcích s nácvikem stability lopatek a trupu, nácvik 

korigovaného sedu a stoje. 

Krátkodobý plán: 

Terapie měkkých tkání, zapojení dolních fixátorů lopatek, uvolnění přetížených 

oblastí, korigovaný stoj a jeho modifikace s nácvikem stability trupu, cvičení 

v uzavřených kinematických řetězcích. 

Dlouhodobý plán: 

Zkvalitnění hlubokého stabilizačního systému, nácvik stability, zapojení 

správného sedu a stoje do běžných činností, kompenzační cvičení. 

 

24. 9. 2015 

 

 Vstupní vyšetření 

 

Terapie:  

 uvolnění myogelóz s trigger pointy (m. trapezius, m. levator scapulae) použitím 

pressury horních končetin 

 protažení fascií (fascia nuchae, fascia thoracolumbalis) 

 postizometrická relaxace (m. trapezius, m. levator scapulae, m. pectoralis major 

et minor)  

 metoda baňkování (6 silikonových baněk v oblasti trapézů bilaterálně, zlepšení 

prokrvení svalu, odpad metabolismů, lepší odvod lymfy) 

 kineziotejping krční páteře (na udržení lepšího prokrvení svalů a uvolnění krční 

páteře) 
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Výsledek terapie:  

Snížení svalového napětí s ovlivněním myogelóz v oblasti horních fixátorů 

lopatek, zlepšení protažitelnosti a posunlivosti krčních fascií. Po uvolnění krční páteře, 

jsem se zaměřila i na relaxaci pacientky metodou baňkování. 

 

Autoterapie: 

AutoPIR (m. trapezius et m. levator scapulae bilaterálně), stretching 

na mm. pectorales. 

 

8. 10. 2015 

 

Vyšetření před terapií: 

Zvýšený svalový tonus v oblasti trapézů, snížená posunlivost a protažitelnost 

zádových fascií, mírné bolesti hlavy. 

 

Terapie: 

 uvolnění myogelóz s trigger pointy (m. trapezius, m. levator scapulae) použitím 

pressury horních končetin 

 protažení fascií (fascia nuchae, fascia thoracolumbalis) 

 postizometrická relaxace (m. trapezius, m. levator scapulae, m. pectoralis major 

et minor, mm. suboccipitales)  

 příprava na korigovaný stoj (nácvik malé nohy- sunutí přednoží k patě) 

 korigovaný stoj (malé nohy, osové postavení dolních končetin, nezamykat 

kolena, lehce vytlačovat kolena zevně, zevní rotace v kyčlích, lopatky sunout 

dolů po páteři, ramena zeširoka a celým tělem „chceme vyrůst“, na konci 

zatlačíme malýma nohama do země, a tím aktivujeme břicho) 

 cvičení v uzavřených kinematických řetězcích na stabilizaci lopatek 

a centrovaného postavení kořenových kloubů (dle Klappa v poloze na čtyřech 

na extendovaných horních končetinách s mírnou flexí v loktech, centrovaným 

ramenním kloubem, napřímení páteře, konvergence bérců, ZR v kyčelních 

kloubech, pánev nad koleny)- přípravná fáze – zastabilizování pacienta – 

nejprve každá ruka zvlášť do upažení, poté každá noha zvlášť do zanožení, pak 

kontralaterálně pravá ruka a levá noha. 
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 stretching horních končetin 

 

Výsledek terapie: 

Zmírnění svalového tonu v oblasti trapézů, zlepšení posunlivosti 

a protažitelnosti fascií. Korigovaný stoj nedělal pacientce problém, na začátku nácviku 

jsme využily zrcadla v tělocvičně pro lepší kontrolu stoje.  

 

Autoterapie: 

AutoPIR (m. trapezius et m. levator scapulae bilaterálně), stretching na horní 

končetiny, automobilizace krční páteře, cvičení dle Klappa, nácvik malé nohy. 

 

13. 10. 2015 

 

Vyšetření před terapií: 

Pacientka přichází se zlepšením v posunlivosti a protažitelnosti krční páteře, se 

zlepšením svalového tonu krční páteře, bez bolestivosti hlavy a trapézů.  

 

Kontrola cviků z předešlé terapie: 

Korigovaný stoj, stretching horních končetin, cvičení dle Klappa. 

Pravidelné protažení šíje zařadila mezi své každodenní činnosti, také před a 

po tréninku. 

 

Terapie:  

 uvolnění myogelóz s trigger pointy (m. trapezius, m. levator scapulae) 

 protažení fascií (fascia nuchae, fascia thoracolumbalis) 

 postizometrická relaxace (m. trapezius, m. levator scapulae, m. pectoralis major 

et minor, mm. suboccipitales)  

 cvičení v uzavřených kinematických řetězcích (poloha na flektovaných loktech - 

puctum fixum lokty, punctum mobile lopatky, konvergence bérců, pánev 

pod koleny, ramena zeširoka, lopatky dolů po páteři, trup držet ve vytažení 

dopředu) 

 lezení sunutím vpřed (jedna dolní končetina sunutím vpřed zevně, opřít o nárt, 

zadek zabere a obě ruce posunou dopředu) 
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 modifikovaný stoj na labilních plošinách (bosu, balanční čočka, masážní 

balanční plošina) na zlepšení stability trupu (stoj na jedné dolní končetině, 

přenášení váhy na paty/špičky, výpady, dřepy, poskoky) 

 

Výsledek terapie: 

Při zapojení labilních plošin pacientce zezačátku dělala problém stabilita, pocit 

nejistoty a nepřirozenosti. Nakonec pacientka zvládla udržet rovnováhu na masážních 

balančních plošinách a úseči, ale balanční čočka a bosu pacientce dělaly problémy. 

Při lezení dle Klappa sunutím vpřed nebyly patrné odstávající lopatky, udržela hlavu 

v prodloužení s trupem, byly uvolněné trapézy.  

 

Autoterapie: 

AutoPIR na horní fixátory lopatek, korigovaný stoj + modifikace stoje, cvičení 

v poloze na čtyřech dle Klappa. 

