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Abstrakt 

Název:     Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s bolestmi dolní části zad  

Cíle:   Cílem této bakalářské práce je získaní a shrnutí teoretických  poznatků  

 o bolestech dolní části zad a zpracování kazuistiky pacienta s bolestmi 

 dolní části zad.   

Souhrn:   Bakalářská práce se skládá z teoretické a speciální části. Teoretickou část 

 tvoří anatomicko-kineziologické informace o postižené oblasti, dále 

 charakteristika diagnózy a popis jejího možného vzniku, etiologií, 

 patogenezí a symptomů. Dále je navrhnuto doporučené vyšetření  

 a v závěru léčba daného onemocnění. Speciální část je zaměřena  

 na konkrétní diagnózu. Tvoří ji kazuistika pacienta s bolestmi dolní části 

 zad, která se skládá z anamnézy, podrobného vstupního kineziologického 

 rozboru, následných šesti terapií, výstupního kineziologického rozboru  

 a nakonec zhodnocení efektu terapie.  

Klíčová slova: bolesti dolní části zad, vertebrogenní onemocnění, bederní páteř  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Title:     Case study of the physiotherapy treatment of patient with low back 

 pain 

Aims:   The aim of this bachelor thesis is to obtain and summarise theoretical 

 knowledge about low back pain and to compose a case study of patient 

 with low back pain.  

Summary:  The bachelor thesis consists of a theoretical and a special part. The 

 theoretical part is composed of anatomical-kinesiology information of 

 the affected area, characteristic of the diagnosis and a description of its 

 possible origin, etiology, pathogenesis and symptoms. Further,  

 a recommended examination is suggested together with a treatment of the 

 disease. The special part is focused on particular diagnosis. It is formed 

 by a case study of patient with low back pain, and it consists  

 of anamnesis, examination, six therapies and evaluation of the effect  

 of the therapy.    

Keywords:  low back pain, vertebral disease, lumbar spine   
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1 Úvod 

 Prevalence pacientů s bolestmi dolní části zad v posledních letech stále stoupá. 

Patří k jednomu z  nejčastějších důvodů, proč pacienti navštěvují svého lékaře a později  

i fyzioterapeuta. V dnešní době sedavých zaměstnání, velkého stresu, nedostatku 

pohybu a obezitě vznikají bolesti zad relativně snadno.  Bohužel nepostihuje už pouze 

starší lidi, ale objevuje se i u mladších generací. Role fyzioterapeuta je při tomto 

onemocnění nezbytná, ať už je příčina bolestí jakákoliv.      

 Cílem mé bakalářské práce je proto seznámení se a řešení problematiky bolestí 

dolní části zad. Práce je rozdělena na dvě části - teoretická a praktická.   

 V teoretické části se nejdříve zabývám základními anatomicko-kineziologickými 

aspekty bederní páteře, kde popisuji kostěnou strukturu, její spojení a nervy vznikající  

v této oblasti, dále svalstvo a pohyblivost. V následující části je probrána samotná 

diagnóza, její prevalence a incidence a možné klinické projevy. Poté jsou podrobně 

popsány funkční a strukturální příčiny, následováno doporučeným fyzioterapeutickým 

vyšetřením a na závěr jsou popsány možnosti léčby daného onemocnění zahrnující 

farmakoterapii, léčebnou tělesnou výchovu nebo v poslední části chirurgické řešení.  

 Praktická část obsahuje kazuistiku fyzioterapeutické péče konkrétního pacienta  

s bolestmi dolní části zad, která je tvořena anamnézou, důkladným vstupním 

kineziologickým rozborem, na základě kterého jsem stanovila krátkodobý a dlouhodobý 

plán. Dále je podrobně popsán průběh jednotlivých terapií, výstupní kineziologický 

rozbor a nakonec hodnotím efekt terapie s mými cíli.   

 Informace z praktické části byly zpracovávány během čtyřtýdenní souvislé 

odborné praxe, která byla absolvována v Institutu klinické a experimentální medicíny  

v období od 2. 1. 2017 do 27. 1. 2017. Za pacientkou jsem však docházela i po skončení 

mé praxe.   

   

 

 

 



11 

 

2 Část obecná 

2.1 Anatomie bederní páteře 

2.1.1 Kostěná struktura 

 Bederní páteř, nebo-li columna lumbar, tvoří 5 obratlů, vertebrae lumbales,  

pro které používáme zkratky L1 - L5. Jsou ze všech obratlů největší a nejmasivnější. 

Obratel se skládá z těla, corpus vertebrae, které je vysoké a transverzálně rozměrnější, 

jediný pátý obratel je vyšší vpředu než vzadu, vytváří tzv. promontorium, které se 

nachází na přechodu v kost křížovou a vytváří svou nestejnou výškou přechod 

z lordotického zakřivení bederní páteře do kyfotické křivky sakrální části páteře. 

(Čihák, 2011)          

 Na těle obratle se nachází mohutný oblouk, arcus vertebrae, ze kterého vychází 

jeden trnový výběžek, processus spinosus, který vystupuje dorzálním směrem a dva 

příčné výběžky, processus costales, vystupující po stranách, které jsou štíhlé a jsou 

původem rudimentární žebra. Na každé straně jsou dva malé hrbolky, původní processi 

transversi, které jsou přisedlé k zadnímu okraji proc. articularis superior. Nazývají se 

processus mamillaris, horní větší hrbolek, a processus accessorius, dolní menší hrbolek. 

