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dvanáct respondentů z každé skupiny lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů 
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ÚVOD 

Tato bakalářská práce se zabývá vertebrogenními problémy u zdravotnického 

personálu. Konkrétně se jedná o lékaře, zdravotní sestry/bratry, ošetřovatele a laboranty. 

Toto téma jsem si vybrala, protože mě zajímala nejen četnost výskytu bolestí zad 

u zdravotnického personálu, jejich povědomí o možnosti léčby a prevence, ale také zda 

si jako zdravotní pracovníci uvědomují závažnost vertebrogenních problémů. 

Domnívám se, že na základě své odbornosti, by měli být schopní vyvarovat se 

rizikovým faktorům a důsledkům bolesti zad tak předcházet. V práci jsem také 

pozorovala přístup jednotlivých zdravotníků k řešení vlastních obtíží.  

V dnešní době můžeme zařadit bolest zad k jednomu z nejčastějších důvodů 

návštěvy u lékaře. Na to navazuje fakt, že častou příčinou pracovní neschopnosti jsou 

obtíže spojené s bolestmi zad. Je asi 70% dospělých, kteří trpí vertebrogenními 

obtížemi, v produktivním věku zhruba 30-40%, z toho 5-10% osob končí kvůli 

bolestem zad na pracovní neschopnosti.  Nutno podotknout, že z celkového počtu lidí, 

kterým byl přiznán invalidní důchod, byla důvodem bolesti zad dokonce u 50 % případů 

(Kolář, 2012). 

 Cílem mé práce je zjistit četnost výskytu vertebrogenních obtíží 

u zdravotnického personálu, jejich případné řešení a zhodnotit přístup pacienta 

k fyzioterapeutovi. 

Práce je rozdělena na část teoretickou a na část praktickou. V teoretické části 

jsem se zaměřila na anatomii a kineziologii osového orgánu, také na biomechaniku 

a meziobratlovou ploténku, samostatnou kapitolu tvoří hluboký stabilizační systém, dále 

jsem nastínila vertebrogenní obtíže a jejich léčbu. Praktická část obsahuje tři kazuistiky 

pacientek s bolestmi zad, které byly ochotny se mého výzkumu zúčastnit. První 

pacientka byla zdravotní sestra, druhá laborantka a třetí zdravotní záchranářka. 

V praktické části práce jsem se dále zabývala vytvořením dotazníku, který hodnotí 

výskyt bolestí zad u zdravotního personálu (lékař, zdravotní sestra/ bratr, ošetřovatel, 

laborant). Tento dotazník jsem poté rozeslala mezi jednotlivé respondenty z různých 

zdravotnických zařízení. Ke zhodnocení bylo náhodně vybráno dvanáct kompletně 

vyplněných formulářů z každé zdravotnické skupiny s následným vytvořením 

grafického schématu za účelem porovnání jednotlivých odpovědí. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1. 1 Anatomie axiálního systému 
 

1. 1. 1 Páteř 

 

Páteř (columna vertebralis) je charakterizována jako osová kostra trupu, 

ke které řadíme obratle, žebra a hrudní kost. Hrudní kost, hrudní obratle a žebra 

dohromady tvoří hrudník. Páteř je vytvořena obratli. Ta ztělesňuje oporu pro celé tělo 

a ochranný obal pro míchu. Skládá se ze 7 krčních obratlů (vertebrae cervicales), 

12 hrudních obratlů (vertebrae thoracicae), 5 bederních obratlů (vertebrae lumbales), 

5 křížových obratlů splývající v kost křížovou (os sacrum), 4-5 kostrčních obratlů 

srůstajících v kost kostrční (os coccygis) (Čihák, 2011; Naňka, 2009). 

 

1. 1. 2 Obratel 

 

Obratel (vertebra) je tvořen z obratlového těla (corpus), oblouku (arcus) 

a výběžku (processus). Tělo obratle je částí nosnou, neboť je uložena vpředu. Kraniálně 

i kaudálně na tělo obratle nasedá chrupavčitá meziobratlová destička, která spojuje 

sousední obratle. Je vyplněno červenou kostní dření. Oblouk obratle je připojen na zadní 

část obratlového těla a spolu s ním uzavírá obratlový oblouk (foramen). Navzájem jsou 

spojeny ve sloupec, který představuje páteřní kanál (canalis), ve kterém prochází mícha 

(medulla spinalis). Výběžky obratle nasedají na oblouk obratle. Vybíhají jednak směrem 

do stran, kde se jedná o dva výběžky příčné (processus transversi), jednak směrem 

dozadu, kde je jeden nepárový trnový výběžek (processus spinosus). Příčné výběžky 

u krčních obratlů jsou ještě obohaceny otvorem (foramen transversarium) kudy prochází 

tepna (arteria vertebralis) zásobující mozek. V místech připojení oblouku a těla se ještě 

nachází dva páry kloubních výběžků (processus articulares superiores set inferiores) 

(Naňka, 2009). 
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1. 1. 3 Spojení na páteři 

 

Těla obratlů jsou navzájem spojené meziobratlovými destičkami (disci 

intervertebralis), vazy (ligamenta) a meziobratlovými klouby (articulationes  

intervertebralis) (Čihák, 2011). 

Ligamenta dělíme na krátké spojující sousední obratle a dlouhé nacházející se 

po celé páteři. Mezi dlouhé vazy páteře patří přední podélný vaz (ligamentum 

longitudinale anterius) nacházející se na přední straně obratle a více lne k tělu obratle 

než k meziobratlové destičce, zadní podélný vaz (ligamentum longitudinale posterius) 

na přední straně páteřního kanálu, který naopak lne více k meziobratlové destičce než 

tělu obratle. Tyto dva vazy začínájí od atlasu (ligamentum longitudinale anterius) 

a od kosti týlní (ligamentum longitudinale posterius) a oba se upínají po kost křížovou. 

Od kosti křížové po kostrč se táhnou další dva vazy, a to ligamentum sacrococcygeum 

anterius et posterius. Krátké vazy páteře spojují sousední oblouky obratlů (ligamenta 

flava), příčné výběžky obratlů (ligamenta intertransversalia), trnové výběžky obratlů 

(ligamenta interspinalia). Ligamenta flava se napínají při flexi páteře, ligamenta 

interspinalia naopak zamezují při flexi páteře k rozevření obratlových trnů. Ligamentum 

supraspinale je zesílený pruh, který jde dorzálně od trnových výběžků od trnů dolních 

krčních obratlů k týlní kosti a jeho prodloužení až na týlní kost se označuje jako 

ligamentum nuchae. Retinaculum caudale cutis je snopeček vaziva probíhající 

od kostrče přiléhající na kůži (Čihák, 2011). 

Articulationes intervertebralis meziobratlové klouby se nacházející mezi 

processus articulares sousedních obratlů. Kloubní pouzdra (capsulae articulares) jsou 

volná, v oblasti hrudní páteře jsou nejpevnější a v oblasti krční páteře nejvolnější. 

Kraniovertebrální skloubení se dá dále rozdělit na spojení mezi kostí týlní a atlasem 

(articulatio atlantooccipitalis) a mezi atlasem a axisem, prvním a druhým krčním 

obratlem (articulatio atlantoaxialis). Articulatio atlantooccipitalis je párové skloubení, 

hlavice kloubů jsou kondyly týlní kosti. Hlavní pohyby tohoto skloubení jsou kývavé, 

předozadní, kolem osy horizontální frontální, možné jsou i malé úklony. Articulatio 

atlantoaxialis si ještě dále rozdělíme na articulatio atlantoaxialis mediana et lateralis. 

Articulatio atlantoaxialis mediana je kloubní spojení mezi předním obloukem atlasu 

a zubu axisu. Jeho kloubní pouzdro je volné a dovoluje otáčení atlasu kolem zubu axisu. 

Skloubení je doplněno o další vazy a pouzdra. Druhé kloubní spojení, articulatio 

atlantoaxialis lateralis je kloubní spojení mezi processi articulares atlasu a axisu. 
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Pouzdro i v tomto skloubení je volné a umožňuje tak otáčení atlasu kolem axisu (Čihák, 

2011). 

Meziobratlová destička
1
 

 

1. 1. 4 Svaly zad 

 

 Svaly zad se táhnou od os occipitale až po sacrum. V rámci hlavního dělení 

rozlišujeme povrchové svaly (svaly heterochtonní) a hluboké svaly (autochtonní) 

(Naňka, 2009). 

Povrchové svaly si rozdělíme na nejpovrchnější vrstvu svalů, které řadíme 

do systému spinohumerální (začínají od páteře upínající se na humerus, scapulu a klíční 

kost). Pod nimi se nachází systém spinokostální (začínájí od páteře upínající se 

na žebra. Funkce jednotlivých svalů se odvíjí od jejich začátku a úponu (Naňka, 2009). 

 Hluboké svaly zádové se dělí na systémy podle toho, jaký mají začátek a úpon 

vzhledem k výběžkům. Patří sem uspořádání spinotransverzální (začínající na processus  

spinosus upínající se na processus transverzi), spinospinální (začínající na processus 

spinosi kaudálních obratlů a upínající na processus spinosi kraniálních obratlů), 

transverzospinální (začínající na processus transverzi upínající se na processus spinosi). 

Do systému hlubokých svalů ještě patří uspořádání sakrospinální (= m. erector spinae), 

které představují valy na obou stranách páteře. V oblasti šíje nacházíme svaly spojující 

výběžky atlasu, axis a okcipitální kosti, známe je pod názvem suboccipitální svaly. 

Funkcí svalů jednotlivých systémů je při oboustranném zapojení záklon páteře, 

při jednostranném zapojení úklon a rotace páteře (Naňka, 2009). 

 

1. 1. 5 Fascie zad  

 

Fascie zad (fasciae dorsi) obalují bříška svalů a oddělují jednotlivé svaly od sebe 

a díky kluzkému povrchu umožňují jejich skluznost. Fascia nuchae se nachází v krajině 

krční, v oblasti bederní nacházíme fascia thoracolumbalis, který je tvořen dvěma listy. 

Povrchový list (lamina superficialis), který tvoří aponeurotický začátek m. latissimus 

dorsi a hluboký list (lamina profunda), tvořící aponeurotickou blánu mezi hlubokým 

                                                           
1
 O meziobratlové destičce pojednává samostatná kapitole níže (2. 2). 
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zádovým systémem svalů a m. quadratus lumborum. Význam této fascie je přikládán 

opoře těla a správnému držení vzpřímeného postoje (Čihák, 2011). 

 

1. 2 Meziobratlová ploténka 
 

1. 2. 1 Anatomie ploténky 

 

Disci intervertebralis dohromady jich je 23 a nachází se mezi jednotlivými těly 

obratlů. První disci se nachází mezi axisem a C3, poslední mezi L5 a SI. Disci kopírují 

těla obratlů a jejich tloušťka stoupá kraniokaudálně, nejnižší jsou v oblasti krční páteře, 

nejvyšší v oblasti bederní páteře. Destičku můžeme rozdělit na anulus fibrosus a nucleus 

pulposus. Anulus fibrosus se skládá jednak z fibrózního vaziva při jeho obvodu a jednak 

z cirkulárně probíhajících vláken vazivové chrupavky. Nucleus pulposus je jádro 

destičky, je řídké, kulovité a blíže k dorzální straně destičky (Čihák, 2011). 

 

1. 2. 2 Postižení ploténky 

 

 Pro souhrnné označení postižení meziobratlové ploténky se užívá název 

diskopatie. Dochází ke změnám ve stavbě destičky. Rozvláknění a uvolnění vazivového 

prstence (anulus fibrosus), jádro (nukleus pulposus), které ztratilo gelatinózní charakter, 

se vyklenuje a může dojít až k protržení vazivového prstence (Ambler, 2011). 

 

Obrázek 1: Postižení ploténky 

 

Zdroj: Stages of Disc Herniation, 2016. 
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 Disc degeneration – vyklenování ploténky za hranici obratle, nukleus pulposus 

proniká do vnitřních trhlin anulus fibrosus, ale zevní vrstvy anulus fibrosus je 

neporušena. 

 Prolapse – protruze (herniace) ploténky, nukleus pulposus proniká do vnitřních 

trhlin anulus fibrosus a dochází k fokálnímu vyklenutí ploténky přes obvod obratle. 

 Extrusion – extruze ploténky, kde nukleus pulposus penetruje zevní vrstvou 

anulus fibrosu, ale zůstává ve spojení se zbývající hmotou jádra. 

 Sequestration – extruze se sekvestrací, ligamentum longitudale posterioe je 

perforované a jeden či více volných fragmentů nukleus pulposus migruje v epidurálním 

prostoru (Stages of Disc Herniation, 2016). 