 

19. 10. 2015 

 

Vyšetření před terapií: 

Zlepšení postavení ramene, kde levé rameno uložené výše patrně kleslo 

a zlepšilo se i nastavení hlavy, která se přiblížila ke středovému postavení. Horní 

fixátory jsou uvolněné, bez palpační bolesti, na bolesti hlavy si pacientka také nestěžuje.  

 

Kontrola cviků z předešlé terapie: 

Cvičení dle Klappa, modifikovaný stoj na labilních plošinách. 

Pacientka si zkoušela lezení dle Klappa dvakrát, během tréninkové jednotky, 

protahovat šíje se snaží denně. 

 

Terapie:  

 protažení fascií (fascia thoracolumbalis) 

 postizometrická relaxace (m. erector spinae) 

 stretching dolních končetin (m. gluteus maximus, m. iliopsoas, hamstringy, 

adduktory, m. soleus at m. gastrocnemií) 
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 cvičení na posilování dolních fixátorů lopatek s therabandem (m. serratus 

anterior, m. trapezius inferior) ve zkorigovaném stoji (pro lepší zpětnou kontrolu 

cvičení před zrcadlem) 

 korigovaný stoj na labilních plošinách (bosu, masážní balanční plošina, úseč) 

s využitím pružící tyče „flexibar“ na zlepšení stability trupu a oslovení 

hlubokého stabilizačního systému 

 nácvik polohy na čtyřech na gymnastickém míči (pacientka se srovnala na míči 

dle Klappa a pouze si hledala stabilitu na míči, poté s lehkým vychylováním 

trupu dopředu a dozadu) 

 

Výsledek terapie: 

 Pacientka zvládla zkombinovat flexibar spolu s plošinami (úseč, masážní 

balanční plocha), na bosu měla pacientka problémy s rovnováhou a trup se lehce 

vychýlil z osového postavení. Přidala jsem cviky na posílení oslabených svalů 

(m. serratus anterior, m. trapezius inferior) s therabandem, pacientka nepociťovala při 

cvičení bolest, lopatky se funkčně zapojily. 

 

Autoterapie: 

 Stretching na horní a dolní končetiny, AutoPIR na horní fixátory lopatek, cvičení 

s therabandem, nácvik korigovaného stoje a malé nohy, lezení dle Klappa. 

 

26. 10. 2015 

  

Vyšetření před terapií: 

Pacientka přichází s viditelným zlepšením postavení hlavy a nastavení lopatky 

a ramene, uvolnění horních fixátorů ramene, bez bolesti hlavy. 

 

Kontrola cviků z předešlé terapie: 

Cvičení s therabandem, cvičení dle Klappa, modifikovaný stoj na labilních 

plošinách. 

Protahování šíje a cvičící gumu na posílení svalů zařadila jak na cvičení doma, 

tak i do tréninkové jednotky, lezení dle Klappa pacientka zkoušela jednou během 

víkendu. 
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Terapie:  

 stretching horních a dolních končetin 

 překážková dráha z labilních plošin (1. fáze - pěnová plošina, masážní balanční 

plošina, úseč, bosu, balanční čočka, 2. fáze – plošiny + do ruky flexibar) 

 modifikovaný stoj, labilní plošina a pružící guma flexibar (pacientka se 

zastabilizovala na labilní plošině, do rukou si vzala flexibar, který rozkmitala 

a poté nadzvedávala jednu nohu/ druhou nohu, nohu do zanožení, nohu do stran, 

ruce s tyčí nahoru) 

 cvičení v uzavřených kinematických řetězcích (poloha na flektovaných loktech - 

puctum fixum lokty, punctum mobile lopatky, konvergence bérců, pánev pod 

koleny, ramena zeširoka, lopatky dolů po páteři, trup držet ve vytažení dopředu) 

 lezení ve zkříženém vzoru-kontralaterální ruka a noha se sunutím po podložce 

nácvik polohy na čtyřech na gymnastickém míči (pacientka se zastabilizovala 

na míči dle Klappa, poté každá noha zvlášť šla do zanožení, pak každá ruka 

zvlášť do upažení) 

  

Výsledek terapie: 

 U pacientky bylo viditelné zlepšení stability trupu, když úspěšně zvládla 

modifikovaný stoj s udržením rovnováhy na labilní plošině (bosu a balanční čočka) bez 

použití flexibaru. Flexibar pouze zařazen na masážní balanční plošině a úseči bez 

problémů. Lezení ve zkříženém vzoru pro pacientku těžší, rozpojování řetězce, kdy 

horní končetina šla oproti dolní končetině napřed, trup nešel vpřed jako celek.  

  

Autoterapie: 

 Stretching horní a dolní končetiny, AutoPIR na horní fixátory, cvičení s gumou, 

lezení dle Klappa, modifikovaný stoj. 

 

30. 11. 2015 

 

 Výstupní vyšetření 

 kontrola cviků z předešlých terapií 
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Terapie:  

 překážková dráha z labilních plošin (1. fáze - pěnová plošina, masážní balanční 

plošina, úseč, bosu, balanční čočka, 2. fáze – plošiny + do ruky flexibar) 

 modifikovaný stoj, labilní plošina a pružící guma flexibar (pacientka se 

zastabilizovala na labilní plošině, do rukou si vzala flexibar, který rozkmitala 

a poté nadzvedávala jednu nohu/ druhou nohu, nohu do zanožení, nohu do stran, 

ruce s tyčí nahoru) 

 nácvik nákročné fáze na gymnastickém míči (pacientka se zastabilizovala 

na poloze na čtyřech dle Klappa, poté sunula trup až pod zadeček, přesunula 

těžiště na zadní stranu míče, ruce zůstaly na míči natažené vepředu, pak 

pacientka nakročila jednu dolní končetinu vedle trupu) 

 

Výstupní vyšetření 

1. ASPEKCE (ve stoje): 

 zepředu – fyziologické postavení obou dolních končetin, asymetrie  

thorakobrachiálních trojúhelníků, symetrie klíčních kostí, mírně levé rameno výše, 

středové postavení hlavy, lehké asymetrie v obličeji 

 zboku – zvýšená bederní lordóza páteře, bez protrakce ramen, mírný předsun 

hlavy 

 zezadu – symetrie dolních končetin, symetrie podkolenních a gluteálních rýh,  

mírně levé rameno výše, symetrie lopatek, středové postavení hlavy 

 