Kloubní výběžky, processi articulares, spojující obratel s obratlem vyšším a nižším, 

jsou kloubní plošky, které jsou individuálně nakloněny od roviny frontální, jejich 

postavení se spíše nachází v sagitální rovině.  (Čihák, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. č. 1 - Anatomie bederní páteře (Filler, 2004)  
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2.1.2 Spojení na páteři 

 Obratle jsou navzájem spojeny třemi způsoby.     

 Meziobratlové destičky, disci intervertebrales, tvoří chrupavčité spojení  

v presakrální části páteře, která spojují mezi sebou jednotlivá těla obratlů, se kterými se 

tvarově shodují. V oblasti bederní páteře jsou destičky nejvyšší z celé části páteře  

a zároveň nejtlustší. Discus je tvořen chrupavkou vazivovou, která na obvodu přechází  

v husté fibrózní vazivo. Na okrajích jsou vrstvičky hyalinní chrupavky, která srůstá  

s kostí těl horního a dolního obratle. Anulus fibrosus se nachází na obvodu destičky, 

vlákna vazivové chrupavky a fibrosního vaziva probíhají cirkulárně a tvoří tzv. 

prstenec. Nucleus pulposus se nachází uvnitř každé destičky, je to vodnaté řídké jádro 

kulovitého tvaru. (Čihák, 2011)       

 Ligamenta páteře můžeme rozdělit na dlouhé vazy, lig. longitudinale anterius et 

posterius, které propojují celou páteř zezadu a zepředu, a krátké vazy, lig. flava, které  

k sobě poutají jednotlivé oblouky a výběžky sousedních obratlů. (Čihák, 2011; Véle, 

1995)  

 Articulationes columnae vertebralis (klouby páteře) jsou klouby mezi processi 

articulares horního a dolního obratle. Plocha kloubu má různý tvar, který ve spojení  

s výškou meziobratlové ploténky určuje možnost, druh a rozsah pohybů v daném úseku 

páteře. (Čihák, 2011) 

2.1.3 Nervy a cévy 

 Mícha končí v oblasti horních segmentů bederní páteře, nejčastěji kolem obratle 

L2. Níže probíhají míšním kanálem lumbální a sakrální kořeny nervů, známé jako 

cauda equina. Míšní nervy vycházející z formanina intervertebralia inervují svaly 

dolních končetiny a svaly pánevního dna. (Véle, 1995)     

 V bederní oblasti páteře vzniká pleteň zvaná plexus lumbalis, která se nachází  

v m. psoas major po stranách bederní páteře. Je utvářená sjednocením kořenů L1 - L3, 

ke kterým se ještě připojují části z kořenů Th12 a L4. Pleteň inervuje svalstvo přední 

části stehna a některé svaly v pánevní oblasti. Vychází z ní: n. iliohypogastricus, 

n. ilioinguinalis, n. genitofemoralis, n. femoralis, n. obturatiorius, n. cutaneus femoris 

lateralis a větve pro m. psoas major a m. quadratus lumborum (Véle, 1995)  

 Další pleteň se nazývá plexus sacralis, vzniká ve stejné oblasti jako plexus 

lumbalis a tvoří jej spojení kořenů L4 – S4. Nachází se na facies pelvica ossis sacri 

a z ní vycházející nervy jsou: n. ischiadicus, n. pudendus, n. cutaneus femoris, 
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n. gluteus superior et inferior. (Véle, 1995)       

 Z cév je důležité zmínit venózní plexy, které se nacházejí pod ligamentum 

longitudinale posterius a občas mají tendenci k vyklenování do páteřního kanálu  

a stlačovat kořeny. (Véle, 1995) 

  

2.2 Kineziologie bederní páteře  

2.2.1 Sektory bederní páteře 

 Bederní páteř můžeme rozdělit do dvou funkčních sektorů.    

 Horní bederní sektor, mající vliv na funkci břišního dýchání, se nachází v oblasti 

přechodu dolní hrudní a bederní páteře (Th12 - L3). Promítají se zde funkční poruchy  

z dolních břišních orgánů  a horních etáží malé pánve. (Dylevský, 2009; Véle, 1995) 

 Dolní bederní sektor se nachází na přechodu L4 - S1. Je průsečíkem aktivit, 

které vycházejí z kyčelních kloubů, z oblasti orgánů malé pánve a pánevního dna, dále  

z pelvifemorálních a ischiokrurárních svalů. (Dylevský, 2009; Véle, 1995)  

 Oba sektory mají díky inervaci a cirkulaci významný vztah k dolním 

končetinám. Inervační poruchy způsobují iradiační bolesti do dolních končetin, které 

můžou mít za následek poruchy svalového systému končetin, známý je hlavně 

lumboischiadický syndrom. U cirkulačních poruch jde především o dráždění žilní 

pleteně, které jsou uložené pod zadním podélným vazem. Při flexi obou sektorů dochází 

ke kompresi a následnému uvolnění spojené s opětovným naplněním, to umožňuje 

vyklenutí do spinálního kanálu s následnou iritací kořenů míšních nervů. (Dylevský, 