 

Meziobratlové destičky můžeme označit za hydrodynamické tlumiče, které 

absorbují statické i dynamické zatížení páteře. Meziobratlová destička má díky své 

vazebné kapacitě schopnost pevně vázat na sebe velké množství vody, dokonce 

při větším zatížení destičky se jejich vazebná kapacita zvětšuje (Véle, 2006; Dylevský, 

2009). 

 Při statickém zatížení se destička chová jako ploténka s nestlačitelným jádrem 

složená z pružných prstenců. Při tomto zatížená se ploténka rovnoměrně oplošťuje 

a prstence se napínají (Véle, 2006; Dylevský, 2009). 

 Při dynamickém zatížení je chrupavka nerovnoměrně zatěžována. Jádro je 

uzavřeno uvnitř prstence a při pohybu obratlů se jádro posouvá od stačitelné strany 

k natahované (Véle, 2006; Dylevský, 2009). 

 Meziobratlová ploténka tedy působí jako tlumič nárazů, je dobře stlačitelná 

(Véle, 2006; Dylevský, 2009). 

 

1. 2. 3 Meziobratlová destička a pohyb 

 

 Extenze – horní obratel se posouvá směrem dozadu, dochází k snižování zadního 

prostoru mezi obratli, nukleus pulposus se posouvá dopředu a tlak je zvyšován 

na přední vlákna anulus fibrosus (Kapandji, 1974). 

 Flexe – horní obratel se posouvá směrem dopředu, dochází k přiblížení horního 

obratle k dolnímu a tím i zmenšení prostoru mezi nimi, nukleus pulposus se posouvá 

směrem dozadu a tlak je vyšší na zadních vláknech anulus fibrosus (Kapandji, 1974). 
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 Lateroflexe – horní obratel se přibližuje k dolnímu obratli na té straně, na které 

se uklání trup, nukleus pulposus se posouvá na opačnou stranu (Kapandji, 1974). 

 Rotace – obratle jsou rotovány proti sobě, nukleus pulposus je silně stlačované, 

šikmá vlákna anulus fibrosus se natahují na té straně, která jde proti pohybu, zatímco 

na druhé straně, které jde ve směru pohybu, tak vlákna zůstávají v klidu (Kapandji, 

1974). 

 

Obrázek 2: Chování destičky během pohybu 

 

Flexe    Extenze  Lateroflexe  Rotace 

Zdroj: Kapandji, 1974. 

 

1. 3 Kineziologie páteře 
 

1. 3. 1 Pohyblivost páteře jako celku 

 

Souhrnná pohyblivost celé páteře je dána součtem malých posunů kloubních 

ploch a mírou stlačitelnosti meziobratlové ploténky. Rozsah pohybu nám tedy udává 

výška meziobratlové destičky, ale i měkké tkáně (vazy, kloubní pouzdra, svaly). Směr 

pohybu závisí na sklonu meziobratlových kloubů. Základní pohyby páteře jako celku 

jsou předklon (anteflexe), záklon (retroflexe), úklon (lateroflexe), otáčení (rotace, 

torze), pérovací pohyby (Rychlíková, 2008, Dylevský, 2009). 

Stabilitu osového orgánu můžeme rozdělit na dva typy. Statická stabilita, pokud 

chceme mluvit o udržení stability v klidu. Dynamická stabilita, pokud dochází během 

pohybu k fixaci změn. Na statické se podílí obratlová těla s meziobratlovými 

destičkami, vazy (krátké a podélné), kloubní výběžky, pouzdra meziobratlových kloubů. 

Na dynamické stabilitě se účastní vazivové struktury (fascie, úponové šlachy) a svaly 

(Rychlíková, 2008, Dylevský, 2009). 
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Zakřivení páteře může být ve dvou směrech, v předozadním, a lehkém zakřivení 

v rovině frontální. Zakřivení v rovině předozadní je buď obloukovité vyklenutí 

konvexní dopředu, to nazýváme lordosa (krční a bederní lordosa), nebo konvexní 

oblouk dozadu, tomu se říká kyfosa (hrudní kyfosa a kyfotické zakřivení os sacrum) 

(Čihák, 2009). 

Páteř je důležitou složkou osového orgánu. Základní složkou páteře je pohybový 

segment.  Pohybový segment se dělí z funkčního hlediska na část nosnou a pasivně 

fixační (obratle a vazy), hydrodynamickou (meziobratlová destička a cévní systém 

páteře), kinetickou (klouby a svaly) (Dylevský, 2009). 

 

1. 3. 2 Rozsahy pohybů 

 

Předklon a záklon páteře 

V krčním a bederním úseku jsou pohyby největší. Pohybu se účastní 

i atlantookcipitální skloubení, kdy kloubní plošky nejprve po sobě klouzají 

až do krajních poloh a poté na sebe nalehnou a tím pohyb ukončí. Při záklonu jsou 

hodně namáhané a tím i velmi zranitelné oblasti dolní krční páteře a horní hrudní páteře 

(C6 – Th3), thorakolumbální přechod (Th11 – L2) a oblast L4 a S1. 

 V hrudním úseku jsou pohyby omezeny kvůli připojení žeber na hrudní kost 

a sklonu hrudních obratlů (Dylevský, 2009, Kolář, 2009). 

 Úklony páteře 

 V krčním a bederním úseku jsou úklony největší. V krční oblasti jsou spojené 

s rotací obratlů, neboť mají šikmé postavení kloubních plošek. 

 V hrudním úseku je pohyb menší, je zde omezenost pohybu kvůli žebrům 

(Dylevský, 2009, Kolář, 2009). 

 Otáčení páteře 

 Probíhá hlavně v krční a hrudním úseku páteře. 

 V bederním úseku páteř prakticky nerotuje, pokud se mluví o rotaci páteře 

během úklonu, tak to není dáno výsledkem pohybu v meziobratlových kloubech, 

ale nestejnými výchylkami přední a zadní části obratle (Dylevský, 2009, Kolář, 2009). 

 Pérovací pohyby 

 Mění zakřivení páteře (Dylevský, 2009, Kolář, 2009). 

 



18 
 

Tabulka 1: Rozsahy pohybů jednotlivých úseků páteře ve stupních dle Koláře 

Úseky páteře Flexe Extenze Lateroflexe Rotace 

Krční 30 – 35° 80 – 90° 35 – 40° 45 – 50° 

Hrudní 35 – 40° 20 – 25° 20- 25° 25 – 35° 

Bederní 55 – 60° 30 – 35° 20 – 30° 5° 

 

Zdroj: Kolář, 2009. 

 

Tabulka 2: Rozsah jednotlivých úseků páteře ve stupních dle Dylevského 

Úseky páteře Flexe Extenze Lateroflexe Rotace 

Krční do 90° do 90° 25 - 30° 30 – 35° 

Hrudní neuvedeno neuvedeno neuvedeno 25 – 30° 

Bederní 25 - 30° do 90° 25 - 30° 5 - 10° 

 

Zdroj: Dylevský, 2009.  

 

 

1. 4 Hluboký stabilizační systém 
 

Pod pojmem hluboký stabilizační systém si představíme svalovou souhru, která 

stabilizuje páteř jednak při statických polohách (při sedu, stoji), tak doprovází 

při pohybu horních a dolních končetin. Zapojení systému je automatické, jeho funkcí je 

ochrana páteře před působícími silami. Při vertebrogenních obtížích se může jako 

příčina projevit právě porucha stabilizačního systému a jeho svalová nesouhra. 

Na stabilizaci páteře se nepodílí pouze jeden sval, ale je zde svalová souhra více svalů. 

Narušená svalová souhra může vést k nepřiměřenému zatížení kloubů a ligament páteře 

(Kolář, Lewit, 2005). 

Ke stabilizaci páteře je důležitá souhra mezi hlubokými a povrchovými svaly. 

Do hlubokého stabilizačního systému se díky novým studiím řadí m. multifidus, 

m. transversus abdominis, svaly pánevního dna a bránice. Pokud dojde k vypadnutí 

jednoho článku ze systému, tak dojde ke kompenzaci povrchovými svaly (m. erector 

spinae, m. rectus abdominis, mm. obliquí abdominis) k udržení stability, což může vést 

ke vzniku chronické bolesti zad (Qiuchen Huang, 2014). 
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Bylo vypracováno mnoho studií na základě získání více informací o hlubokém 

stabilizačním systému páteře. Jedna z mnoha studií se věnovala m. transversus 

abdominis. Cílem studie bylo zjistit časový sled zapojení svalů trupu s pohybem paží 

u pacientů s bolestmi zad. Výsledek zaznamenal, že pohybu končetin předchází 

zapojení m. transversus abdominis aniž by byl narušen směr pohybu. Pokud ale došlo 

ke zpožděnému zapojení břišního svalu, ovlivnilo to nejen pohyb, ale i stabilitu páteře 

(Hodges, 1996). 

U akutních bolestí zad byla zjištěna inhibice m. multifidi. Studie byla založená 

na zkoumání, zda se sval rychleji zregeneruje s podáním léků, klidu na lůžku nebo se 

zařazením pohybové aktivity. Výsledek dopadnul tak, že u skupiny, které měla 

do terapie zařazenou pohybovou aktivitu, byla regenerace svalu rychlejší s efektivním 

odstraněním bolestivosti zad (Hides, 1996). 

Kromě již zmiňovaných svalů se do hlubokého stabilizačního systému ještě řadí  

svalová souhra mezi hlubokými flexory a extenzory krční a horní hrudní páteře. (Kolář, 

Lewit, 2005) 

 

Zdroj: Hluboký stabilizační systém páteře, 2015. 

 

Svaly tvořící hluboký stabilizační systém. Jejich rovnováha ovlivňuje dýchání, 

nutnost stolice a močení, schopnost pohybu, mění nitrobřišní tlak a pevnost páteře. 

Lumbodorzální fascie, která spojuje hluboké zádové svaly s ventrální stranou trupu 

(m. obliquus externus et internus), svým napínáním pomáhá vytvářet břišnímu svalu 

(m. transversus abdominis) nitrobřišní tlak (Hluboký stabilizační systém páteře, 2015). 

Obrázek 3: Hluboký stabilizační systém 
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Zdroj: Hydrobag, hluboký stabilizační systém, dýchání, centrované postavení, polohocit, 2012. 

 

Pod modrou barvou si můžeme představit stlačitelnou tekutinu, která je 

ohraničena ze shora pod bránicí, ze spodu pánevním dnem, ze stran břišní stěnou. 

Pokud se současně aktivují svaly hlubokého stabilizačního systému, tak tekutina 

nemůže nikde uniknout, poskytuje oporu páteře a odlehčí páteři při nošení horní části 

trupu. Tekutina je antagonistou zádových svalů, a tím zabraňuje hyperlordóze v oblasti 

beder. Pokud se snažíme zvednout těžké břemeno, zadržíme dech a z bránice se stává 

píst k natlakování tekutiny a dochází k zapojení svalů HSS (Hydrobag, hluboký 

stabilizační systém, dýchání, centrované postavení, polohocit, 2012). 

 

1. 5 Vertebrogenní obtíže 
 

 Obecně mezi příčiny bolestí zad můžeme řadit postižení meziobratlové ploténky, 

nervových kořenů, intervertebrálních kloubů, ale i sakroilikiální skloubení, 

paravertebrálních svalů. Už díky anamnéze a klinickému vyšetření můžeme 

identifikovat zdroj bolesti (Peterová, 2005). 

 

1. 5. 1 Vertebrogenní syndrom při organickém specifickém 

onemocnění páteře  

 

Kromě nespecifických vertebrogenních onemocnění, která jsou ovlivnitelná 

Obrázek 4: Hluboký stabilizační systém-hydrobag 
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analgetiky, fyzioterapií a změnou pohybového režimu, ještě existují akutní 

vertebrogenní problémy, u nichž je bolest příčinou závažného organického onemocnění 

(nádoru, zánětu, traumatu, postižení kořenů, míchy). Byl vytvořen „systém červených 

praporků (tkz. red flags)“, které lépe diagnostikují závažnější organický problém páteře. 

Například mezi varovné příznaky při podezření na tumor v oblasti páteře patří palpační 

bolestivost obratlů, rozvoj bolestí při nepatrné fyzické námaze, klidové a noční bolesti, 

které nereagují na podání analgetik. Dalším projevem je náhlý úbytek na váze a i věk 

hraje roli. Tedy, ke každému organickému onemocnění byl vytvořen soubor příčin 

onemocnění, které lépe diagnostikují problém pacienta (Effler, 2009). 