2. VYŠETŘENÍ OLOVNICÍ 

 zepředu – olovnice spuštěná z processus xiphoideus prochází 

středem pupku, dopadá do středu mezi nohy 

 zboku - olovnice spuštěná z prodloužení zevního zvukovodu 

neprochází středem ramenního kloubu ani kyčelního, dopadá před osu hlezenního 

kloubu 

 zezadu -  olovnice spuštěná ze záhlaví prochází intergluteální 

rýhou a dopadá doprostřed mezi paty, hloubka zakřivení Cp je 2 cm, bederní lordóza 

4 cm 
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3. CHŮZE: 

Fyziologické odvíjení planty od podložky, nášlap na patu, přes zatížení zevní 

malíkové strany s odrazem přes 1. metatarz palce, délka kroku symetrická, frekvence 

nenarušená. Zlepšen souhyb trupu s horními končetinami, lepší zapojení levé horní 

končetiny. Souhyb pánve s trupem přítomný. V rámci modifikace chůze pacientka 

zvládla chůzi po špičkách, po patách i tandem. 

 

4. VYŠETŘENÍ ROVNOVÁHY: 

 Romberg: negativní 

 stoj na jedné noze: na pravé i levé dolní končetině je pacientka stabilní 

 tandem: zlepšení při tandemu, kdy pacientka je stabilnější, zhoršení 

při zavřených očích nepatrné 

 

5. STOJ NA DVOU VAHÁCH: 

Zatížení na obou dolních končetinách je vyrovnané. 

 

6. PALPACE: 

 Kaudální posun žeber, zapojení dolního typu dýchání. Bez palpační bolestivosti 

(m. trapezius, mm. suboccipitales, costae thoracis 5., 6.) a uvolnění myogelóz 

(m.levator scapulae bilaterálně., a m.trapezius bilaterálně.). Zlepšení posunlivosti 

a protažitelnosti zádových fascií (fascia nuchae et thoracolumbalis). Přetrvává zvýšený 

tonus paravertebrálních svalů v oblasti bederní páteře. 

 Pánev – normální sklon pánve – cristae ilicae ve stejné výšce, SIPS a SIAS 

ve stejné výši, mírná anteverze pánve, Patrickova zkouška negativní, spine sign 

negativní, bez SI citlivosti. 

 

7. NEUROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ: 

Při neurologickém vyšetření horních a dolních končetin nebyly zjištěny poruchy 

čití, trofika zachována v normě, přítomná výbavnost reflexů na horních i dolních 

končetinách, pyramidové jevy a vyšetření mozečkových funkcí negativní, jemná 

motorika v normě, Lassegův test negativní oboustranně. 
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8. GONIOMETRIE: 

Tabulka 7: Goniometrie ramenního kloubu
3
 

Roviny Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

sin dx sin dx 

S 25 – 0 – 100 20 – 0 – 150 20– 0 – 160 25 – 0 - 180 

F 120 – 0 – 50 90 – 0 – 40 160 – 0 – 0 120 – 0 - 0 

T 100 – 0 – 30 90 – 0 – 30 95 – 0 – 30 100 – 0 - 30 

R 65 – 0 – 70 70 – 0 – 70 75 – 0 – 80 70 – 0 - 75 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Tabulka 8: Goniometrie kyčelního kloubu
4
 

Roviny Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

sin dx sin dx 

S 15 – 0 - 90 20– 0 – 90 20– 0 – 110 20 – 0 - 100 

F 40 – 0 - 15 40 – 0 - 15 40 – 0 – 15 40 – 0 - 15 

R 45 – 0 - 45 45 – 0 – 45 40 – 0 – 45 45 – 0 - 45 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Tabulka 9: Rozsah pohybů krční páteře 

Pohyby Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

sin dx sin dx 

Flexe 20° 30° 

Extenze bez omezení  

Lateroflexe 25° 20° 35° 35° 

Rotace 35° 30° 40° 40° 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

                                                           
3
 Pacientka ukázala aktivní hybnost v ramenním kloubu. 

4
 Pacientka ukázala aktivní hybnost v kyčelním kloubu. 
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9. DYNAMIKA PÁTEŘE: 

Tabulka 10: Vyšetření dynamiky páteře 

Název Rozsahy 

Schober (L5 – 10 cm) 4 cm 

Stibor (L5 – C7) 7 cm 

Čepojův příznak (C7 – 8 cm) 2 cm 

Ottův příznak (C7 – 30 cm)      inklinace 3 cm 

                                                  reklinace -2 cm 

Thomayer -15 cm 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

  

10. VYŠETŘENÍ ZKRÁCENÝCH SVALŮ: 

Pozn.: (0) bez zkrácení, (1) malé zkrácení, (2) velké zkrácení 

Tabulka 11: Vyšetření zkrácených svalů 

Svalová skupina Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

dx sin dx sin 

m. trapezius anterior 1 2 1 1 

m. levator scapulae 2 2 1 1 

m. sternocleidomastoideus 0 0 0 0 

m. pectoralis major 1 2 0 1 

m. pectoralis minor 1 1 0 0 

mm. erectores spinae 1 1 1 1 

m. quadratus lumborum 0 0 0 0 

m. rectus femoris 0 0 0 0 

m. iliopsoas 0 0 0 0 

m. tensor fascia latae 0 0 0 0 

mm. adductores 0 0 0 0 

hamstringy 1 1 0 0 

m. gastrocnemius 0 0 0 0 

m. soleus 0 0 0 0 

m. piriformis 0 0 0 0 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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11. VYŠETŘENÍ OSLABENÝCH SVALŮ (svalový test dle Jandy): 

Tabulka 12: Vyšetření oslabených svalů 

Svalová skupina Vstupní vyš. Výstupní vyš. 

dx sin dx sin 

mm. scaleni 3 3 3 3 

m. deltoideus – klavikulární a spinální č. 3 4 4 4 

                          akromiální č. 3 4 4 4 

m. obliqus abdominis internus et externus 4 4 4 4 

m. rectus abdominis 4 4 4 4 

m. serratus anterior 3 3 4 4 

mm. rhomboideí et m. trapezius med. 3 3 4 4 

m. trapezius inferior 3 3 3 3 

m. gluteus maximus 5 5 5 5 

m. gluteus medius et minimus 5 5 5 5 

m. tensor fascia latae 5 5 5 5 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

11. FUNKČNÍ TEST LOPATKY: 

Aktivní flexe obou paží horních končetin, při vstupním vyšetření fenomén 

předbíhání lopatky od 90° na levé straně, při výstupním vyšetření stejné zapojení 

lopatek bez předbíhání levé lopatky. 