2009; Véle, 1995) 

2.2.2 Pohyblivost a svalstvo bederní páteře 

 Pohyby v oblasti bederní páteře provádějí zádové a břišní svaly. Zádové svaly 

můžeme rozdělit do dvou částí, laterální a zadní, která se ještě dále dělí do tří vrstev - 

hluboká, střední a povrchová. (Véle, 2006)     

 Hluboké svaly jsou uloženy paravertebrálně. Jejich délka se odvíjí od hloubky 

uložení, čím hlouběji jsou uloženy, tím kratší je průběh snopců. Nejkratší svaly spojují 

pouze dva u sebe nejbližší segmenty páteře a zajišťují tedy segmentovou stabilizaci, 

zatímco povrchovější spojují více segmentů a zajišťují sektorovou stabilizaci. (Véle, 

2006) 
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Hluboká vrstva zádových svalů         

 Hluboká vrstva zádových svalů se aktivuje již při pouhé představě pohybu, je 

základní složkou hlubokého stabilizačního systému. Mezi hluboké krátké svaly bederní 

páteře patří: 

 m. transversospinalis nebo-li transverzospinální systém spojuje trnový výběžek 

spodního obratle s příčným výběžkem horního obratle. Tento systém se dále 

rozděluje na m. semispinalis, mm. multifidi a mm. rotatores.,   

 m. interspinales spojuje trnové výběžky sousedících obratlů, 

 m. spinalis propojující trnové výběžky Th1 - L2. (Čihák, 2011; Véle, 2006, 

1995) 

Střední vrstva zádových svalů  

 Střední vrstvu zádových svalů už tvoří delší svaly, které spojují více segmentů.  

Mezi svaly střední vrstvy bederní páteře se řadí:  

 m. serratus posterior inferior spojuje 9. - 12. žebro s obratli Th11 - L4,  

 m. longissimus, který spojuje hrudní a bederní trnové výběžky s 3. - 12 žebrem, 

 m. iliocostalis, který se upíná od kosti křížové a hřebene kosti kyčelní,  

přes procc. costales bederních obratlů na 3. - 12. žebro. (Čihák, 2011; Véle, 

2006, 1995) 

Povrchová vrstva zádových svalů   

  Povrchová vrstva zádových svalů bederní páteře tvoří: 

 m. latissimus dorsi, který spojuje přes thorakolumbální fascii hřeben kosti 

kyčelní, kost křížovou, trny obratlů Th7 - L5 a poslední tři žebra s pažní kostí. 

(Čihák, 2011) 

Laterální vrstva zádových svalů  

 Do laterální vrstvy zádových svalů se řadí:  

 m. iliopsoas má dvě části, m. psoas major a m. iliacus, spojuje bederní páteř  

a pánev se stehenní kostí, zvýrazňuje bederní lordózu, flektuje páteř proti pánvi 

při oboustranné činnosti a je trvale aktivní ve stoji,  
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 m. quadratus lumborum spojuje bederní páteř s cristou iliacou a posledním 

žebrem. (ČIHÁK, 2011, VÉLE 2006, 1995)  

Břišní svalstvo         

 Břišní svalstvo tvoří skupina čtyř svalů, které vytváří pružné spojení hrudníku  

s pánví a páteří, jsou to antagonisté svalů zádových. Nejvíce na povrchu leží m. rectus 

abdominis, poté m. obliquus abdominis externus, poté m. obliquus abdominis internus  

a nejhlouběji leží m. transversus abdominis.  

 m. rectus femoris je přímý břišní sval, který je obalen aponeurotickou pochvou. 

Spojuje sternum a 5. - 7. žebro se symfýzou.,  

 m. obliquus abdominis externus jeho snopce probíhají šikmo a spojují 5. - 12. 

žebro s cristou iliacou a pánví,   

 m. obliquus abdominis internus také probíhá šikmo a spojuje 9. - 12. žebro, 

thorakolumbální fascii a cristu iliacu s linea alba,  

 m. transversus abdominis jde od 5. - 12. žebra přes torakolumbální fascii  

ke crista iliaca a linea alba. (Véle, 2006, 1995)  

 Bederní páteř se řadí jako druhá nejvíce pohyblivá část páteře, přenášejí se přes 

ni pohyby mezi horní a dolní částí trupu. Pohyb do anteflexe bederní páteře, předklonu, 

provádí m. rectus abdominis, jako pomocné se označují svaly m. obliquus externus et 

internus abdominis a m. psoas major. Rozsah pohybu činí 55 - 60°. Retroflexe bederní 

páteře, záklon, se účastní všechny vrstvy zádových svalů, rozsah pohybu dosahuje  

30 - 35°. Pohyb do anteflexe/retroflexe záleží zejména na protažení antagonistů, 

elasticitě vazivového aparátu, pohyblivosti intevertebrálních kloubů páteře a síle 

agonistů. Pohyb do lateroflexe je zprvu prováděn gravitací, kdy antagonisté inhibují 

pohyb svým napětím. Až v krajní lateroflexi začíná aktivita především m. quadratus 

lumborum, m. obliquus abdominis externus et internus a m. erector spinae. Rozsah 

pohybu je mezi 25 - 30° na každou stranu. Zatímco rozsah do rotace je u bederní páteře 

téměř nemožný, činí max 5°. Při pohybu doprava se aktivují levý m. obliquus abdominis 

externus a pravý m. obliquus abdominis internus. U opačného pohybu je to naopak. 