  

1. 5. 2 Vertebrogenní syndrom s organickým degenerativním 

postižením páteře a kloubů 

 

U tohoto syndromu je páteř postižena degenerativními změnami, mezi které patří 

tvorba osteofytů a změna struktury těl obratlů (spondylóza), degenerace meziobratlové 

ploténky (osteochondróza), artrotické projevy na meziobratlových kloubech 

(spondyloartróza). Díky těmto změnám může dojít k útlaku nervových struktur, což 

může postihnout jak kořeny míchy (syndrom kaudy, klaudikace, radikulopatie), tak 

samotnou míchu (myelopatie). Nejčastější problémy jsou v oblasti bederní páteře, poté 

následuje krční páteř a nakonec hrudní oblast (Kasík, 2002, Bednařík, Kadaňka, 2000). 

 U krčních kořenových syndromů je nejčastější příčina spondylóza a na druhém 

místě výhřez meziobratlových plotének vedoucí k cervikální stenóze. Opačná situace je 

u bederních kořenových syndromů, kdy nejčastější příčinou je výhřez plotének, a poté 

jsou to spondylotické změny, které vedou k spinální stenóze s obrazem neurogenních 

klaudikací. Obecný soubor příznaků u kořenových syndromů je bolestivost odpovídající 

postiženému segmentu s možnou propagací do horních nebo dolních končetin, porucha 

motoriky a senzitivity, snížené až vyhaslé reflexy (Kasík, 2002; Bednařík, Kadaňka, 

2000). 

 Následkem spondylózy či výhřezu ploténky může být postižení samotné míchy 

(cervikální myelopatie), klinický obraz vychází z postižení periferního a centrálního 

motorického neuronu, a zúžení páteřního kanálu (spinální stenóza), které se potom 

projevují neurologickým obrazem jako radikulopatie či cervikální myelopatie (Kasík, 

2002; Bednařík, Kadaňka, 2000). 
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 Facetový syndrom je postižení intervertebrálních kloubů (facetové klouby), kde 

v průběhu stárnutí dochází ke změně stavby kloubu (snížení chrupavky, hypertrofie 

buněk, uvolnění kloubního pouzdra). Mezi projevy patří typická klidová bolest, která 

při pohybu mizí, omezenost záklonu páteře (Kasík, 2002, Bednařík, Kadaňka, 2000). 

 

1. 5. 3 Funkční vertebrogenní poruchy 

 

Do této skupiny onemocnění řadíme problémy bez organického podkladu, jsou 

reverzibilní a často vychází ze svalové nerovnováhy, která se může projevit při vrozené 

luxaci kyčlí, zkrácení jedné dolní končetiny, hypermobilní páteři. Bolesti jsou difúzní 

bez projekce do dermatomu, projeví se jak při statické zátěži (sezení, stání), tak 

při dynamické (předklon, záklon). Problémy se projeví při funkční vyšetření páteře, 

neurologické vyšetření je v tomto případě negativní (Peterová, 2005). 

 Na základě přetěžovaných oblastí, které vedou k poruše okolních tkání kolem 

obratlů (vazy, svaly, v kloubních pouzdrech), vznikají poté reflexní změny, mezi které 

řadíme: blokády (blokové postavení obratů), zvýšený hypertonus, změny v podkoží. 

Dochází k fixaci reflexních změn, chybné postavení obratlů a pacient má tendenci najít 

si úlevovou polohu (Novotná, 2012). 

Blokády, charakteristická je palpační bolestivost místa postižení, reflexní změny, 

omezen rozsah pohybu a bolest se může propagovat i do jiných vzdálenějších oblastí. 

Spoušťové body, které se mohou vyskytovat v kterékoliv oblasti, v začátku i v místě 

úponu svalu, mohou způsobovat bolesti hlavy, v oblasti gluteální mohou výrazně 

narušovat spánek. Poruchy v sakroiliakálním skloubení, mohou být způsobeny posunem 

nebo blokádou v tomto skloubení. Mezi projevy patří lokální bolestivost skloubení, 

přítomné jsou spasmy, reflexní změny či pozitivní Lasségův test. Subjektivní 

bolestivost v oblasti třísla, podbřišku, přímo v dermatomu L5, S1 (Peterová, 2005). 

 

1. 6 Léčba vertebrogenních poruch 

 

Pro úspěšnost léčby bolesti zad je základem správná indikace. K té nám slouží 

anamnéza, kineziologické vyšetření a zhodnocení klinických symptomů u jednotlivých 

poruch. Nesmíme zapomenout také na průběžné kontrolní vyšetření, neboť při léčbě se 

mění klinický nález a význam těchto změn (Šidáková, 2009). 
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Mezi léčebné metody můžeme zařadit speciální fyzioterapeutické metody, 

individuální léčebnou jednotku, fyzikální či reflexní léčbu, preventivní opatření, 

farmakoterapii, protetické pomůcky (Rychlíková, 1997). 

 

1. 6. 1 Vybrané fyzioterapeutické metody 

 

1. 6. 1. 1 Metody zaměřené na prevenci a terapii vertebrogenních obtíží 

  

McKenzie metoda 

McKenzie metodu můžeme znát i pod zkratkou MDT (mechanická diagnostika 

a léčba). Vychází ze tří kroků: hodnocení, léčby a prevence. Základní pojem je 

centralizace (šíření bolesti z periferie směrem do centra). Základem fyzioterapeuta bude 

zjistit, které pohyby vykonají centralizaci (nejčastěji extenční pohyby, potom méně 

laterální a flekční pohyby) a podle nich se potom bude odvíjet terapie. Mezi cíle terapie 

patří zmírnění bolestí, zvětšení rozsahu pohybu. Opakem centralizace je periferizace, 

tedy šíření bolesti z centra do periferie, tím pádem pohyb, co by vyvolával toto šíření 

bolesti, by znamenal zvětšení bolestivosti a stálou omezenost pohybu a pro vhodnou 

terapii by se musel změnit jiný směr pohybu (Tinková, 2008; Tourwe). 

 

Školy zad 

 Zabývají se problematikou bolestí zad, jednak ve smyslu prevence, ale můžeme 

říct, že v určité formě i terapie. Mezi hlavní cíle škol patří ovlivnění držení těla 

a celkového chování pohybu. Snahou je tedy vyloučit v běžném životě takové pohyby 

a držení těla, které způsobují vysoké zatížení na meziobratlové ploténky. Mezi náplň 

školy zad patří kromě protahovacích a posilovacích cvičení také ponaučení o správných 

pohybových stereotypech (vstávání, sedání ohýbání se, zvedání břemen), ale i relaxační 

techniky a koordinační cvičení (Pavlů, 2003). 

 

1. 6. 1. 2 Metoda zaměřená na kvadrupedální lokomoci 

 

Klappovo lezení 

Metodu popsal Rudolph Klapp, který vycházel z pozorování čtyřnohých zvířat, 

u kterých není přítomná skolióza páteře, zatímco vlivem gravitace u člověka a jeho 

bipedální chůze je přítomná tato patologie. Terapie je tedy založena na kvadrupedální 
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lokomoci, rozložení váhy na všechny čtyři opory. Opěrné body se ukládají laterálně 

od klíčových bodů a vykonávají fázický pohyb, zatímco klíčové klouby jsou v zevní 

rotaci a jsou stabilizované. Cílem terapie je napřímení páteře, její protažení a páteř se 

stává více rotabilní (Ujcová, 2011, Iunes, 2010). 

 

1. 6. 1. 3 Metody zaměřené na hybné a posturální problémy 

 

Spirální dynamika 

Koncept zabývající se „anatomicky správným pohybem“, který má být 

systematický, zřetelný, trojrozměrný. Metoda vychází z toho, že prostor je trojrozměrný 

a má všechny tři osy. Příkladem je míč, který se může otáčet kolem všech tří os nebo se 

posouvat ve všech třech osách aniž by sám změnil místo. Pojem „helix“ neboli 

šroubovice, je spirálovitě-šroubovité uspořádání. Trup člověka představuje dvojitou 

spirálu, takže je zde možný spirálovitě-šroubovitý pohyb trupu doprava a doleva. Pokud 

ale je omezena volnost pohybu nebo směr pohybu probíhá špatně, tak dochází 

k patologiím a opotřebování kloubu. Cílem terapie je získání koordinace svého těla 

a jeho zařazení do běžných činností (Pavlů, 2003, Spiraldynamic, 2016). 

 

Brügger koncept 

Podstatou konceptu je nocicepce, neboli vnímání bolesti následkem funkčních 

odchylek při držení těla a pohybu. Bolestivý impuls má vliv na přenastavení těla, a tím 

dochází k fixaci patologického držení. Cílem konceptu je zjistit příčinu bolestivého 

dráždění, odstranit ji a dosáhnout tak vzpřímeného držení těla bez bolestí (Brügger, 

2016). 

 

1. 6. 1. 4 Metoda zaměřená na proprioceptivní stimulaci 

 

Metoda senzomotorické stimulace 

V metodě se snažíme o vyvolání reflexní svalové odpovědi určitého pohybového 

stereotypu, jednak facilitací proprioreceptorů a jednak aktivací  spino vestibulo-

cerebrálních drah a center. Metoda je založená na dvou fázích motorického učení. 

V první fázi jde o naučení nového pohybu, učení je pomalé a únavné. Jde o vytvoření 

nových motorických propojení, na kterých se podílí především parietální a frontální 



25 
 

lalok. V druhé fázi jde o přesunutí základních naučených pohybů do nižších 

podkorových center, kde je řízení pohybu rychlejší a méně únavné. Cílem 

senzomotoriky je naučení reflexních, automatických pohybů, které nebudou vyžadovat 

kortikální zapojení, ale jejich řízení bude v subkortikální oblasti, kde bude odpověď 

rychlejší a méně náročná (Janda, Vávrová, 1992). 

  

1. 6. 1. 5 Koncept vycházející z ontogeneze jedince 

 

 Bazální posturální program – fyzioterapeutický koncept dle Čápové 

 Koncept, který vychází z ontogeneze jedince. Založen na znovuoslovení 

bazálních podprogramů, které nelze díky dysfunkci senzomotorického systému oslovit, 

protože byly změněny některé parametry potřebné k jejich oslovení. Terapie se provádí 

v přesně definovaných polohách, které odpovídají určitým posturám a atitudám, které 

právě vychází z již zmiňované ontogeneze jedince. Důležité je správně nastavit výchozí 

polohu, díky které se snažíme, aby si centrální nervový systém sám vytvořil atitudu, 

který bude odpovídat bazálnímu podprogramu a ten mohl být spuštěn. Nedílnou 

součástí je i redukce dechové mechaniky (Čápová, 2004; Pavlů, 2003). 

 

1. 6. 2 Fyzikální léčba 

 

 Kromě zmiňované manuální terapie, lze mezi způsoby léčby vertebrogenních 

obtíží dále zařadit také fyzikální terapii. Volba fyzikální terapie je jak v akutním, tak 

chronickém stádiu stejná. Řadíme mezi ně lokální aplikaci tepla (parafín, diatermie), 

elektroterapii (interferenční a TENS proudy). U paravertebrálních spasmů můžeme 

využít i ultrasonoterapii, rázovou vlnu v kombinaci s elektroterapií. Je vhodné aplikovat 

fyzikální terapii před manuálním cvičením kvůli jejím krátkodobým analgetickým 

a myorelaxačním účinkům (Poděbradský, 2013; Nedělka, 2011). 

 Dry needling, neboli aplikace suchou jehlou, je metoda zabývající se léčbou 

trigger pointů ve svalu. Studie došly k závěru, že terapie je účinná vzhledem 

k okamžitému snížení intenzity bolesti, bohužel pouze krátkodobě. Zajímavé je, že 

zkoumáním terapie suchou jehlou se zabýval prof. Lewit už v roce 1979 přesto je dnes 

více používána v zahraničí a používat ji smějí pouze lékaři (Morihisa, 2016; Koubík, 

2015). 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

2. 1 Metodologie 

 

 Tuto práci je možné definovat jako teoreticko-praktickou. V rámci praktické 

části byly pro sběr dat využity dotazníky. Otázky v dotazníku byly zaměřeny na bolesti 

zad a jejich výskyt v rámci zdravotnického personálu. V další části práce jsem si 

z vyplněných dotazníků vybrala tři respondenty, kteří měli akutní bolesti zad a zároveň 

byli ochotni spolupracovat. 