 

12. CYRIAXŮV BOLESTIVÝ OBLOUK: 

Při vstupním vyšetření u pravého ramenního kloubu při aktivní abdukci 

bolestivost v cca 90°. Aktivní zevní rotace (ruce v týl) bez omezení, aktivní vnitřní 

rotace (rotace za záda) omezena, pacientka si šahá rukama pod dolní úhel lopatek. Při 

výstupním vyšetření se sice zvětšil rozsah pohybu v pravém ramenním kloubu, ale 

bolestivost přetrvává. 

 

13. VYŠETŘENÍ POHYBOVÝCH STEREOTYPŮ: 

Při výstupním vyšetření pohybových stereotypů („Extenze v kyčelním kloubu“, 

„Flexe trupu a krku“) pacientka provedla testy stejně jako při vstupním vyšetření, tedy 

bez výrazných svalových dysbalancí. 

Při vstupním vyšetření („Abdukci ramenního kloubu“, „Zkouška kliku“) byly 

přítomné mírně odstávající lopatky, při výstupním vyšetření lepší zapojení lopatek. 
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14. VYŠETŘENÍ HLUBOKÉHO STABILIZAČNÍHO SYSTÉMU: 

Zkvalitnění hlubokého stabilizačního systému, při testu „Flexe kyčelních kloubů“ se 

zastabilizoval lépe trup a neukláněl se k druhé straně a pánev udržela neutrální 

postavení. 

Při vstupním vyšetření („Extenčním test“) byly opět patrné mírně odstávající 

lopatky, při výstupním testu lopatky zůstaly přilepené k páteři. 

 

Výsledek terapie se zaměřením na spolupráci: 

 Z hlediska objektivnosti se změnilo postavení držení horní části těla, kdy levé 

rameno výrazně kleslo dolů, symetrické postavení lopatek a klíčních kostí, přiblížení 

hlavy ke středu, zmírněna protrakce ramen. Ovlivnění myogelóz v oblasti horních 

fixátorů lopatek, zlepšení protažitelnosti krčních fascií, kaudální posun žeber. Zvětšení 

rozsahu pohybu (flexe, lateroflexe, rotace ve flexi) krční páteře s protažitelností prsních 

svalů a svalů v oblasti horních fixátorů lopatek. Přetrvávají bolesti pravého ramenního 

kloubu v 90°, což může svědčit o problému uvnitř kloubu. V oblasti bederní zlepšená 

posunlivost fascií, ale přetrvává zvýšený svalový tonus paravertebrálních svalů. 

Redukce zkrácených svalů dolních končetin (hamstringy) a oslabených svalů 

(m. serratus ant.). Zapojení lopatek, není patrné jejich odlepení od páteře při zkoušce 

pohybových stereotypů, zkvalitnění stability trupu, kdy při chůzi v tandemu si je 

pacientka jistá a při zkoušce flexe v kyčelních kloubech se pánev nevychýlila 

z neutrálního postavení. 

Ze subjektivního hlediska se u pacientky vyskytovala bolest trapézových svalů 

a šíje a propagací do hlavy, na škále 0-10 bolesti, kdy 10 je bolestí nesnesitelnou, udala 

bolest 4. Nyní došlo ke zmírnění obtíží, pacientka udala bolestivost 2, ve spánku ji 

bolesti neprobouzí. 

Pacientka spolupracovala velmi dobře, zařadila cvičení s therabandem 

a stretching (horních, dolních končetin, šíje) do tréninkové jednotky, ale i jako cvičení 

doma. Cvičení ji bavilo, od prvních terapií byl vidět progres oproti jejímu výchozímu 

stavu. Po skončení terapií se rozhodla dále pokračovat s fyzioterapií. 
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Příloha 4 - Kazuistika č. 3 

 

Pacient: A. Č.  

Pohlaví: žena 

Rok narození: 1984 

Zaměstnání: Zdravotní záchranář 

Diagnóza: M5301 Cervikothorakální syndrom  

OA: 

běžné dětské onemocnění  

reflux 

operace: varixy na levé dolní končetině (radiofrekvence, 2009) 

úrazy: podvrknutí a natažení kolaterálních vazů pravého kolene (2014) 

 bolestivost pravého ramene (obstřik, 2015) 

AA: neguje 

FA: Helicid 

RA: nevýznamná 

GA:  

 menarche ve 12 letech 

 počet porodů: 0 

 počet potratů: 0  

PSA:  

Pacientka pracuje jako zdravotní záchranář ve fakultní nemocnici Motol, kde její 

nejčastější poloha je stoj a předklon k pacientovi, pomoc při přesunech na lůžko. Bolesti 

přítomné celý den i večer, narušují spánek. Bolesti krční páteře s propagací do hlavy. 

Jako úlevovou polohu udává předklon. Na škále 0-10 bolesti, kdy 10 je bolestí 

nesnesitelnou, pacientka udává bolest 8.  

Abúzus: příležitostně alkohol, kuřák, káva 2 krát denně 

Sport a jiné aktivity: pacientka hraje závodně házenou, rekreačně badminton, 

cyklistika 

Status présens: pacientka při vědomí, spolupracující, klidná, orientována časem, 

místem, osobou 

 dominantní ruka: pravá 

 výška: 175cm 
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 váha 105kg 

 BMI: 35 

Dřívější vertebrogenní obtíže:  

U pacientky se projevily bolesti krční a bederní páteře v roce 2013. Bolestivost 

krční páteře s propagací do hlavy k linea nuchae. Bederní páteř bez iradiace, bolest 

pouze v příslušném segmentu. Při obtížích docházela na fyzioterapii do fakultní 

nemocnice Motol s krční, a poté s bederní páteří. Po skončení fyzioterapie si pacientka 

doma necvičila, tudíž si nepamatuje žádný cvik z dřívější fyzioterapie. 