(Kolář, 2012; Dylevský, 2009)  
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2.3 Bolesti dolní části zad  

2.3.1 Diagnóza  

 Vertebrogenním onemocněním či bolestí se označuje každá bolest, která je 

lokalizovatelná v různých páteřních oblastech či vyzařuje z páteřní oblasti do jiných 

částí těla. Tyto bolesti však mohou být projevem nejrůznějších onemocnění jako 

neurologických, revmatických, zánětlivých, nádorových, metabolických nebo funkčních 

či degenerativních poruch. Dalším projevem může být přenesená bolest z některého 

interního orgánu nebo vrozená vada. (Rychlíková, 2016)  

 Na těle není žádná jiná část, která by měla tolik možných bolestí v tak malé 

oblasti, jako je dolní část zad. (Jenkins, 2002) 

2.3.2 Incidence a prevalence 

 Statistiky uvádí, že bolesti zad patří mezi nejčastější důvody, kvůli kterým lidé 

navštěvují lékaře. U vertebrogenních onemocnění je průměrná roční prevalence 35%  

a celoživotní prevalence se pohybuje mezi 60-90%. Největší výskyt se objevuje  

v období mezi 30 - 55 lety, proto se řadí také k nejčastějším příčinám pracovní 

neschopnosti, ve kterém je přechodně 1% populace a trvale také 1%. Až 80% populace 

postihne alespoň jedenkrát za živost samotná bolest v kříži nebo s ischialgickou 

propagací. Mnoho lidí postihne první bolest zad již v adolescentím věku. (Jenkins, 

2002; Kolář, Lewit, 2005; Novotná, 2012) 

2.3.3 Etiologie a patogeneze 

 V posledních letech se pohled na etiologii a patogenezi vertebrogenních bolestí 

neustále mění a vyvíjí. U vysokého procenta postižených ani nelze stanovit přesnou  

a definitivní diagnózu, která by mohla pomoct v následné léčbě a rehabilitaci.  

 Na výsledcích zobrazovacích metod jsou často vidět strukturální nálezy, které 

jsou však bez výrazných subjektivních obtíží i bez neurologického nálezu, to je dáno 

vlivem funkčních reakcí, kdy má páteř daleko větší adaptační možnosti než periferní 

klouby. Bolesti označující se jako "nespecifické" či "idiopatické", jsou bolesti, u kterých 

se nedá určit diagnóza. (Kolář, 2012) 
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2.3.4 Klinické projevy a průběh vertebrogenních onemocnění 

Bolest 

 Bolest je hlavním příznakem vertebrogenních onemocnění a proto bývá prvním 

důvodem, proč nemocný navštíví lékaře. Upozorňuje na stav ohrožení. Je to přirozený 

fenomén, který chrání organismus před samotným poškozením či poškozováním.  

Na jednu stranu se projevuje jako nepříjemný vjem, ale na druhou stranu jedince 

ochraňuje, dává mu signál, že s tělem něco není v pořádku.    

 Jedná se o nervovou reakci, která vyvolává řadu dalších reakcí jako pohybových, 

vegetativních, kardiovaskulárních aj., avšak má vliv i na složku psychickou. Právě 

psychika pacienta je zodpovědná za míru intenzity a prožitku bolesti.   

 Do základního dělení bolesti se zahrnuje akutní bolest, subakutní bolest  

a chronická bolest. Akutní bolest vzniká následkem bolestivé události, trvá méně než  

6 týdnů. Je to reakce organismu na určité poškození tkáně nebo nemoc. Subakutní 

bolest trvá 6 až 12 týdnů, postupně přechází v chronickou. Chronická bolest je 

dlouhodobějšího trvání, déle než 3 měsíce. Působí negativně na celkový stav pacienta, 

může dojít k interním poruchám, poruchám spánku či depresivním stavům. 

(Rychlíková, 2006; Vrba, 2008) 

Reflexní změny 

 U pacientů s vertebrogenními obtížemi nacházíme ve většině případů i reflexní 

změny, které vznikají na základě přenesených bolestí. Příčinou reflexních změn můžou 

být funkční poruchy, interní onemocnění nebo strukturální postižení. Reakce 

vegetativního systému určuje intenzitu a rozsah reflexní změny. Reflexní změny se 

můžou projevovat jako hyperalgické kožní zóny, svalové spasmy, bolestivé nebo 

spouštěcí body. (Rychlíková, 2006)  

 Hyperalgická kožní zóna (HAZ) nám ukazuje zvýšenou citlivost tkáně na dotyk. 

Při palpaci může mít pacient nepříjemný palčivý pocit, nebo pociťovat štiplavou bolest. 