 

2. 1. 1 Cíle a základní otázka 

 

 Mezi cíle mé bakalářské práce patří zjištění četnosti výskytu vertebrogenních 

obtíží u zdravotnického personálu (u lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů, laborantů) 

se zaměřením na způsob řešení zdravotních problémů jednotlivých respondentů a jejich 

přístup k domácímu cvičení. 

 Základní otázku jsem si na začátku jasně stanovila: „Jak přistoupí klienti 

ke spolupráci s fyzioterapeutem a budou schopni se samostatně věnovat domácímu 

cvičení?“ Odpověď na základní otázku jsem hledala v dotaznících, ve kterých jsem 

porovnávala odpovědi jednotlivců, ale i skupin mezi sebou. 

 

2. 1. 2 Výběr pacientů 

 

První část mé praktické práce byla formou výzkumu. Ke sběru dat jsem 

vytvořila dotazník, který hodnotí výskyt bolestí zad u zdravotnického personálu (lékař, 

zdravotní sestra, ošetřovatel, laborant). Tento dotazník jsem poté rozeslala mezi 

jednotlivé respondenty do různých zdravotnických zařízení. Z vyplněných dotazníků 

jsem si ke zhodnocení náhodně vybrala dvanáct respondentů ze čtyř zdravotnických 

skupin.  

 K druhé části jsem si ze 48 respondentů vybrala tři pacientky, které splňovaly 

kritéria (akutní vertebrogenní problémy) a byly ochotné se mnou spolupracovat. První 

pacientkou byla zdravotní sestra, pracující na poliklinice, u které byl aktuální problém 

v oblasti hrudní páteře, ale již dříve docházela na fyzioterapii kvůli bolestem bederní 

páteře. Hlavním problémem druhé pacientky, nemocniční laborantky, byla bolest krční 
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páteře spojená s bolestí ramene. Příčiny se nacházely kromě jejího povolání i ve sportu, 

kterému se věnuje na profesionální úrovni. Třetí pacientka, povoláním zdravotní 

záchranářka, která pracuje v nemocnici, trpěla akutními bolestmi krční páteře, ale kvůli 

zhoršení zdravotního stavu musela být terapie přerušena.  

Po vstupním vyšetření jsem zvolila vhodnou terapii, která se skládala z šesti 

sezení, po nich následovalo výstupní vyšetření. Nakonec jsem zhodnotila přístup 

pacienta ke cvičení. Pacientky byly seznámeny s tématem mé bakalářské práce a svým 

podpisem potvrdily souhlas ke zpracování dat a jejich použití do mé práce. 

 

2. 1. 3 Průběh terapie a zpracování dat 

 

 Na začátku terapie jsem pomocí rozhovoru odebrala anamnézu a při první 

návštěvě provedla kineziologický rozbor. Následovalo šest terapií, minimálně dvakrát 

týdně, ve kterých jsme se zaměřily na aktuální problém pacientky a jeho komplexního 

řešení. Při terapiích jsem využila řadu pomůcek, které jsem měla k dispozici 

na pracovišti, například balanční plochy, chodníček Woodway, theraband. Se dvěma 

pacientkami jsem terapie dokončila, s třetí pacientkou jsme musely terapie bohužel 

předčasně ukončit kvůli zhoršení zdravotního stavu. Při poslední návštěvě jsem 

provedla výstupní vyšetření, které jsem posléze porovnala se vstupním. Na konci 

kazuistik jsem provedla zhodnocení přístupu pacienta k fyzioterapii, abych si 

odpověděla na svou základní položenou otázku, tedy jak klienti přistoupili ke spolupráci 

a k domácímu cvičení. 

 Co se týče zpracování dat z vyplněných dotazníků, použila jsem grafické 

znázornění pro přehlednější porovnání výsledků mezi jednotlivými skupinami. 

Porovnávala jsem jednotlivé vypracované otázky mezi jednotlivci ve skupině, ale také 

skupiny mezi sebou.  
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2. 2 Kazuistika č. 1 

 

Pacient: A. L.  

Pohlaví: žena 

Rok narození: 1958 

Zaměstnání: zdravotní sestra 

Diagnóza: S2200 Zlomenina hrudního obratle (Th4) 

OA: 

 běžné dětské onemocnění  

 zánět slepého střeva (18 let) 

 zlomenina proximálního humeru vlevo (2013) 

 atopický ekzém 

AA: penicilin, dezinfekční látky 

FA: Apopanto 

RA: matka karcinom žaludku a karcinom kardie (72 let), otec zemřel stářím (80let) 

GA:  

 menstruace: ve 14 letech 

 menopauza: v 50 letech 

 počet porodů: 1 

 počet potratů: 0  

PSA:  

Pacientka pracuje jako zdravotní sestra na poliklinice, kde je její nejčastější 

polohou stoj a předklon k pacientovi, pomoc při přesunech na lůžko. Bolesti udává 

v klidu (vleže, vsedě), lokalizovanou v oblasti střední hrudní páteře (Th4) vystřelující 

mezi lopatky (více k levé lopatce).  Bolest ji ve spánku budí a jako nejčastější polohu 

při spánku udává polohu na břiše. Po ránu bolesti vymizí.  

Abúzus: příležitostně alkohol, kouření neguje, káva 1- 2 krát denně 

Sport a jiné aktivity: rekreačně cyklistika, procházky 

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

místem, osobou 

 dominantní ruka: pravá 

 výška: 176cm 

 váha 80kg 

 BMI: 26 
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Dřívější vertebrogenní a jiné obtíže:  

Pacientka měla bolesti v oblasti bederní páteře, které ji vystřelovaly k pravému 

kolenu. Bolesti se začaly objevovat před devíti lety, kdy nastoupila na polikliniku jako 

zdravotní sestra do ordinace. Její nejčastější poloha byl předklon a pomoc při přesunech 

pacienta na lůžko. Po MRI byla zjištěna protruze disku L3/4. Pacientka chodila 

na fyzioterapii, kde cvičila dle McKenzie metody. Po skončení fyzioterapie bolesti 

vymizely, nedošlo ke zhoršení stavu, kontrolní snímek z MRI byl stejný. 

 Před třemi lety si pacientka po úrazu na kole zlomila proximální část humeru 

vlevo, po třítýdenní imobilizaci pacientka poté docházela na fyzioterapii. Pro zlepšení 

rozsahu pohybu a svalové síly v ramenním kloubu pacientka cvičila dle metody PNF, 

na základě 2. flekční a extenční diagonály. 

Předchozí fyzioterapie: 

 2007 – McKenzie metoda, cvičení při akutních obtížích 

 2013 – PNF metoda 

NO:  

Pacientka přichází po diagnostikované zlomenině hrudního obratle (Th4) 

bez příčin úrazu. Přítomná bolestivost v oblasti střední hrudní páteře vystřelující mezi 

lopatky (více k levé lopatce). Bolest je přítomna v klidu (vsedě, vleže), spíše 

ve večerních hodinách, trvající 4 měsíce, úlevová polohu je pro ni předklon, při chůzi si 

na obtíže také nestěžuje. Na škále 0-10 bolesti, kdy 10 je bolestí nesnesitelnou, 

pacientka udává bolest 5. 

 

Vstupní vyšetření: 

1. ASPEKCE (ve stoje):  

 zepředu – pes planovalgus bilaterálně, pes transverzoplanus bilaterálně (vpravo 

výraznější), přítomný hallux valgus vpravo (vlevo začínající hallus valgus), 

kladívkovité prsty, varozita kolen (více levé koleno varózní), thorakobrachiální 

trojúhelník vpravo menší, asymetrie klíčních kostí (levá klíční kost uložena kraniálněji), 

levé rameno výše, mírné vychýlení hlavy mimo osu (lateroflexe s rotací vlevo), lehké 

asymetrie v oblasti obličeje 

 zboku – zvýšená bederní lordóza, oploštělá hrudní kyfóza, sternum prominuje 

kraniálně, mírná protrakce ramen (větší protrakce vpravo), předsun hlavy 

 zezadu – valgozita pat (více u levé paty), varozita kolen (více levé koleno 
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varózní), asymetrie podkolenních rýh (levá výraznější), asymetrie gluteálních rýh (pravá 

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

vpravo), thorakobrachiální trojúhelník vpravo menší, levá lopatka výše, levé rameno 

výše, mírné vychýlení hlavy mimo osu doleva (viditelná lateroflexe s rotací vlevo) 

 

2. VYŠETŘENÍ OLOVNICÍ 

 zepředu – olovnice spuštěná z processus xiphoideus prochází středem 

pupku, dotýká se břišní stěny a dopadá mezi nohy (více k pravé 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 pravé noze), hloubka zakřivení krční lordóza je 3 cm, 

bederní lordóza 4 cm 

 

3. CHŮZE: 

Není fyziologické odvíjení planty nášlapem na patu a odvíjení od zevní strany 

malíku po palcovou hranu, chůze působí těžkopádně s dopadem na celé chodidlo, mírné 

vytáčení špiček zevně, přítomen menší souhyb horních končetin s trupem, délka kroku 

symetrická, frekvence chůze nenarušená. V rámci modifikace chůze pacientka zvládla 

chůzi po špičkách, po patách, při tandemové chůzi byla pacientka nestabilní. 

 

4. SED: 

Posazování z lehu přes bok, vsedě kyfotizace páteře (v přechodu Th/L), předsun 

hlavy, protrakce ramen (větší protrakce vpravo).  

 

5. VYŠETŘENÍ ROVNOVÁHY  

 Romberg: negativní 

 stoj na jedné noze: pravá dolní končetina méně stabilní než levá dolní končetina. 

 tandem: pacientka je nestabilní 

 

6. STOJ NA DVOU VAHÁCH: 

Více pacientka zatěžuje levou dolní končetinu s rozdílem 3kg. 
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7. PALPACE:  

 Převažuje horní typ dýchání (podklíčkové). 

 V oblasti šíje je zvýšený svalový tonus s přítomnými myogelózami  (více 

na levé straně m. trapezius ant. et medius) a trigger points (m. levator scapulae sin), 

snížená posunlivost a protažitelnost fascií (fascia nuchae). 

 V oblasti hrudní je přítomna palpační bolestivost mezi lopatkami v oblasti 

dermatomu Th 3/4, snížená posunlivost a protažitelnost hrudních fascií (mm. pectorales, 

thoracica, clavipectoralis), palpační citlivost 5. žebra. 

 V oblasti bederní je zvýšený svalový tonus paravertebrální svalů (více vpravo), 

snížená posunlivost a protažitelnost fascií (thoracodorzalis). 

 Pánev sešikmená (crista iliaca vpravo výše), SIAS ve stejné výšce, SIPS vpravo 

výše než vlevo, mírná anteverze pánve, zkouška spine sign je negativní, SI citlivé více 

vpravo, Patrickova zkouška bez bolesti, rotace kyčlí bez bolesti. 

 

8. ANTROPOMETRIE: 

Na základě sešikmení pánve jsem pacientce přeměřila délku dolních končetin: 

 

Tabulka 3: Antropometrie dolních končetin 

Dolní končetiny sin dx 

Funkční délka  89 cm 89 cm 

Anatomická délka 81 cm 80 cm 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

9. 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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10. GONIOMETRIE:  

Tabulka 4: Goniometrie ramenního kloubu
2
 

Roviny Vstupní vyšetření Fyziologický rozsah 

sin dx  

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

F 100 – 0 - 0 150 – 0 - 0 180 – 0 – 0 

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

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

 

Zdroj: Dylevský, 2007; vlastní zpracování. 

 

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

 

Tabulka 5: Goniometrie kyčelního kloubu
3
 

Roviny Vstupní vyšetření Fyziologický rozsah 

sin dx  

S 15 – 0 - 80 10– 0 – 85 15– 0 – 125 

F 35 – 0 - 15 30 – 0 - 10 45 – 0 – 15 

R 40 – 0 - 35 40 – 0 – 35 45 – 0 – 45 

 

Zdroj: Dylevský, 2007; vlastní zpracování. 

 

 U kolenního kloubu není omezen aktivní fyziologický rozsah pohybu. 

 

Tabulka 6: Goniometrie hlezenního kloubu 

Roviny Vstupní vyšetření Fyziologický rozsah 

sin dx  

S 15 – 0 - 30 20 – 0 – 35 20 – 0 – 50 

R 20 – 0 - 15 20 - 0 – 15 30 – 0 – 30 

 

Zdroj: Dylevský, 2007; vlastní zpracování. 

 

 U kolenního kloubu není omezen fyziologický rozsah pohybu aktivně ani 

pasivně (s odporem fyzioterapeuta). 