Vyšetření MR v oblasti krční a hrudní oblasti:  

V oblasti krční páteře C5 – C6 dorzální protruze disku se spondylofyty dorzálně, 

zužující průsvit kanálu.  

V oblasti hrudní páteře mírné známky spondylózy, ventrální spondylofyty. 

NO:  

Pacientka přichází kvůli bolestem krční a hrudní páteře. Časté bolesti krční 

páteře s propagací do hlavy, bolesti konstantní, různé intenzity, během sportu mívá 

závratě při prudké rotaci. V oblasti hrudní, při prudkém pohybu mívá křeče pod 

lopatkami (více vpravo), bolesti intermitentní, občasné brnění 4. a 5. prstu pravé ruky, 

bolestivost pravého ramene. Bolesti přítomné celý den i večer, narušují spánek. Jako 

úlevovou polohu udává předklon. Na škále 0-10 bolesti, kdy 10 je bolestí nesnesitelnou, 

pacientka udává bolest 8. 

 

Vstupní vyšetření 

1. ASPEKCE (ve stoje):  

 zepředu – pes planovalgus bilaterálně (více vpravo), valgozita kolen (více pravé 

koleno), symetrické thorakobrachiální trojúhelníky, symetrie klíčních kostí, levé rameno 

výše, mírné vychýlení hlavy mimo osu (lateroflexe vpravo), lehké asymetrie v oblasti 

obličeje  

 zboku – mělčí bederní lordóza, oploštělá hrudní kyfóza, extenze 

v kraniocervikálním přechodu, protrakce ramen, předsun hlavy 

 zezadu – varozita pat (více u pravé paty), valgozita kolen (více pravé koleno), 

asymetrie podkolenních rýh (pravá výraznější), asymetrie gluteálních rýh (levá 

výraznější a delší), zvýšené napětí paravertebrálních valů v oblasti bederní páteře (více 

vpravo), prominence C/Th, levé rameno výše, mírné vychýlení hlavy mimo osu doprava 

(lateroflexe vpravo) 
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2. VYŠETŘENÍ OLOVNICÍ 

 zepředu - olovnice spuštěná z processus xiphoideus prochází 

středem pupku, dotýká se břišní stěny a dopadá mezi nohy (více k levé noze) 

 zboku - olovnice spuštěná z prodloužení zevního zvukovodu 

neprochází středem ramenního kloubu ani kyčelního, dopadá před osu hlezenního 

kloubu 

 zezadu - olovnice spuštěná ze záhlaví prochází intergluteální 

rýhou a dopadá mezi paty (více k levé noze), hloubka zakřivení Cp je 2 cm, bederní 

lordóza 3 cm  

 

3. CHŮZE: 

Pacientka vytáčí špičky ven, více pravá dolní končetina, není vidět fyziologické 

odvíjení planty přes zevní hranu malíkovou po palcovou. Souhyb horních končetin 

s trupem je horší u levé horní končetiny. Délka kroku symetrická, frekvence chůze 

nenarušená. V rámci modifikace chůze pacientka zvládla chůzi po špičkách, po patách, 

při tandemové chůzi byla pacientka méně stabilní. 

 

4. SED: 

Pacientka při posazování z lehu nevyužívá polohu přes bok, nýbrž se snaží 

švihem dostat z polohy ze zad do sedu. Vsedě je kyfotizace páteře (v přechodu Th/L), 

předsun hlavy, protrakce ramen (větší vpravo). 

 

5. VYŠETŘENÍ ROVNOVÁHY  

 Romberg: negativní 

 stoj na jedné noze: stoj na pravé i levé dolní končetině nestabilní, pacientka 

neudrží rovnováhu a je vidět vychylování trupu do stran. 

 tandem: pacientka nezvládne 

 

6. STOJ NA DVOU VAHÁCH: 

Více pacientka zatěžuje levou dolní končetinu s rozdílem 4kg. 

 

7. PALPACE:  

 Horní typ dýchání (klíčkové) s prominencí sterna kraniálně. 
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 V oblasti šíje zvýšený svalový tonus, přítomné reflexní změny s trigger points 

(m. trapezius anterior bilaterálně, m. levator scapulae dx), snížená posunlivost 

a protažitelnost fascií (fascia nuchae). 

 V oblasti hrudní je paravertebrální hypertonie v Th/ L přechodu, bolestivost 

a reflexní změny s TrPs v oblasti lopatek (mm. rhomboideií, m. infraspinatus dx). 

 V oblasti bederní snížená posunlivost a protažitelnost fascií (thoracolumbalis). 

 Symetrické postavení pánve (cristae ilicae symetrické), SIAS a SIPS ve stejné 

výšce, retroverze pánve, zkouška spine sign je negativní, SI palpačně citlivé bilaterálně, 

Patrickova zkouška bez bolesti. 

 

8. NEUROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ: 

Při neurologickém vyšetření horních a dolních končetin nebyly zjištěny poruchy 

čití, trofika zachována v normě, přítomná výbavnost reflexů na horních i dolních 

končetinách, pyramidové jevy a vyšetření mozečkových funkcí negativní, jemná 

motorika v normě, Lassegův test negativní oboustranně. 

 

9. GONIOMETRIE:  

Tabulka 13: Goniometrie ramenního kloubu
5
 

Roviny Vstupní vyšetření Fyziologický rozsah 

sin dx  

S 25 – 0 – 180 20 – 0 – 160 45– 0 – 180 

F 150 – 0 – 50 90 – 0 – 50 180 – 0 – 0 

T 100 – 0 – 30 90 – 0 – 30 45 – 0 – 135 

R 80 – 0 – 80 60 – 0 – 80 80 – 0 – 80 

 

Zdroj: Dylevský, 2007; vlastní zpracování. 

 

 U loketního kloubu a zápěstí není omezen aktivní fyziologický rozsah pohybu. 

                                                           
5
 Pacientka ukázala aktivní hybnost v ramenním kloubu. 
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Tabulka 14: Goniometrie kyčelního kloubu
6
 

Roviny Vstupní vyšetření Fyziologický rozsah 

sin dx  

S 25 – 0 – 180 20 – 0 – 160 15– 0 – 125 

F 150 – 0 – 50 90 – 0 – 50 45 – 0 – 15 

R 80 – 0 – 80 60 – 0 – 80 45 – 0 – 45 

 

Zdroj: Dylevský, 2007; vlastní zpracování. 