HAZ se projevuje v dané oblasti zhoršenou elasticitou kůže, zhoršenou posunlivostí 

kůže a podkoží vůči ostatním tkáním, zvýšenou teplotou, změnou zbarvení či potivosti. 

(Page, 2010; Rychlíková, 2016)  

 Svalové spasmy mohou být charakterizovány dlouhodobou a nedobrovolnou 

svalovou kontrakcí, kdy dochází ke zvýšenému svalovému tonu. Dlouhodobou 

kontrakcí vzniká ischémie svalu, dochází k žilnímu městnání uvnitř, a tím k napnutí 
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svalové fascie, což bolest ještě zhoršuje. Pokud svalový spasmus trvá delší dobu, mohou 

začít vznikat patologické změny ve svalu. (Mense, 2008; Rychlíková, 2016)  

 Tender point je bod, který vyvolává bolest již při pouhém dotyku. Tyto body 

můžeme nacházet na povrchu měkkých tkání nebo v hloubce měkkých tkání. Nejčastěji 

se vyskytuje ve svalových úponech, úponech vazů nebo kloubních pouzder, často ale 

také na periostu, tzv. periostový bod. Tender point může působit bolest lokální nebo 

přenesenou. (Rychlíková, 2016)  

 Spoušťovým bodem nebo-li trigger pointem se nazývá vysoce dráždivá a citlivá 

oblast hypertonických vláken ve svalu nebo fascii. Trigger point způsobuje bolest, která 

se šíří v průběhu svalů nebo je přenášena do jiných částí těla, zvyšuje svalové napětí 

samotného svalu a vyvolává vegetativní reakce. Trigger point může být bolestivý 

palpačně nebo i spontánně při pohybu. Spoušťový bod se můžu dále objevit i v jiných 

tkáních, např. v kůži, šlaše, vazu, kloubním pouzdru nebo na periostu. Tyto trigger 

pointy však nejsou tak časté jako myofasciální a nepřenášejí bolest do jiných částí těla. 

Spoušťový bod může být aktivní nebo latentní. Aktivní trigger point je bolestivý během 

odpočinku i během svalové aktivity, může způsobovat lokální nebo přenesenou bolest. 

Časem se může proměnit v latetní. Latentní trigger point se projevuje stejnými znaky 

jako aktivní, avšak pouze při palpaci. Projevy spoušťových bodů: slabost a ztuhlost 

afektovaného svalu, způsobuje přenesenou bolest a vegetativní reakce, např. změna 

potivosti, omezuje délku svalu. (Richter, 2009; Rychlíková, 2016) 

2.3.5 Klasifikace podle etiologie a patogeneze 

 Je velké množství příčin bolestí páteře, které můžeme rozdělit do dvou hlavních 

skupin. Mezi funkční příčiny patří funkční blokády konkrétního páteřního segmentu, 

řetězení blokád, přetížení svalstva a vazů, onemocnění vnitřních orgánů. Strukturální 

příčiny zahrnují degenerativní onemocnění páteře, vrozené vady, anomálie, úrazy, 

spodylózu a spondylolistézu, nádory na páteři, revmatoidní onemocnění, osteoporózu, 

osteomylitidu a získané deformity. (Mlčoch, 2008) 

Funkční příčiny bolestí páteře 

Funkční blokády  

 Dochází k uskřinutí meniskoidu, nebo-li uskřípnutí výchlipky kloubního pouzdra 

mezi kloubní plošky, které můžu být doprovázena reflexně svalovou kontrakturou  

v daném intervertebrálním prostoru. (Mlčoch, 2008)   



19 

 

Přetížení svalů a vazů 

 Vzniká na základě špatného držení těla, hypermobility, vadných pohybových 

stereotypů nebo nadměrně těžké práce, což má za příčinu celkového přetížení 

pohybového systému. (Mlčoch, 2008)        

Onemocnění vnitřních orgánu 

 Bolesti zad můžou nastat i u onemocnění vnitřních orgánů, které se projeví 

reflexní reakcí v příslušném segmentu. Může to však být i naopak, kdy bolesti zad 

napodobují poruchu vnitřního orgánu, tyto vztahy nazýváme viscerovertebrální. Bolest 

do dolní části zad je nejčastěji z ledvin, žlučníku, močovodu a GITu. (Jenkins, 2002; 

Mlčoch, 2008)            

Strukturální příčiny bolestí páteře  

 

Obr. č. 2 - Strukturální příčiny bolestí páteře (Bennet, 2010) 

Spondylóza 

 Degenerativní změna meziobratlové ploténky, která vede k vytváření kostěných 

návalků či osteofytů, na dorzálních nebo ventrálních okrajích těl obratlů. Při vzniku  

na dorzálních okrajích může docházet k prominenci osteofytů do páteřního kanálů nebo 

foramen invertebrale, což může být doprovázeno iritací kořenových struktur. (Ambler, 

2011; Mlčoch, 2008)   
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Spondyloartróza 

 Degenerativní onemocnění, které vzniká poškozením kloubní chrupavky  

s následnou tvorbou osteofytů. Důsledkem bývá zúžení páteřního kanálu nebo foramen 

intervertebrale. (Ambler, 2011; Mlčoch, 2008) 

Chondróza meziobratlové ploténky 

 Degenerativní změna, u které dochází k dehydrataci, následnému zhoršení 

elasticity a celkovému snížení ploténky. Vznikají osteofyty, mikrotraumata anulus 

fibrosus a instabilita páteřního segmentu. V bederní části páteře se vyskytuje nejčastěji 

v oblasti L3 - S1. (Ambler, 2011; Mlčoch, 2008) 

Vyklenování, herniace, extruze disku 

 Bulging znamená symetrické vyklenování disku za hranici obratlového těla.  