                                                           
2
 Pacientka ukázala aktivní hybnost v ramenním kloubu 

3
 Pacientka ukázala aktivní hybnost v kyčelním kloubu 
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Tabulka 7: Rozsah pohybů krční páteře 

Pohyby Vstupní vyšetření Fyziologický rozsah 

sin dx  

Flexe 20° 30 – 35° 

Extenze bez omezení 80 – 90° 

Lateroflexe 30° 25° 35 – 40° 

Rotace 35° 35° 45 – 50° 

 

Zdroj: Kolář, 2009; vlastní zpracování. 

 

11. DYNAMIKA PÁTEŘE: 

Tabulka 8: 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 2 cm 

                                                   reklinace -1 cm 

Thomayer -20 cm 

Lateroflexe                                 pravá str. 55 cm 

                                                    levá str. 57 cm 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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12. VYŠETŘENÍ ZKRÁCENÝCH SVALŮ:  

Hodnoceno dle stupnice: (0) bez zkrácení, (1) malé zkrácení, (2) velké zkrácení 

Tabulka 9: Vyšetření zkrácených svalů 

Svalová skupina dx sin 

m. trapezius horní část 1 2 

m. levator scapulae 1 2 

m. sternocleidomastoideus 0 0 

m. pectoralis major 1 1 

m. pectoralis minor 1 1 

mm. erectores spinae 1 1 

m. quadratus lumborum 1 0 

m. rectus femoris 1 1 

m. iliopsoas 1 1 

m. tensor fascia latae 1 1 

mm. adductores 1 1 

hamstringy 2 2 

m. gastrocnemius 0 0 

m. soleus 1 2 

m. piriformis 0 0 

 

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

Tabulka 10: Vyšetření oslabených svalů 

Svalová skupina dx   sin 

mm. scaleni 3 3 

m. deltoideus - klavikulární a spinální č. 4 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 3 

m. gluteus maximus 4 3 

m. gluteus medius et minimus 5 5 

m. tensor fascia latae 5 5 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

    

14. VYŠETŘENÍ POHYBOVÝCH VZORŮ: 

 EX v kyčelním kloubu – vleže na břiše, chybné sestupné svalové zapojení: 

homolaterální paravertebrální svaly v LS segmentech-> kontralaterální paravertebrální 

svaly, zvýšené prohnutí v bederní oblasti-> hamstringy homolaterální strany, gluteus 

maximus. 

 ABD v kyčelním kloubu – vleže na boku, správné svalové zapojení gluteus 

medius et m. tensor fascia latea, bez překlápění pánve dopředu. 

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

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

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

od trupu. 

 ABD v ramenním kloubu – vsedě, s flexí v loketním kloubu 90°, u levého 

ramenního kloubu pohyb začínal elevací ramene s patrným nedostatečným 

fixováním lopatky k páteři. 

 

15. VYŠETŘENÍ HLUBOKÉHO STABILIZAČNÍHO SYSTÉMU: 

 Brániční test – pacientka není schopna vyvinout ani menší tlak proti odporu, 

to svědčí i o nedostatečné aktivitě břišního svalstva a zapojení bránice. 

 Test nitrobřišního tlaku vsedě – pacientka nedává žádný odpor proti palpujícím 



36 
 

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

dýchání (podklíčkové) bez zapojení bránice a je patrná insuficience břišních 

stěny.  

 Test flexe kyčelních kloubů – při nadlehčení pravé dolní končetiny se trup 

ukláněl na opačnou stranu, pánev se vychýlila z neutrálního postavení, při nadlehčení 

levé dolní končetiny pacientka lépe udržela stabilitu trupu. 

 Test flexe hlavy a trupu – u pacientky byl pouze náznak o flexi hlavy, byla 

viditelná snaha o přitažení brady ke sternu, 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 (více vlevo) břišní stěny. 

 Extenční test – pohyb byl velmi malý, je zde omezení extenze v hrudní páteři, 

překlápění pánve do anteverze, záklon hlavy, patrné mírné odlepení lopatek. 

 

Závěr vstupního vyšetření: 

Pacientka přichází z důvodu bolestivosti střední hrudní páteře po zlomenině 

obratle (Th4) vystřelující mezi lopatky (více k levé lopatce). V terapii se zaměřím nejen 

na oblast hrudní, ale budeme chtít ovlivnit celý hluboký stabilizační systém páteře, 

práce s nohou, aktivní a pasivní korekce sedu, nácvik statického a dynamického stoje, 

nácvik chůze. Ze vstupního vyšetření je patrné, že u pacientky převažuje horní typ 

dýchání, nezapojuje dostatečně bránici a břišní svalstvo (m. transverzus abdominis, 

mm. obliquií). Mezi oslabené svaly patří břišní svaly (m. rectus abdominis, 

m. transverzus abdomins, mm. obliquií), jsou oslabené dolní fixátory lopatek 

(m. serratus anterior,  m. trapezius inferior). Zvýšený svalový tonus v oblasti 

paravertebrálních svalů bederní páteře a horních fixátorů lopatek s myogelózami (více 

patrné vlevo m. trapezius ant. et med.) a trigger pointy (m. levator scapulae sin). 

Vyšetření nám ukázalo na sešikmení pánve (pravá crista iliaca výše), zkrácení svalů 

dolních končetin (mm. adductores, hamstringy, m. iliopsoas, m. rectus femoris), ploché 

nohy (pes planovalgus, pes transverzoplanus bilaterálně), hallux valgus na obou nohou 

(více viditelný vpravo), valgozita pat a varozita kolen, zkrácení pravé dolní končetiny 

o 1 cm. Pacientka neodvíjí fyziologicky plantu přes patu, malíkovou hranu k palci, 

chůze působí těžkopádně a je omezená plantární flexe se zkrácením m. soleus (více 

u levé dolní končetiny). Modifikovaná chůze po špičkách, po patách pacientka zvládla, 

při zkoušce tandemu se neudrží. V krční páteři je omezení úklonů (více vpravo) a rotací, 
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méně potom předklon krční páteře. V hrudní páteři pacientce dělá největší problém 

záklon, méně potom předklon. Výrazně je omezen i úklon páteře (více na levou stranu), 

zkrácení pravého m. quadratus lumborum.  

 Cíl terapie: 

 Uvolnění myogelóz s trigger pointy v oblasti horních fixátorů lopatek, zvýšení 

posunlivosti fascií zádových a hrudníku, uvolnit zkrácené svaly, posílit oslabené svaly, 

mobilizace hrudníku a žeber, práce s nohou, nácvik chůze, korekce sedu a stoje, 

zkvalitnění hlubokého stabilizačního systému. 

Návrh terapie: 

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

posílení oslabených svalů, zkvalitnění hlubokého stabilizačního systému s nácvikem 

bráničního dýchání (souhra bránice a břišních svalů, hluboké zádové svaly a svaly 

pánevního dna), práce s nohou s nácvikem tříbodové opory, nácvik korigovaného sedu 

a stoje. 

Krátkodobý plán: 

Terapie měkkých tkání, uvolnění zkrácených svalů, aktivní zapojení oslabených 

svalů, práce s nohou, nácvik korigovaného sedu, stoje. 

Dlouhodobý plán: 

Zkvalitnění hlubokého stabilizačního systému, nácvik správnému stereotypu 

chůze, zapojení správného sedu a stoje do běžných činností, korekční ortéza 

na vybočený levý palec u nohy, doporučená konzultace s podologem. 

 

5. 10. 2015 

 Vstupní vyšetření 

Terapie: 

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

pressury horních končetin 

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

m. pectoralis major et minor)  

 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- v první fázi se snažíme o hluboký nádech a s výdechem o kaudální 

posunutí žeber do břicha) 

 

Obrázek 5: Poloha 3. měsíce dítěte dle posturální terapie 

  

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

 korigovaný sed dle Brüggera 

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

klenby, facilitace plosky s masážním míčkem ježek) 

 fyzikální terapie – elektroléčba na zmírnění bolestí mezi lopatkami (čtyř pólové 

elektrody umístěné tak, aby střed jejich účinku byl v oblasti střední hrudní 

páteře) 

 

Výsledek terapie:  

Snížení svalového napětí v oblasti trapézů uvolněním myogelóz s trigger pointy 

(m. tapezius et m. levator scapulae sin). Pacientka si zkusila pasivní sed s vypodložením 

Th/L přechodu overballem a aktivní nastavení do korigovaného sedu. Vypodložení 

s overballem bylo pro pacientku pohodlné, bez bolesti. Při nácviku bráničního dýchání 

pacientka neudržela lopatky dostatečně přitisknuté k podložce a byl zde pouze náznak 
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kaudálního posunutí žeber. Pacientka byla zainstruována ke dvěma cvikům pro aktivaci 

plosky a ovlivnění ploché nohy. 

Obrázek 6: Korigovaný sed dle Brüggera 

   

Obrázek 7: Korigovaný sed s vypodložením 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Autoterapie: 

AutoPIR
4
  (m. trapezius bilaterálně a m. levator scapulae bilaterálně), stretchnig 

na mm. pectorales, nácvik aktivního sedu a pasivního s vypodložením (overballem), 

nácvik polohy 3. měsíčního dítěte dle posturální terapie (1. fáze), cvičení na aktivaci 

plosky a ploché nohy.  

 

8. 10. 2015 

Vyšetření před terapií: 

Snížená posunlivost a protažitelnost  krčních a hrudních fascií, zvýšený svalový 

tonus (m. trapezius, více vlevo), bolestivost mezi lopatkami stále přetrvává.  

  

                                                           
4
 AutoPIR (postizometrická relaxace) 
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Kontrola cviků z předešlé terapie: 

Nácvik polohy 3. měsíčního dítěte dle posturální terapie (1. fáze), cviky 

na aktivaci plosky, korigovaný sed dle Brüggera. 

Pacientka si zacvičila za dva dny dvakrát, po deseti minutách, především cviky 

na aktivaci plosky včetně masážního míčku ježek. Nácvik polohy 3. měsíčního dítěte 

(1. fáze) dle posturální terapie doma nezkoušela. O správný sed se snaží co nejčastěji 

během dne, kdykoliv cítí diskomfort. 

 

Terapie: 

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

pressury horních končetin 

 protažení fascií (fascia nuchae, mm. pectorales, clavipectoralis, thoracica) 

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

m. pectoralis major et minor)  

 nácvik břišního dýchání a zkvalitnění hlubokého stabilizačního systému poloha 

3. měsíc dítěte dle posturální terapie (poloha viz výše, v druhé fázi se snažíme 

o hluboký nádech a s výdechem o kaudální posunutí žeber do břicha se 

současným přitažením špiček k sobě) 

 

Obrázek 8: Poloha 3. měsíce dítěte dle posturální terapie - 2. fáze 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

 příprava na korigovaný stoj (mobilizace drobných kloubů nohy, nácvik malé 

nohy- sunutí přednoží k patě, nácvik vsedě; pánev- nácvik podsazení pánve 

vleže; postizometrická relaxace na suboccipitální svaly) 
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 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 dle senzomotoriky na aktivaci plosky (aktivace svalů příčné a podélné 

klenby, facilitace plosky s masážním míčkem) 

 fyzikální terapie – elektroléčba (viz výše) 

 

Výsledek terapie: 

Snížení svalového tonu (m. trapezius) s uvolněním myogelóz s trigger pointy, 

zlepšení mobility hrudníku a posunlivosti fascií. Na poloze 3. měsíce se změnilo 

postavení paží, kdy si pacientka propletené prsty umístila na týl, a tím jsme lépe 

přitiskly lopatky do podložky. Přidaly jsme dva cviky na aktivaci plosky. Korigovaný 

stoj nečinil pacientce problémy, na začátku nácviku jsme využily zrcadla pro lepší 

kontrolu stoje. 

Obrázek 9: Poloha 3. měsíčního dítěte dle posturální terapie (změna postavení 

paží) 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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Autoterapie: 

AutoPIR na horní fixátory lopatek, stretching mm. pectorales, nácvik polohy 

3. měsíčního dítěte dle posturální terapie (2. fáze), nácvik korigovaného stoje včetně 

malé nohy (bez kontroly zraku a pak s kontrolou zraku před zrcadlem), cvičení 

na aktivaci plosky a ploché nohy. 

 

12. 10. 2015 

Vyšetření před terapií: 

V oblasti horních fixátorů lopatek snížen svalový tonus s uvolněním myogelóz, 

zlepšena mobilita hrudníku bez palpační citlivosti žebra, zmírněna bolestivost mezi 

lopatkami. Hrudní fascie lépe protažitelné, viditelná menší protrakce ramen a předsun 

hlavy. 

Kontrola cviků z předešlé terapie: 

Cviky na aktivaci plosky, nácvik polohy 3. měsíčního dítěte 

dle posturální terapie (1. a 2. fáze), korigovaný stoj s nácvikem malé nohy. 