 

 U kolenního a hlezenního kloubu není omezen aktivní fyziologický rozsah 

pohybu. 

 

Tabulka 15: Rozsah pohybů krční páteře 

Pohyby Vstupní vyšetření Fyziologický rozsah 

sin dx  

Flexe 25° 30 – 35° 

Extenze bez omezení 80 – 90° 

Lateroflexe 25° 20° 35 – 40° 

Rotace 30° 30° 45 – 50° 

 

Zdroj: Kolář, 2009; vlastní zpracování. 

 

10. CYRIAXŮV BOLESTIVÝ OBLOUK: 

U pravého ramenního kloubu při aktivní abdukci bolestivost v rozmezí 50 - 60°. 

Aktivní zevní rotace (ruce v týl) bez omezení, aktivní vnitřní rotace (rotace za záda) 

omezena. 

 

                                                           
6
 Pacientka ukázala aktivní hybnost v kyčelním kloubu. 
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11. DYNAMIKA PÁTEŘE: 

Tabulka 16: Vyšetření dynamiky páteře 

Název Rozsahy 

Schober (L5 – 10 cm) 3 cm 

Stibor (L5 – C7) 4 cm 

Čepojův příznak (C7 – 8 cm) 2 cm 

Ottův příznak (C7 – 30 cm)      inklinace 1 cm 

                                                  reklinace
7
  

Thomayer -20 cm 

Lateroflexe                                 pravá str. 40 cm 

                                                    levá str. 35 cm 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

12. VYŠETŘENÍ ZKRÁCENÝCH SVALŮ:  

Pozn.: (0) bez zkrácení, (1) malé zkrácení, (2) velké zkrácení 

Tabulka 17: Vyšetření zkrácených svalů 

Svalová skupina dx sin 

m. trapezius anterior 2 2 

m. levator scapulae 1 1 

m. sternocleidomastoideus 1 1 

m. pectoralis major 1 2 

m. pectoralis minor 1 1 

mm. erectores spinae 2 2 

m. quadratus lumborum 1 0 

m. rectus femoris 1 1 

m. iliopsoas 2 2 

m. tensor fascia latae 1 1 

mm. adductores 1 1 

hamstringy 2 2 

m. gastrocnemius 1 1 

m. soleus 0 0 

m. piriformis 1 0 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

                                                           
7
 Ottova reklinační vzdálenost nešla u pacientky vyšetřit z důvodu bolesti při záklonu. 



35 
 

13. VYŠETŘENÍ OSLABENÝCH SVALŮ (svalový test dle Jandy): 

Tabulka 18: Vyšetření oslabených svalů 

Svalová skupina dx sin 

mm. scaleni 3 2 

m. deltoideus – klavikulární a spinální č. 3 4 

                          akromiální č. 4 4 

m. obliqus abdominis internus et externus 2 2 

m. rectus abdominis 2 2 

m. serratus anterior 3 3 

mm. rhomboideí et m. trapezius med. 3 3 

m. trapezius inferior 3 4 

m. gluteus maximus 5 4 

m. gluteus medius et minimus 3 3 

m. tensor fascia latae 4 4 

  

Zdroj: vlastní zpracování. 

    

14. VYŠETŘENÍ POHYBOVÝCH VZORŮ: 

 EX v kyčelním kloubu – vleže na břiše, je vidět menší aktivita m. gluteus 

maximus na obou stranách dolních končetin, při provádění pohybu je jako první vidět 

aktivita paravertebrálních svalů v oblasti Th/L stejné strany, poté až ischiokrurální 

svalstvo. Patrné zvětšené bederní lordózy. 

 ABD v kyčelním kloubu – vleže na boku, na pravé i levé straně jsou vidět 

převažující flexory kyčelního kloubu nad oslabenými abduktory, kdy pohyb začíná 

nejdříve flexí v kyčelním kloubu a poté až abdukcí.  

 FX krku a trupu – vleže na zádech, pohyb začal předsunem hlavy, aktivace 

iliopsoas, nadzvednutí pat od podložky, bez obloukovitého rozvíjení páteře. 

 Zkouška kliku – ve stoje u zdi, prohýbání v oblasti bederní, nebyla přítomná 

scapula alata. 

 ABD v ramenním kloubu – vsedě, s flexí 90st. v lokti, nebyla vidět výrazná 

patologie, pacientka provedla oblouk plynulý v levém ramenním kloubu, v pravém 

ramenním kloubu se objevila bolestivost oblouku mezi 50-60°. 

 

15. VYŠETŘENÍ HLUBOKÉHO STABILIZAČNÍHO SYSTÉMU: 

 Brániční test – provedení bráničního testu vsedě u pacientky nebylo možné 

provést kvůli nedostatečné relaxaci pacientky a zvýšené senzitivitě.  
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 Test nitrobřišního tlaku vsedě – pacientka nedává žádný odpor proti palpujícím 

prstům v tříslech, není zde vidět pravidelná dechová vlna, ale jen převažující horní typ 

dýchání (klíčkové) bez zapojení bránice a je patrná insuficience břišních stěny. 

 Test flexe kyčelních kloubů – při nadlehčení obou dolních končetin měla 

pacientka problém, aby se trup nevychyloval do stran, pánev neudržela neutrální 

postavení. 

 Test flexe hlavy a trupu – při pokusu o flexi trupu se začaly zvedat paty od 

podložky a pacientka nezvládla plynulé obloukovité zvednutí trupu, byla patrná 

konvexně se vyklenující laterální část břišní stěny s insuficiencí m.transverzus 

abdominis, vtažení dolních žeber a prominujícím sternem kraniálně. 

 Extenční test – u pacientky nebyl proveden, z důvodu bolestivosti a nemožnosti 

pohyb provést. 