Při herniaci (prolaps, protruze) ploténky dochází k pronikání nucleus pulposus  

do poškozeného anulus fibrosus a tím k vyklenutí disku přes obvod obratle. U extruze 

ploténky proniká nucleus pulposus zevní vrstvou anulus fibrosus, avšak zůstává spojen 

se zbývající jádrovou hmotou. Při extruzi se sekvestrací ploténky dochází k oddělení 

části nucleus pulposus s následným uvolněním do epidurálního prostoru. Nejčastěji se 

tyto onemocnění objevují v oblasti L4 - S1.  (Jenkins, 2002; Kolář, 2012) 

Spondylolistéza 

 Spondylolistéza znamená ventrální sklouznutí horního obratle ve vztahu  

ke spodnímu obratli. Nejčastěji k tomu dochází u obratlů L4 - 5. V některých případech 

může dojít i k rotaci sklouzávajícího obratle kolem předního okraje spodního obratle, 

tzv. progresivní segmentální kyfotizace. (Jenkins, 2002; Mlčoch, 2008) 

Spondylolýza 

 Spondylolýza se charakterizuje jako přerušení oblouku obratle v oblasti isthmu 

(může být jednostranně i oboustranně) v mezikloubní části (nejčastěji L4, L5). 

Důvodem může být vrozená vada, získaná vada zapříčiněná přetěžováním páteře  

(u sportovců), stresová fraktura nebo zranění po opakovaných pádech na záda. 

(Borczuk, 2013; Mlčoch, 2008) 
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Obr. č. 3 - Spondylolýza a spondylolistéza (Hutsman, 2012) 

Spinální stenóza 

 Spinální stenóza je změna, při které dochází ke zúžení páteřního kanálu. 

Důvodem může být osteoartróza, tvoření osteofytů, hypertrofie vazů nebo kloubních 

pouzder. Je více častější u starších pacientů během degenerace páteře. (Jenkins, 2002; 

Mlčoch, 2008) 

Úrazy páteře           

 Mezi úrazy páteře se řadí kontuze (zhmoždění), distorze (zkroucení), luxace 

(vykloubení) obratlů nebo jejich zlomeniny. Traumata se projevují různě silnou bolestí  

s možným omezením pohybu. U těžších úrazů může dojít k poranění míchy nebo kaudy  

s možnými následky jako paraplegie, tetraplegie a dalších neurologických deficitů. 

(Mlčoch, 2008)  

Vrozené vady 

 Mohou způsobovat bolesti a poruchy v lumbosakrální oblasti. Jako vrozené vady 

se označují různé počty obratlů či spina bifida, což znamená rozštěp páteře  

s neuzavřenými obratlovými oblouky. Na rentgenu často náhodou nalézáme lumbalizaci 

S1, kdy je S1 jako šestý bederní obratel, nebo sakralizaci L5, kdy poslední bederní 

obratel srůstá s kostí křížovou. (Mlčoch, 2008)     

Nádory 

 Z primárních nádorů jsou nejčastější osteomy nebo mnohočetné myelomy, které 

se mohou se vyskytovat kdekoli v páteři.  

 Sekundární nádory metastázují do páteře hlavně z prsou, prostaty, plic a ledvin. 

(Jenkins, 2002) 
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Aneurysma abdominální aorty 

 Nejčastější cévní onemocnění u akutních bolestí dolní části zad je prasknutí 

aneurysmatu abdominální aorty, které je do poslední chvíle asymptomatické. Ruptura se 

objevuje nejčastěji u lidí starších 50 let a provází ji příznaky jako bolesti zad, synkopa, 

hypotenze či šok. (Jenkins, 2002) 

Osteoporóza 

 Je charakterizovaná úbytkem kostní hmoty, kdy postupně dochází  

k mikrotraumatům s následnou deformitou obratle. Je to nejčastější metabolické 

onemocnění, které způsobuje bolesti dolní části zad. Objevuje se v přechodovém období 

u žen, kdy dochází k poklesu ženských hormonů, nebo u dlouhodobě ležících pacientů  

a vozíčkářů, kteří mají sníženou aktivitu pohybu.  (Jenkins, 2002; Mlčoch, 2008) 

Revmatoidní onemocnění 

 Ankylozující spondylitida (Bechtěrevova choroba) je chronické zánětlivé 

onemocnění meziobratlových kloubů a sakroiliakálního skloubení, které má za příčinu 

omezenou hybnost a tuhost v kloubu. Postupně dochází ke srůstání kloubních plošek  

a nemožnosti hybnosti v kloubu. Tuhost kloubů je nejhorší po ránu, zlepšuje se  

s aktivitou. (Jenkins, 2002; Mlčoch, 2008)   