Pacientka protahuje svaly (horních fixátorů lopatek a prsní) každý den, cvičení 

v poloze 3. měsíčního dítěte dle posturální terapie zkoušela přes víkend pouze jednou. 

O korigovaný sed se snaží co nejčastěji během dne, o správný stoj méně, spíše jen 

při dlouhodobém stání.  

 

Terapie: 

 protažení fascií (thoracolumbalis) 

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

stretching dolních končetin 

 postizometrické relaxace (m. erector spinae, m. quadratus lumborum) 

 cvičení na stabilizaci lopatek s gymnastickým míčem (pacientka sedí, před 

sebou má gymnastický míč a na něm položené horní končetiny, pohyb horních 

končetin na gymnastickém míči dopředu a zpátky) 
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 korigovaný stoj na labilních plošinách (pěnová jóga, masážní balanční podložka, 

bosu, balanční čočka), využití lehčích ploch k těžším, facilitace plosky, 

zkvalitnění hlubokého stabilizačního systému 

 fyzikální terapie – elektroléčba (viz výše) 

 

Obrázek 10: Korigovaný stoj na masážní balanční podložce 

    

Obrázek 11: Korigovaný stoj na bosu 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

 

Výsledek terapie: 

Snížení svalového tonu (m. erector spinae) v bederní oblasti, ovlivnění 

posunlivosti fascií (thoracolumbalis), zlepšení protažitelnosti m. quadratus lumborum 

a flexorů kyčelního kloubu. Po předešlé terapii, kdy jsem s pacientkou nacvičovala 

korigovaný stoj, jsem využila možnost modifikace korigovaného stoje s labilními 

plošinami (pacientka zvládla pěnovou jógu, masážní balanční podložku, bosu, 

ale balanční čočka pacientce již činila potíže se stabilitou). 
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Obrázek 12: Korigovaný stoj na balanční čočce (pacientka má problémy se 

stabilitou) 

  

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Autoterapie: 

Stretching zkrácených svalů (m. quadratus lumborum, flexory kyčelního 

kloubu), cvičení na stabilizaci lopatek, nácvik polohy 3. měsíčního dítěte dle posturální 

terapie (1. a 2. fáze), cviky na oslovení plosky a ploché nohy, autokorekce 

korigovaného stoje na labilní ploše (masážní balanční podložka), kterou má pacientka 

doma. 

 

15. 10. 2015 

Vyšetření před terapií: 

Uvolnění svalového tonu v oblasti horních fixátorů lopatek i paravertebrálních 

svalů (m. erector spinae), zlepšení protažitelnosti fascií. Přetrvává zkrácení flexorů 

kyčelního kloubu. Bolestivost mezi lopatkami výrazně zlepšena. 
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Kontrola cviků z předešlé terapie: 

Cvik na stabilizaci lopatek, stretching dolních končetin, cviky na ploché nohy, 

korigovaný stoj na labilních plošinách. 

Pacientku oslovila balanční masážní plocha a snaží se ji využívat každý den, 

alespoň jednou denně. Polohu 3. měsíčního dítěte dle posturální terapie (1. a 2. fáze) si 

pacientka zkusila doma dvakrát, je vidět zlepšení kaudální posunlivosti žeber.  

 

Terapie: 

 horká role dle Brüggera (krční a hrudní páteř) 

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

stretching dolních končetin 

 postizometrická relaxace (mm. adductores, ischiokrurální svaly) 

 cvičení na stabilizaci lopatek s gymnastickým míčem (pacientka sedí, před 

sebou má gymnastický míč a na něm položené horní končetiny, pohyb horních 

končetin na gymnastickém míči dopředu a zpátky) 

 využití labilních ploch (pěnová jóga, masážní balanční plocha, bosu) 

ke stabilizaci trupu, modifikovaný stoj (přenášení váhy na špičky/paty, 

prošlapování jedné dolní končetiny/druhé dolní končetiny, odlehčování jedné 

končetiny, výpady) na labilní ploše 

 nácvik správné chůze, chůze s využitím therabandu a spirální dynamiky, správné 

odvíjení planty (nášlap na patu, s přenášením váhy na zevní malíkovou stranu 

až na palcovou) 

 fyzikální terapie – elektroléčba (viz výše) 
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Obrázek 13: Nácvik chůze s therabandem 

    

Obrázek 14: Nácvik chůze s therabandem 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Výsledek terapie: 

Redukce zkrácených svalů (mm. adductores a ischiokrurálních svalů), protažené 

flexory kyčelního kloubu. Po korekci stoje na plošině jsme pro zlepšení stability trupu 

přidaly modifikovaný stoj, pacientka stoj zvládla bez obtíží.  

Autoterapie: 

Stretching na mm. adductores a ischiokrurálního svalstva, cvičení na stabilizaci 

lopatek, modifikovaný stoj na labilní ploše. 

 

19. 10. 2015 

Vyšetření před terapií: 

Horní fixátory lopatek uvolněné, bez myogelóz s trigger pointy, výrazně 

zlepšena mobilita hrudníku, zlepšená posunlivost fascií a kaudální posun žeber, lepší 

zapojení bránice. Zlepšila se nám stabilita trupu po zařazení labilních ploch. Bolestivost 

mezi lopatkami pacientka na škále bolesti, kdy 10 je bolestí nesnesitelnou, udává 2 (při 

vstupním vyšetření bylo 5). 

  



47 
 

Kontrola cviků z předešlé terapie: 

Kontrola cviků z předešlých terapií (modifikovaný stoj na labilních plošinách, 

cvičení na stabilizaci lopatek). 

Pacientka si během víkendu dvakrát zacvičila, cvičení na stabilizaci lopatek, tak 

zkoušela modifikovaný stoj na labilní ploše (masážní balanční plocha).  

 

Terapie: 

 horká role dle Brüggera (v oblasti horních fixátorů lopatek a mezilopatkových 

svalů) 

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

stretching dolních končetin 

 postizometrická relaxace (mm. adductores, ischiokrurální svaly) 

 cvičení s cvičící gumou theraband (zapojení m. serratus anterior, m. trapezius 

inferior, mm. rhomboideí) 

 

Obrázek 15: Posilování s cvičební gumou theraband 

  

Obrázek 16: Posilování s cvičební gumou theraband 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

 nácvik správné chůze, chůze s využitím therabandu a spirální dynamiky, správné 

odvíjení planty (nášlap na patu, s přenášením váhy na zevní malíkovou stranu až 

na palcovou) 
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Obrázek 17: Chůze s therabandem dle spirální dynamiky 

   

Obrázek 18: Chůze bez pomůcky 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

 využití chodníčku Woodway (korigace správného stoje, správné odvíjení planty 

od podložky, přechod z nízké intenzity do vyšší) 

 fyzikální terapie – elektroléčba (viz výše) 

Obrázek 19: Chůze na chodníčku Woodway 

  

Obrázek 20: Chůze na chodníčku Woodway 

 Zdroj: vlastní zpracování. 
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Výsledek terapie: 

Po zmírnění bolestí a zastabilizování lopatek, jsme zapojily do terapie cvičící 

gumu theraband na posílení oslabených svalů (m. serratus anterior, m. trapezius inferior, 

mm. rhomboideí) pacientka při cvičení necítila nepříjemnost. Ke správnému nácviku 

chůze jsem využila theraband a dle spirální dynamiky učila pacientku ke správné chůzi. 

S gumou byla chůze jistější, pacientka zvládla správný nášlap přes patu, malíkovou 

hranu k palci, lépe zapojovala plosku, nebylo zde vidět vytáčení špičky zevně. Poté 

jsem využila ještě možnost chodníčku Woodway s korekcí před zrcadlem. 

Autoterapie: 

Stretching zkrácených svalů (horních a dolních končetiny), AutoPIR (horní 

fixátory lopatek), posilování s cvičící gumou (zapojení m. serratus anterior, m. trapezius 

inferior, mm. rhomboideí), modifikovaný stoj na labilní ploše, nácvik správného kroku 

a chůze s therabandem. 

 

22. 10. 2015 

Vyšetření před terapií: 

Je vidět kladný výsledek, co se týče v aktivaci plosky, správného předního 

a zadního půlkroku, zlepšení v korigovaném stoji a stability trupu.  

Kontrola cviků z předešlé terapie: 

Modifikovaný stoj na labilních plošinách, cvičení a nácvik chůze s therabandem, 

cvičení na stabilizaci lopatek a posílení oslabeného svalstva. 

Pacientka využila cvičící gumu doma každý den večer jak na posilování, tak 

na nácvik chůze.  

Terapie: 

 příprava na chůzi se správným odvíjením planty (nácvik přední a zadního 

půlkroku, s použitím cvičební gumy theraband) 

 nácvik správné chůze, chůze s využitím therabandu a spirální dynamiky, správné 

odvíjení planty (nášlap na patu, s přenášením váhy na zevní malíkovou stranu až 

na palcovou) 
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 využití chodníčku Woodway (korigace správného stoje, správné odvíjení planty 

od podložky, přechod z nízké intenzity do vyšší) 

 fyzikální terapie – elektroléčba (viz výše) 

 výstupní vyšetření 

 

 

Výstupní vyšetření: 

1. ASPEKCE (ve stoje):  

 zepředu – pes planovalgus bilaterálně, pes transverzoplanus vpravo, přítomný 

hallux valgus vpravo (vlevo začínajíčí hallus valgus), kladívkovité prsty, mírná varozita 

u levého kolene, thorakobrachiální trojúhelník vpravo menší, symetrie pupíku, symetrie 

klíčních kostí, levé rameno nepatrně výše, přiblížení hlavy k ose (předtím mírné 

vychýlení k levé straně), lehké asymetrie v oblasti obličeje 

 zboku – zvýšená bederní lordóza, oploštělá hrudní kyfóza, sternum 

prominuje kraniálně, mírná protrakce ramen (větší protrakce vpravo), předsun hlavy 

 zezadu – mírná valgozita pat s varozitou kolen (viditelné na levé dolní 

končetině), asymetrie podkolenních rýh (levá výraznější), symetrie gluteálních rýh, 

zvýšené napětí paravertebrálních valů v oblasti bederní páteře (více vpravo), 

thorakobrachiální trojúhelník vpravo menší, symetrické postavení klíčních kostí, levé 

rameno nepatrně výše, symetrické postavení lopatek, přiblížení hlavy k ose (předtím 

mírné vychýlení k levé straně) 

 

2. VYŠETŘENÍ OLOVNICÍ 

 zepředu – olovnice spuštěná z processus xiphoideus prochází středem 

pupku, dotýká se břišní stěny a dopadá mezi nohy (více k pravé 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, hloubka zakřivení krční lordóza je 3 cm, bederní lordóza 4 cm 
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3. CHŮZE: 

Přítomné fyziologické odvíjení planty začínající nášlapem na patu, odvíjením od 

zevní strany malíku po palcovou hranu, zlepšené vytáčení špiček zevně (viditelné mírné 

vytáčení u levé dolní končetiny), přítomen souhyb horních končetin s trupem, délka 

kroku symetrická, frekvence chůze nenarušená. V rámci modifikace chůze pacientka 

zvládla chůzi po špičkách, po patách, při tandemové chůzi zlepšena stabilita chůze. 

4. VYŠETŘENÍ ROVNOVÁHY: 

 Romberg: negativní 

 stoj na jedné noze: zlepšená stabilita pravé dolní končetiny 

 tandem: pacientka zvládla tandem bez větších problémů 

 

5. STOJ NA DVOU VAHÁCH: 

Symetrické zatížení obou dolních končetin. 

6. PALPACE: 

Zlepšená mobilita hrudníku, a tím i zlepšen kaudální posun žeber, lepší zapojení 

dolního typu hrudního dýchání, patrné zapojení bránice, odstraněny reflexní zóny 

v oblasti mm. trapezius bilaterálně (TrPs), zlepšená posunlivost a protažitelnost fascií 

v oblasti šíje, hrudních fascií, zvětšený svalový tonus v okolí paravertebrálních svalů 

přetrvává, vymizená bolestivost mezi lopatkami. 