 

Závěr vstupního vyšetření: 

Pacientka přichází kvůli bolestivosti krční páteře propagující se do hlavy 

a bolesti hrudní páteře vystřelující pod lopatky (více pod pravou). Z hlediska vyšetření 

hlubokého stabilizačního systému není přítomné zapojení bránice ani břišního svalstva, 

jsou zkrácené bederní paravertebrální svaly. U pacientky je přítomen horní zkřížený 

syndrom, kdy jsou zkrácené (m. trapezius, mm.pectorales), oslabené dolní fixátory 

lopatek (m. serratus anterior, m. trapezius inferior), viditelný předsun hlavy a protrakce 

ramen. Vzhledem ke sportu pacientka měla problémy i s bolestivostí pravého ramene, 

projevilo se to vyšetřením abdukce v ramenním kloubu, kdy nastoupila bolestivost 

v oblouku v rozsahu 50 – 60°, což může svědčit o postižení subakromiální burzy. Je 

omezený rozsah pohybu u pravého ramenního kloubu, omezená je extenze, zevní rotace 

a abdukce. Je výrazně omezená pohyblivost horní krční páteře všemi směry, 

při vyšetření dynamiky páteře omezené rozvinutí hrudní a bederní páteře, pacientka 

neprovedla záklon kvůli bolestivosti páteře, výrazně je omezen předklon, kdy pacientce 

scházelo 19 cm od dotknutí třetího prstu k podložce. U dolních končetin je přítomná 

varozita hlezen, valgozita kolen, jsou zkrácené flexory kyčelního a kolenního kloubu 

a oslabené abduktory (m. gluteus medius et minimus). Při chůzi není zde vidět 

fyziologické odvíjení chodidla od podložky, vytáčení špiček zevně (více vpravo), chybí 

koordinace s horními končetinami. 
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Cíl terapie: 

 Uvolnit myogelózy s trigger pointy v oblasti horních fixátorů lopatek, zvýšit 

posunlivosti a protažitelnosti fascií (fascia nuchae et thoracodorzalis), uvolnit zkrácené 

svaly, posílit oslabené svaly, trakce krční páteře, stimulace plosky nohy, zkvalitnění 

hlubokého stabilizačního systému, nácvik sedu. 

Návrh terapie: 

Měkké techniky (uvolnění fascií, trakce krční páteře), uvolnění zkrácených svalů 

(krční páteře, prsní svalstvo, vnitřní rotátory a adduktory ramene, adduktory a flexory 

kyčelního kloubu), aktivní cvičení na posílení oslabených svalů (dolní fixátory lopatek, 

břišní svalstvo), zkvalitnění hlubokého stabilizačního systému s nácvikem bráničního 

dýchání (souhra bránice, m. transverzus abdominis, hluboké zádové svaly a svaly 

pánevního dna), stimulace plosky, nácvik korigovaného sedu. 

Krátkodobý plán: 

Terapie měkkých tkání, uvolnění zkrácených svalů, aktivní zapojení oslabených 

svalů, stimulace plosky, nácvik korigovaného sedu. 

Dlouhodobý plán: 

Zkvalitnění hlubokého stabilizačního systému, nácvik správnému stereotypu 

chůze, zapojení správného sedu a stoje do běžných činností. 

 

3. 8. 2015 

 

 Vstupní vyšetření 

 

Terapie: 

 uvolnění myogelóz s trigger pointy (m. trapezius anterior bilaterálně, m. levator 

scapulae dx, mm. rhomboideií, m. infraspinatus dx) použitím pressury horních 

končetin 

 protažení fascií (fascia nuchae, mm.pectorales, clavipectoralis, thoracis) 
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 postizometrická relaxace (m. trapezius anterior, m. levator scapulae, 

m. pectoralis major et minor, mm. rhomboideií) 

 nácvik břišního dýchání a zkvalitnění hlubokého stabilizačního systému poloha 

3. měsíc dítěte dle posturální terapie (poloha na zádech, dolní končetiny 

položené na míči, paže v neutrálním postavení, bederní páteř, dolní žebra 

a lopatky přitisknuté do podložky, hlava lehce vypodložena, oči směřují nad 

kolena - snažíme se o hluboký nádech a s výdechem o kaudální posunutí žeber 

do břicha) 

 korigovaný sed dle Brüggera 

 baňkování m. trapezius bilaterálně (na zlepšení prokrvení svalu, odvod 

metabolismů) 

 

Výsledek terapie:  

Problémem bylo, že pacientka se nedokázala uvolnit a zrelaxovat, proto 

spolupráce byla dost obtížná. Mírné snížení svalového tonu s uvolněním trigger pointů 

(m. tapezius, m. levator scapulae, mm. rhomboideií, m. infraspinatus). Při nácviku 

bráničního dýchání nebyla dostatečně zrelaxovaná, lopatky a páteř neudržela přitisknout 

k podložce, bez kaudálního posunu žeber. Po aktivním nastavení do korigovaného sedu, 

jsme zkusily pasivní sed s vypodložením Th/L overballem, který byl mnohem 

příjemnější, bez bolesti. 

 

Autoterapie: 

Nácvik polohy 3. měsíčního dítěte dle posturální terapie, nácvik aktivního sedu 

a pasivního s vypodložením (overballem), stretchnig na mm. pectorales, AutoPIR 

(m. trapezius, m. levator scapulae bilaterálně), automobilizace hrudní páteře. 

 

 

  12. 8. 2015 

 

Vyšetření před terapií: 

Zvýšený svalový tonus v oblasti krční páteře, snížená posunlivost 

a protažitelnost  krčních a hrudních fascií, bolesti krční páteře bez ustoupení.  
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Kontrola cviků z předešlé terapie: 

Nácvik polohy 3. měsíčního dítěte dle posturální terapie, korigovaný sed dle 

Brüggera. 

Pacientka doma necvičila, když cítila diskomfort, snažila se v práci o správný 

sed s vypodložením.  