 Při revmatoidní artritidě vzniká zánět synoviální výstelky kloubů s poškozením 

chrupavek, kosti a vazů. (Mlčoch, 2008)  

Osteomyelitida 

 Se charakterizuje jako zánětlivé onemocnění kostní dřeně způsobené bakterií 

nebo parazitem. V případě zánětu je páteř postižena ve 2-4%. (Jenkins, 2002) 

Získané deformity 

 Scheuermannova choroba je nejčastější příčina hyperkyfózy v hrudní páteři nebo 

v přechodu hrudní a bederní páteře. Je způsobená patologickým vývojem obratlů, kdy 

dochází ke klínovitým deformitám obratle, zúžení intervertebrálních prostorů  

a degeneraci disku. Choroba se nejčastěji objevuje v období puberty po osifikaci páteřní 

apofýzy. (Bazalel, 2014; Mlčoch, 2008)  

 U skoliózy dochází k vybočení páteře ve frontální rovině vedoucí  
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k asymetrickému přetěžování páteřního svalstva a meziobratlových kloubů. Může dojít  

i k torzi obratlů s rotací páteře. (Mlčoch, 2008) 

2.3.6 Klinický obraz vertebrogenních onemocnění 

 Syndrom bederní páteře označující se jako low back pain, můžeme podle kliniky 

rozdělit na 7 oddílů: akutní lumbago, bolestivý syndrom s kořenovým drážděním 

(sciata), neurogenní klaudikace, chronický low back pain, kostní bolest, zánětlivá 

křížová bolest a failed back surgery syndrome (FBSS). (Jarošová, 2008) 

Akutní lumbago  

 Akutní lumbago se označuje jako akutní ústřel, vznikající blokádou  

v lumbosakrální páteři či sakroiliakálním skloubením nebo svalovou kontrakturou. Je to 

stav náhlé, prudké a intezivní bolesti, která nejčastěji vzniká po zvednutí těžkého 

břemene špatným způsobem nebo rychlým nekoordinovaným pohybem. Občas může 

být vyvolán kýchnutím nebo prudkým pohybem. Obtížím může také předcházet viróza, 

prochladnutí páteře či větší fyzická zátěž. Bolest je lokalizovaná v lumbosakrální 

oblasti, může vyzařovat do břišní krajiny, dolních končetin, hýžďových svalů nebo mezi 

lopatky. Postižený se nachází v tzv. blokovém postavení, mírný předklon s vybočením 

do strany (antalgická skolióza), která nastává v důsledku reflexních spasmů 

paravertebrálních svalů. Napínací manévry můžou být lehce pozitivní, avšak reflexy  

na dolních končetinách jsou normální. (Ambler, 2011;  Mlčoch, 2008; Rychlíková, 

2016) 

Bolestivý syndrom s kořenovým drážděním (sciata) 

 Radikulární syndrom vzniká přímou mechanickou iritací nebo kompresí 

příslušného nervového kořene. Projevuje se jako ostrá bolest a porucha senzitivity  

v dermatomu příslušného kořene, vyzařující do segmentu končetiny. Bolest i porucha 

jsou přesně ohraničené a lokalizované. Důvody můžou být různé: stenóza páteřního 

kanálu nebo intevertebrálního foramina, tumor, výrůstek, degenerativní změny nebo 

úrazy páteře. Nejčastějším důvodem je však výhřez meziobratlové ploténky. Kořenová 

iritace vzniká nejčastěji při předklonu nebo záklonu, kdy dochází k velkému tlaku  

na okraj anulus fibrosus. Každý kořenový syndrom má své typické nálezy a to: snížení 

až vymizení příslušných reflexů, hypotonie, snížení svalové síly, poruchy hlubokého  

i povrchového čití. (Kolář, 2012; Mlčoch, 2008; Rychlíková, 2016)  
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 Kořenový syndrom L4 vzniká útlakem v meziobratlovém prostoru L3/4. Bolest 

se šíří po přední straně stehna a vnitřní ploše bérce až k vnitřnímu kotníku. Dochází  

k oslabení a hypertonii m. quadriceps femoris, je oslabená flexe v kyčli a extenze  

v koleni. Nemocný není schopen chůze v podřepu. Nacházíme poruchu čití  

v příslušném dermatonu, patelární reflex je snížený. Test obrácený Lassegue je 

pozitivní. (Ambler, 2011; Mlčoch, 2008; Rychlíková, 2016)  

 Kořenový syndrom L5 vzniká útlakem v meziobratlovém prostoru L4/5. Bolest 

vyzařuje po zevní straně stehna, dále pokračuje na přední stranu bérce, přes nárt až  

k palci nohy, event. 2. - 4. prstu. V této oblasti nacházíme i poruchu senzitivity. 

Nemocný má oslabenou dorzální flexi nohy a nedokáže chodit po patě. Je pozitivní 

Lassegův test. (Ambler, 2011; Mlčoch, 2008; Rychlíková, 2016)  

 Kořenový syndrom S1 se ze všech kořenových syndromů vyskytuje asi ve 40%. 