Při kontrolním vyšetření přetrvává „sešikmení pánve“ (cristae ilicae vpravo 

výše), SIAS ve stejné výšce, SIPS vpravo výše než vlevo, mírná anteverze pánve, 

zkouška spine sign je negativní, SI citlivé více vpravo, Patrickova zkouška bez bolesti, 

rotace kyčlí bez bolesti. 
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7. ANTROPOMETRIE: 

Na základě sešikmení pánve jsem pacientce přeměřila délku dolních končetin: 

Tabulka 11: Antropometrie dolních končetin 

Dolní končetiny sin dx 

Funkční délka 89 cm 89 cm 

Anatomická délka 81 cm 80 cm 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

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 12: Goniometrie ramenního kloubu
5
 

Roviny Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

sin dx sin dx 

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

F 100 – 0 - 0 150 – 0 - 0 160 – 0 – 0 165 – 0 - 0 

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

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

  

Zdroj: vlastní zpracování. 

                                                           
5
 Pacientka ukázala aktivní hybnost v ramenním kloubu 
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Tabulka 13: Goniometrie kyčelního kloubu
6
 

Roviny Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

sin dx sin dx 

S 15 – 0 - 80 10– 0 – 85 15– 0 – 90 10 – 0 - 90 

F 35 – 0 - 15 30 – 0 - 10 40 – 0 – 15 35 – 0 - 15 

R 40 – 0 - 35 40 – 0 – 35 40 – 0 – 35 40 – 0 - 35 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

 U kolenního kloubu není omezen aktivní fyziologický rozsah pohybu. 

Tabulka 14: Goniometrie hlezenního kloubu 

Roviny Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

sin dx sin  dx 

S 15 – 0 - 30 20– 0 – 35 20– 0 – 40 25 – 0 - 40 

R 20 – 0 - 15 20 – 0 – 15 20 – 0 – 15 20 – 0 - 15 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Tabulka 15: Rozsah pohybů krční páteře 

Pohyby Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

sin dx sin dx 

Flexe 20° 25° 

Extenze bez omezení  

Lateroflexe 30° 25° 35° 30° 

Rotace 35° 35° 40° 45° 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

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

Tabulka 16: Vyšetření dynamiky páteře 

Název Rozsahy 

 Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Schober (L5 – 10 cm) 3 cm 3 cm 

Stibor (L5 – C7) 4 cm 6 cm 

Čepojův příznak (C7 – 8 cm) 3 cm 3 cm 

Ottův příznak(C7 – 30cm) inklinace 2 cm 3 cm 

                                         reklinace - 1 cm - 3 cm 

Thomayer - 20 cm - 20 cm 

Lateroflexe                    pravá str. 55 cm 49 cm 

                                       levá str. 57 cm 48 cm 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

11. VYŠETŘENÍ ZKRÁCENÝCH SVALŮ:  

Hodnoceno dle stupnice: (0) bez zkrácení, (1) malé zkrácení, (2) velké zkrácení 

Tabulka 17: Vyšetření zkrácených svalů 

Svalová skupina Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

dx sin dx sin 

m. trapezius horní část 1 2 1 1 

m. levator scapulae 1 2 1 1 

m. sternocleidomastoideus 0 0 0 0 

m. pectoralis major 1 1 1 0 

m. pectoralis minor 1 1 1 0 

mm. erectores spinae 1 1 1 1 

m. quadratus lumborum 1 0 0 0 

m. rectus femoris 1 1 0 0 

m. iliopsoas 1 1 1 1 

m. tensor fascia latae 1 1 0 1 

mm. adductores 1 1 0 0 

hamstringy 2 2 1 1 

m. gastrocnemius 0 0 0 0 

m. soleus 1 2 1 1 

m. piriformis 0 0 0 0 

 

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

Tabulka 18: 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. 4 4 4 4 

                         akromiální č. 4 4 4 4 

m. obliqus abdominis internu et externus 2 2 2 2 

m. rectus abdominis 2 2 3 3 

m. serratus anterior 3 3 4 3 

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

m. trapezius inferior 3 3 3 3 

m. gluteus maximus 4 3 4 4 

m. gluteus medius et minimus 5 5 5 5 

m. tensor fascia latae 5 5 5 5 

  

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

13. VYŠETŘENÍ POHYBOVÝCH VZORŮ: 

 EX v kyčelním kloubu- při vstupním vyšetření byla vidět chybná sestupná 

svalová souhra od homolaterálních paravertebrálních svalů k hamstringům 

homolaterální strany, při výstupním vyšetření přetrvává prohnutí v bederní oblasti, ale 

je vidět lepší aktivace m. gluteus maximus. 

 ABD v kyčelním kloubu, nebyly patrné rozdíly oproti vstupnímu vyšetření 

(správné svalové zapojení m. gluteus medius et m. tensor fascia latea), bez překlápění 

pánve dopředu. 

 FX trupu a krku, přetrvává odlepení pat od podložky, není obloukovité 

rozvíjení páteře. 

 Klik, zůstává mírné prohýbání v bederní oblasti, ale viditelné zapojení 

lopatek a jejich fixace k páteři. 

 ABD v ramenním kloubu, u levého ramenního kloubu bylo vidět zapojení 

lopatky a abduktorů, horní fixátory lopatek pouze jako stabilizační. 
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14. VYŠETŘENÍ HLUBOKÉHO STABILIZAČNÍHO SYSTÉMU: 

 U „bráničního testu“ pacientka byla schopná vyvinout menší tlak proti odporu 

(při vstupním vyšetření nebyla schopná ani menšího tlaku). 

 Při testování „nitrobřišního tlaku vsedě“, byl u pacientky méně palpovaný tlak 

proti mým prstům v tříslech, minimální zapojení břišní stěny. 

 „Test flexe kyčelních kloubů“ nám původně ukázal na nestabilitu trupu, kdy se 

při nadzvednutí pravé dolní končetiny trup ukláněl na druhou stranu, pánev se vychýlila 

z neutrálního postavení. Při výstupním vyšetření se prokázalo zlepšení ve stabilitě trupu 

a při nadzvednutí dolních končetin se pánev nevychýlila z neutrálního postavení.  

 Test „flexe hlavy a trupu“ opět bez obloukovitého rozvíjení páteře, odlepení pat 

od podložky, při pokusu přitažení hlavy ke sternu viditelná konvexně se vyklenující 

laterální část břišní stěny. 

 U „extenčního testu“ je vidět zvětšení rozsahu extenze hrudní páteře, mírná 

anteverze pánve, viditelná fixace lopatek k páteři. 

 

Výsledek terapie se zaměřením na spolupráci: 

Z objektivního hlediska se u pacientky zlepšil svalový tonus a ovlivnění 

myogelóz horních fixátorů lopatek, symetrické postavení lopatek a klíčních kostí, levé 

rameno zůstává nepatrně výše a dochází k zvětšení rozsahu pohybu v levém ramenním 

kloubu. Zvětšení rozsahu pohybu v krční páteři (flexe, lateroflexe, rotace), v oblasti 

hrudní zlepšení v záklonu, při předklonu viditelné rozvíjení páteře. Zlepšení 

posunlivosti a protažitelnosti hrudních a bederních fascií, přetrvává mírné zkrácení 

v oblasti horních fixátorů lopatek, paravertebrálních svalů. Redukce zkrácených svalů 

dolních končetin (hamstringy, adduktory, m. rectus femoris, m. quadratus lumborum). 

Zapojení lopatek, posílení oslabených svalů (mm. rhomboideí, m. serratus ant.). 

U pacientky přetrvává mírná varozita kolen s valgózním postavením hlezna (na levé 

dolní končetině), mírné zkrácení (m. soleus sin). U pacientky převažuje stále oslabenost 

v oblasti břišního svalstva. Zlepšení dechového stereotypu dýchání, kdy pacientka 

zapojuje více dolní žebra. 

Při chůzi je viditelné fyziologické odvíjení plosky, zvětšení plantární flexe 

a vymizení tvrdého dopadu plosky na podložku. Zkvalitnění hlubokého stabilizačního 

systému se zlepšením celkové stability trupu. 
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Ze subjektivního pocitu pacientka přišla s bolestí mezi lopatkami, která se nám 

podařila zredukovat podle škály bolesti ze stupně 5 na stupeň 2. Bolest ve spánku zcela 

vymizela.  

 Pacientka spolupracovala, jednodušší cviky ji nedělaly problémy, ale ty které 

vyžadovaly koordinaci, pro ni byly náročnější. Cvičení s využitím pomůcek bylo 

náročnější, ale podle pocitů pacientky to podle ní mělo větší efektivitu práce. Pacientka 

měla málo času na cvičení, raději cvičila se mnou než doma. Na cvičení se snažila 

nacházet čas alespoň jednou denně, a to spíše při večerních hodinách.  
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3 DISKUSE 

V této části bych ráda věnovala pozornost odpovědím z vyplněných dotazníků 

od čtyřiceti osmi náhodně vybraných respondentů. Graficky jsem zpracovala odpovědi, 

které mě v mé práci zajímaly, a zhodnotila jsem jak jednotlivé respondenty, tak i celé 

skupiny mezi sebou. 

Respondenti si v rámci první otázky měli vybrat mezi čtyřmi povoláními – lékař, 

zdravotní sestra, ošetřovatel, laborant. Na to navazovala druhá otázka, ve které jsem se 

dotazovala na jejich nejčastější polohu při práci, a která mi měla přiblížit specifikaci 

jejich zaměstnání, například lékař – ortoped, sestra – staniční sestra. Odpověděli mi sice 

na jejich nejčastější polohu při práci (Příloha, Graf č. 8), ale dále nespecifikovali jejich 

zaměstnání, proto jsem porovnávala pouze mezi čtyřmi základními skupinami 

uvedenými v grafu. 

Po náhodném výběru respondentů jsem si tedy udělala čtyři skupiny po dvanácti 

klientech a porovnávala jak jednotlivce ve skupinách, tak skupiny mezi sebou. První 

grafické znázornění ukazuje věk jednotlivých respondentů. 

 

Graf 1: Věk skupin 

 

Zdroj: Data z dotazníku, vlastní zpracování. 

 

První skupina je věkově mezi 25-30 lety, druhá 30-55 let, třetí nad 55let. Když 

se podíváme na graf, tak většina respondentů byla v rozmezí 25 do 55 let. Mezi 

odevzdanými odpověďmi se lékaři od 55 let nevyskytovali žádní a celkový počet 

respondentů v tomto věku byl minimální. 
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Po rozdělení klientů do jednotlivých skupin jsem se rovnou zaměřila, kolik 

procent z nich má bolesti zad. Na výběr bylo vedle jednoznačné odpovědi ano/ne, také 

možnost „někdy“. 

 

Graf 2: Četnost výskytu bolesti zad 

 

Zdroj: Data z dotazníku, vlastní zpracování. 

 

 Velmi nízký počet odpovědí zde ukazuje na druhou skupinu, pod kterou se 

skrývá odpověď „ne“ (dohromady 8%). Tudíž většina respondentů odpověděla, že mají 

problémy s bolestmi zad, ať už stále nebo občas (92%). 

 Navazovala jsem otázkami specifikující bolesti zad, tedy v jaké oblasti mají 

problémy a zda jsou přítomné pouze v segmentu nebo mají propagaci i do jiných částí. 

Dále jak dlouho je bolest trápí a jak by charakterizovali bolest. 
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Graf 3: Lokalizace bolesti 

 

Zdroj: Data z dotazníku, vlastní zpracování. 

 

 Z grafu je patrné že, ve třetí skupině jsou výsledky jednoznačně nejvyšší, což 

nám ukazuje na nejčastější lokalizaci bolesti zad v oblasti bederní. Druhou nejčastější 

oblastí je krční, kterou představuje první skupina. Naopak nejmenšími oblastmi jsou 

hrudní (druhá skupina) a SI skloubení (čtvrtá skupina).  

Dále navazovala otázka, zda bolest je pouze v příslušném segmentu nebo se 

propaguje do dalších oblastí (Příloha, Graf č. 7). Nejčastější odpověď byla bolest 

přítomná pouze v příslušném segmentu (čtvrtá skupina). Druhou nejčastější odpovědí 

(třetí skupina) byla propagace do dolních končetin a nejméně byly označované 

odpovědi, propagace do horních končetin nebo způsobující bolesti hlavy. Nikdo 

nenapsal jinou lokalizaci bolesti než ty, které byly ve výběru. Na to navazovala otázka 

ohledně upřesnění lokalizace bolestí, například do dolních končetin až po pravé koleno. 

Odpověděla mi pouze čtvrtina ze všech respondentů. Patřily sem odpovědi jako bolesti 

až po koleno, po spodní straně stehna až pod koleno, po lampasech bilaterálně, 

do rukou, mezi lopatky. Z těchto výsledků můžeme vyčíst, že nejčastější problémy jsou 

v oblasti bederní, kde se bolesti vyskytují v příslušném segmentu nebo se propagující 

do dolních končetin. 