 

Terapie: 

 uvolnění myogelóz s trigger pointy (m. trapezius anterior bilaterálně, m. levator 

scapulae dx, mm. rhomboideií, m. infraspinatus dx) použitím pressury horních 

končetin 

 protažení fascií (fascia nuchae, mm. pectorales, clavipectoralis, thoracis, fascia 

thoracolumbalis) 

 trakce krční páteře 

 postizometrická relaxace (m. trapezius anterior, m. levator scapulae, 

m. pectoralis major et minor, mm. rhomboideií) 

 nácvik břišního dýchání a zkvalitnění hlubokého stabilizačního systému poloha 

3. měsíc dítěte dle posturální terapie (poloha viz výše) 

 cvičení dle Brunkow (poloha vsedě, ruce položené na dolních končetinách, nohy 

opřené o zem, nastavení dolních končetin – inhibice/facilitace svalových skupin, 

fáze vytírání (formování klenby), tlakově – nárazové body tlačit, poté udržet 

formovanou klenbu a zatlačit do země – napřímení páteře a aktivace 

m. quadriceps, svaly pánevního dna, břišní a mezi lopatkové svaly) 

 

Výsledek terapie: 

Snížení svalového tonu (m. trapezius) s ovlivněním trigger pointů, zlepšení 

posunlivosti fascií. Na poloze 3. měsíce jsme změnily postavení paží, kdy si pacientka 

propletené prsty umístila na týl a tím jsme lépe přitiskly lopatky do podložky, ale 

přetrvával nedostatečný kaudální posun žeber a zapojení bránice. Cvičení dle Brunkow 

bez problémů, pacientka cítila napřímení páteře a uvolnění v oblasti bederní. 

 

Autoterapie: 
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AutoPIR na horní fixátory lopatek, stretching mm. pectorales, automobilizační 

cvičení na hrudní páteř, nácvik polohy 3. měsíčního dítěte dle posturální, cvičení dle 

Brunkow. 

24. 8. 2015 

 

Vyšetření před terapií: 

Přetrvává zvýšený svalový tonus v oblasti krční, mezi lopatkami přítomné 

trigger pointy, bolesti hlavy neustupují. 

 

Kontrola cviků z předešlé terapie: 

Nácvik polohy 3. měsíčního dítěte dle posturální terapie, cvičení dle Brunkow. 

Pacientka kromě snahy o správný sed během dne, jinak necvičí, na cvičení nemá 

snahu si najít čas. 

 

Terapie: 

 uvolnění myogelóz s trigger pointy (m. trapezius anterior bilaterálně, m. levator 

scapulae dx, mm. rhomboideií, m. infraspinatus dx) použitím pressury horních 

končetin 

 protažení fascií (thoracolumbalis) 

 protažení flexorů kyčelního kloubu (m. iliopsoas, m. rectus femoris) a kolenního 

kloubu (hamstringy) a následný stretching dolních končetin 

 cvičení dle senzomotoriky na aktivaci plosky (aktivace svalů příčné a podélné 

klenby, facilitace plosky s masážním míčkem) 

 nácvik korigovaného stoje (malé nohy, osové postavení dolních končetin, 

nezamykat kolena, lehce vytlačovat kolena zevně, zevní rotace v kyčlích, 

lopatky sunout dolů po páteři, ramena zeširoka a celým tělem „chceme vyrůst“, 

na konci zatlačíme malýma nohama do země a tím aktivujeme břicho) 

 cvičení dle Brunkow (poloha vsedě, ruce položené na dolních končetinách, nohy 

opřené o zem, nastavení dolních končetin – inhibice/facilitace svalových skupin, 

fáze vytírání (formování klenby), tlakově – nárazové body tlačit, poté udržet 

formovanou klenbu a zatlačit do země – napřímení páteře a aktivace 

m. quadriceps, svaly pánevního dna, břišní a mezi lopatkové svaly) 

 

Výsledek terapie: 
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Uvolnění myogelóz s trigger pointy v oblasti krční a hrudní páteře. Zlepšení 

posunlivosti a protažitelnosti fascií (thoracodorzalis). Protažení svalů dolních končetin.  

 

Závěr 

U pacientky musela být přerušena fyzioterapie z důvodů zhoršení zdravotního 

stavu. Po poslední terapii pacientka doma jednou zvracela. Druhý den pacientka šla 

na urgentní příjem do Motola. 

 Z objektivního vyšetření kromě bolestivosti krční páteře s propagací do hlavy 

a pravé horní končetiny, se přidala propagace i do levého ramene, cítila slabost obou 

horních končetin. Udala, že se cítí jako na vodě, pocit pohupování v prostoru. Zhorší se 

při pohybu hlavy, navíc se přidala i nauzea.  

 Ze subjektivního hlediska pocit oslabené motoriky horních končetin, více 

u pravé. Při práci se jí hůře manipuluje s drobnějšími předměty, například kanyly. 

 Pacientka měla tyto potíže již dříve, ale bez vegetativního doprovodu. Dle 

nařízení doktora pacientka má dodržovat klidový režim, bez fyzioterapie, dokud se 

nestabilizuje stav. Vzhledem k progresi obtíží pacientka dostala žádanku na MRI krční 

páteře včetně mozku.  

 S pacientkou jsem stihla pouze tři terapie. Jelikož během nich doma necvičila, 

spolupráce s pacientkou byla obtížná. Během prvních dvou terapií ke zhoršení bolesti 

v oblasti krční páteře nedocházelo. Ale přetrvával zvýšený svalový tonus v oblasti šíje. 

V rámci domácího cvičení pacientka přiznala, že se snažila pouze o korigovaný sed 

během dne, kdykoliv když cítila v práci diskomfort.
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Příloha 5 - Informovaný souhlas 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

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

s Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001 Sb. m. s. Vás žádám o souhlas 

k vyšetření a následné terapii. Dále Vás žádám o souhlas k nahlížení do Vaší 

dokumentace osobou získávající způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v rámci 

praktické výuky a s uveřejněním výsledků terapie v rámci bakalářské práce na 1. LF UK 

v Praze. Osobní data v této studii nebudou uvedena. Dnešního dne jsem byla odborným 

pracovníkem poučena o plánovaném vyšetření a následné terapii. Prohlašuji a svým dále 

uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že odborný pracovník, který mi poskytl 

poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného 

souhlasu, a měla jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl.  

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměla a výslovně 

souhlasím s provedením vyšetření a následnou terapií. Souhlasím s nahlížením níže 

jmenované osoby do mé dokumentace a s uveřejněním výsledků terapie v rámci studie.  

 

 

 

 

 

Datum:  

 

Osoba, která provedla poučení:  

 

Podpis osoby, která provedla poučení:  

 

Vlastnoruční podpis pacienta:  

 

 