Kdy se bolest projeví? Z grafického schématu (Příloha, Graf č. 9) vyšla 

nejčastější odpověď ve večerních hodinách. Když se podíváme na jednotlivé skupiny, 

tak u lékařů a laborantů je největší problém ve večerních hodinách, naopak 

u ošetřovatelů jsou to spíše odpolední hodiny. U zdravotních sester je poměr vyrovnaný 

mezi ranními a večerními hodinami. Jak dlouho cítíte bolesti zad (Příloha, Graf č. 10)? 
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Nejčastější odpovědí byla více než rok. U laborantů byla nejčastější odpověď měsíce, 

vyrovnané odpovědi byly u ošetřovatelů.  Na otázku, zda je bolest přítomna pořád, 

konstantně, nebo občasná bolest, intermitentní, mi jasně respondenti odpověděli, že 

bolest má intermitentní průběh a pouze u osmi respondentů jsou bolesti konstantní. 

Můžeme tedy shrnout, že bolesti mají intermitentní průběh, nejčastěji se projeví 

ve večerních hodinách a jsou přítomné měsíce až roky. 

 Klíčovou rolí v mé práci byly následující otázky: 

Měli jste někdy doporučení k fyzioterapii, popřípadě, jaký byl důvod? 

 

Graf 4: Doporučení na fyzioterapii 

 

Zdroj: Data z dotazníku, vlastní zpracování. 

 

 Pokud se podíváme na tento graf, vidíme vyrovnané porovnání mezi 

jednotlivými skupinami.  Můžeme tedy říct, že až na výjimku skupiny lékařů, kde je jen 

nepatrná převaha odpovědí „ano“, měla polovina ze skupin zdravotních sester, laborantů 

a ošetřovatelů někdy doporučení docházet na fyzioterapii.  

 Pokud mi respondenti odpověděli na otázku, že docházeli na fyzioterapii, pak 

doplňující otázka zněla: „Z jakého důvodu?“. Nejčastější odpovědi byly poúrazové 

stavy, zejména zlomeniny, například distálního konce radia, hlezna, hrudního obratle. 

Dále to byly dlouhodobé bolesti zad, převážně v oblasti krční a bederní oblasti, syndrom 

karpálního tunelu, ale také skoliózy a Morbus Scheuermann.  

Pokud jste navštěvovali fyzioterapeuta, který Vás zainstruoval k domácímu cvičení, 

dodrželi jste jeho rady a doma cvičili? 
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Graf 5: Domácí cvičení 

 

Zdroj: Data z dotazníku, vlastní zpracování. 

 

Pokud respondenti uvedli v předchozí otázce, že docházeli na fyzioterapii, tak 

následně odpovídali na dotaz, zda dodržovali rady fyzioterapeuta a skutečně doma 

cvičili. Z grafu je patrné, že ze skupiny sester, lékařů a laborantů rad fyzioterapeuta 

neuposlechli a doma necvičili, naopak tomu bylo u skupiny ošetřovatelů. Celkově 

klienti cvičili, pokud byl příčinou úraz. Pokud měli dlouhodobé bolesti zad z jiného 

důvodu, tak se cvičení doma nevěnovali. 

 

Graf 6: V případě obtíží, cvičíte? 

 

Zdroj: Data z dotazníku, vlastní zpracování. 

 

 Poslední otázka, kterou se zabývám ve své diskusi, se týká toho, zda v případě 
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necvičí. Ale když se podívám na jednotlivé povolání, tak lékařů je téměř polovina těch, 

kteří cvičí, a druhá polovina, která nikoliv. Ošetřovatelé a zdravotní sestry odpověděli, 

že spíše necvičí.  

 Když zhodnotím celkově přístup respondentů ke cvičení, tak je spíše negativní. 

I když někteří docházeli na fyzioterapii, tak se poté doma cvičení nevěnovali. Obtíže 

u nich dlouhodobě přetrvávají, tudíž to může být následkem nedostatečného využití 

volného času k domácímu cvičení a jejich nespolupráce s fyzioterapeutem. 

 Jelikož praktická část mé práce obsahovala vedle dotazníků také tři kazuistiky, 

ráda bych se v diskusi zabývala i jimi. První pacientkou byla zdravotní sestra, která 

trpěla bolestí v oblasti hrudní páteře s propagací mezi lopatky. Pacientka již dříve 

docházela na fyzioterapii z důvodu bolestivosti bederní páteře, ale přiznala, že po 

odchození terapií sama dále necvičila. Není tedy divu, že se během mého výzkumu 

domácímu cvičení věnovala minimálně a že raději cvičila se mnou při terapii. Udala, že 

cítila větší efektivitu cviku, když jsme zařadily do terapie pomůcky. Ze subjektivního 

hlediska se zmírnila stupeň bolestivosti z 5 na stupeň 2. Ke zmírnění bolestí mohlo 

pomoci také zařazení elektroterapie před manuální terapii.  

Druhou pacientkou byla zdravotní laborantka, pracující v nemocnici. Příčina 

bolesti se nacházela v oblasti trapézů s propagací do hlavy způsobující bolesti hlavy až 

migrény. S pacientkou byla velmi dobrá spolupráce, cviky si pravidelně cvičila nejen 

doma, ale také je zařadila do své tréninkové jednotky. Její pozitivní přístup k 

samostatnému cvičení mimo naše terapie přikládám faktu, že jde o aktivní sportovkyni, 

která na sobě chce neustále pracovat a dosahovat tak stále lepších výsledků. Po 

odchození šesti terapií pacientka projevila zájem o fyzioterapii i nadále.  

Třetí pacientka byla zdravotní záchranářka z nemocnice. Kromě aktuálního 

problému v oblasti šíje, měla problémy s celou páteří. Po třech terapiích musela být 

spolupráce ukončena z důvodu zhoršení zdravotního stavu, neboť po poslední terapii 

zvracela. Spolupráce s pacientkou byla obtížná. Převažovala porucha relaxace, stres 

z práce, nedostatek volného času ke cvičení, chybné provádění pohybových stereotypů 

(vstávání, sezení, stání, přesouvání pacientů na lůžko). Proto by po předchozí konzultaci 

s psychoterapeutem bylo vhodné nejprve zařadit psychorelaxační cvičení, například 

Jacobsonovu progresivní relaxaci, cvičení ovlivňující stres a psychiku (Tai-či). 

Vzhledem k jejímu povolání by měl být kladen důraz na ergonomii práce, a tím předejít 

důsledkům bolestivosti. Pacientka si i přes předběžně ukončenou spolupráci odnesla 

alespoň korigovaný sed, který zkoušela v práci s kolegyněmi. 
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ZÁVĚR 

 Práce je zaměřena na vertebrogenní obtíže u zdravotního personálu. V praktické 

části jsem se věnovala výzkumu ve formě dotazníků, z kterých jsem poté porovnávala 

jak jednotlivé respondenty, tak i celé skupiny mezi sebou. Dále jsem vypracovala 

tři kazuistiky, ve kterých jsem sledovala přístup respondentů k terapiím a jejich 

spolupráci s fyzioterapeutem. 

 Cílem mé bakalářské práce bylo zjištění četnosti výskytu vertebrogenních obtíží 

u zdravotnického personálu (u lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů, laborantů) se 

zaměřením na způsob řešení zdravotních problémů jednotlivých respondentů a jejich 

přístup k domácímu cvičení. Základní otázku jsem si na začátku jasně stanovila: 

„Jak přistoupí klienti ke spolupráci s fyzioterapeutem a budou schopni se samostatně 

věnovat domácímu cvičení?“ 

 Cíle mé bakalářské práce se mi podařilo dosáhnout. Četnost výskytu obtíží, 

zhodnocení řešení zdravotních problémů a jejich přístupu k domácímu cvičení, jsem 

zpracovala pomocí grafů. Zhodnocení výsledků z jednotlivých grafů ukázalo, že četnost 

výskytu vertebrogenních obtíží je vysoký. Až 92% respondentů má dle mých výsledků 

obtíže s bolestmi zad, přičemž problémy jsou spíše dlouhodobého charakteru, projevují 

se měsíce až roky a jsou intermitentní. Na fyzioterapii docházela asi polovina 

dotázaných, kteří se domácímu cvičení spíše nevěnovali. Zajímavé bylo, že ti, kteří měli 

dlouhodobé bolesti zad, tak se domácímu cvičení nevěnovali. A naopak ti, u kterých byl 

příčinou úraz vyvolávající bolesti, tak se cvičení doma věnovali. 

 Odpověď na základní otázku jsem získala prostřednictvím dotazníků i kazuistik. 

Protože většina dotazovaných měla předchozí zkušenost s terapiemi u fyzioterapeuta 

s následným domácím cvičením, dá se říci, že výpovědi z dotazníkového výzkumu jsou 

dlouhodobějšího charakteru. Naproti tomu, závěry z kazuistik, které se týkaly pouze 

období šesti terapií, jsou spíše krátkodobé. Na základě odpovědí z obou výzkumů, teda 

jak z krátkodobého, tak i dlouhodobého hlediska, plyne stejný závěr, a to ten, že přístup 

klientů k fyzioterapii je spíše negativní a nevyužívají rad od fyzioterapeuta k domácímu 

cvičení. 

Ačkoliv mají zdravotní pracovníci odbornou kvalifikaci, dochází i u většiny 

z nich k přehlížení těchto potíží. Ani u těchto odborníků není výjimkou, že se k řešení 

bolesti zad a jejích následků uchylují až v momentě, kdy je omezí při jejich práci, 

či je negativně ovlivní v jejich volném čase.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AA – alergická anamnéza 

Ant. - anterior 

AutoPIR – postizometrická relaxace 

BMI- body mass index 

Dx – dextra  

FA – farmakologická anamnéza 

GA – gynekologická anamnéza 

L – bederní páteř 

LS – lumbosakrální skloubení 

m. – musculus 

mm. - musculi 

MRI- magnetická rezonance 

NO – nynější onemocnění 

OA – osobní anamnéza 

PNF- propriocceptivní neuromuskulární facilitace 

PSA – pracovně – sociální anamnéza 

RA – rodinná anamnéza 

SI – sakroiliakální skloubení 

Sin- vlevo 

SIAS- spina iliaca anterior superior 

SIPS- spina iliaca posterior superior 

Th – hrudní páteř 

TrPs – trigger points
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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 

 Při pohybu 



76 
 

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) 



77 
 

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 7: Kam se bolest propaguje 

 

Zdroj: Data z dotazníku, vlastní zpracování. 

 

Graf 8: Nejčastější poloha při práci 

 

Zdroj: Data z dotazníku, vlastní zpracování. 
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Graf 9: Kdy se bolest vyskytuje 

 

Zdroj: Data z dotazníku, vlastní zpracování. 

 

Graf 10: 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 

 výška: 172cm 
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 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) 

 

2. VYŠETŘENÍ OLOVNICÍ 

 zepředu – olovnice spuštěná z processus xiphoideus prochází středem 

pupku, dopadá do středu mezi nohy 

 zboku -  olovnice spuštěná z prodloužení zevního zvukovodu 
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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 19: Goniometrie ramenního kloubu
7
 

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 20: Goniometrie kyčelního kloubu
8
 

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. 

 

 

 

 

                                                           
7
 Pacientka ukázala aktivní hybnost v ramenním kloubu. 

8
 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 21: 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 22: 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 23: 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 24: 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. 

 stretching horních končetin 
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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 25: Goniometrie ramenního kloubu
9
 

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 26: Goniometrie kyčelního kloubu
10

 

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 27: 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. 

 

                                                           
9
 Pacientka ukázala aktivní hybnost v ramenním kloubu. 

10
 Pacientka ukázala aktivní hybnost v kyčelním kloubu. 
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9. DYNAMIKA PÁTEŘE: 

Tabulka 28: 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 29: 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 30: 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 

 váha 105kg 
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 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. 

 V oblasti šíje zvýšený svalový tonus, přítomné reflexní změny s trigger points 
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(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 31: Goniometrie ramenního kloubu
11

 

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. 

                                                           
11

 Pacientka ukázala aktivní hybnost v ramenním kloubu. 
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Tabulka 32: Goniometrie kyčelního kloubu
12

 

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 33: 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. 

 

                                                           
12

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

Tabulka 34: 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
13

  

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 35: 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. 

 

                                                           
13

 Ottova reklinační vzdálenost nešla u pacientky vyšetřit z důvodu bolesti při záklonu. 
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13. VYŠETŘENÍ OSLABENÝCH SVALŮ (svalový test dle Jandy): 

Tabulka 36: 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) 

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

m. pectoralis major et minor, mm. rhomboideií) 
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 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: 

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

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

Brunkow. 
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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: 

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

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

 