Vzniká útlakem v meziobratlovém prostoru L5/S1. Bolest se šíří po zadní straně stehna 

přes lýtko, patu až do malíku nohy. Nacházíme poruchu čití v příslušném dermatomu, je 

snížený medioplantární reflex i reflex Achillovy šlachy. Nemocný má oslabenou 

plantární flexi nohy a nesvede chůzi po špičce. Je pozitivní Lasseqův test. (Ambler, 

2011; Mlčoch, 2008)  

 

Obr. č. 4 - Kořenové syndromy L4-S1, herniace disku (Ambler, 2011) 

  

 Syndrom kaudy vzniká kompresí kaudy equiny. Příčinou může být mohutný 
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mediální výhřez ploténky, traumata nebo metastázy v páteři. Dochází k poruchám 

sfinkterových funkcí, snížené citlivosti až necitlivosti na vnitřní kůži stehna, 

perigenitální a perianální oblasti. Pokud se syndrom neřeší do 24 hodin od vzniku, může 

dojít k trvalé inkontinenci.  (Mlčoch, 2008; Rychlíková, 2016)   

 Spolu s radikulárním syndromem je důležité zmínit pseudoradikulární 

syndrom. Pseudoradikulární syndrom je oproti radikulárnímu difúzní, není 

lokalizovaný v příslušném dermatomu a většinou dosahuje distálně jen ke kolenu. 

Reflexy dolní končetiny jsou normální. Příčinou může být funkční porucha pánve nebo 

páteře, svalů a jejich úponů. (Ambler, 2011; Rychlíková, 2016) 

Neurogenní klaudikace 

 Neurogenní klaudikace jsou charakteristické bolestmi v kříži, propagující  

ve většině případu do obou dolních končetin. Bolesti společně s parestézií a následnou 

slabostí v dolních končetinách vznikají při dlouhodobém stání nebo chůzi ve vzpřímené 

poloze a můžou vést k pádům. Stav nemocného se zhoršuje při záklonu, naopak 

předklon přináší úlevu. Nejčastější příčinou neurogenních klaudikací je stenóza 

páteřního kanálu. (Adamová, 2002; Ambler, 2011) 

Chronický low back pain 

 Chronické bolesti jsou tupého charakteru a objevují se v oblasti dolní části zad,  

v bedrech a kříži. Označují se tak bolesti, které trvají déle než 3 - 6 měsíců. Příčiny 

mohou být různé: špatné držení těla, blokáda lumbosakrálního přechodu nebo 

sakroiliakálního kloubu, porucha statiky, degenerativní onemocnění, tumory nebo 

přenesená bolest z interních orgánů (např. infekce močových cest). U starších osob 

můžou být projevem osteoporózy, spondylartrózy a osteochondrózy. V některých 

případech se však příčina chronických bolestí nedokáže diagnostikovat. (Mlčoch, 2008; 

Rychlíková, 2016; Vrba, 2008)  

Kostní bolest 

 Bolest je označována jako konstantní, když neexistuje žádná úlevová poloha. 

Příčinou můžou být vertebrální zlomeniny nebo osteoporotické kompresivní fraktury, 

také nádory a infekční onemocnění. (Pavelka, 2005) 

 



26 

 

Zánětlivá křížová bolest 

 Je bolest, která se objevuje při ankylozující spondylitidě (Bechtěrevova nemoc). 

Příčinou mohou být infekce, které se nacházejí v obratli, epidurálním prostoru nebo  

v meziobratlovém prostoru. Projevuje se ztrátou hmotnosti, celkovou únavou, horečkou, 

pocením.  (Jarošová, 2008; Pavelka, 2005) 

Failed back surgery syndrome (FBSS)  

 Tento syndrom nastává po neúspěšné operaci bederní páteře, kdy nemocný stále 

trpí bolestmi či kořenovými obtížemi. Bolesti a obtíže se však objevují až po několika 

týdnech. Dochází k němu při špatně provedených operací výhřezu disku, opětovné 

protruzi disku nebo neadekvátní dekompresi. K tomuto termínu patří ještě pojem 

"disastrous back surgery", kdy se pacientovi obtíže po operaci ještě zhorší. (Gutierrez, 

2005; Pavelka, 2005; Rychlíková, 2016)   

2.3.7 Vyšetření a diagnostika  

 Klinické vyšetření je důležité pro zjištění správné diagnózy a následného 

stanovení vhodného léčebného postupu. Uvedu zde základní vyšetření vertebrogenních 

obtíží dle Rychlíkové.  

Anamnéza 

 Je základním a důležitým vyšetřením, které nám pomáhá při určování diagnózy 

a terapeutického postupu. Podle Koláře lze z anamnézy stanovit správnou diagnózu až  

u 50% pacientů. Při stanovení příčiny bolesti je třeba se zaměřit na okolnosti vzniku 

obtíží, jejich průběh a v neposlední řadě na informace ohledně bolesti (charakter, kdy se 

objevuje, úlevová poloha, ...). Aby mohla být anamnéza komplexní, je potřebné vědět  

i informace z ostatních složek anamnézy. (Kolář, 2012)   

 Složky komplexní anamnézy:  

 osobní anamnéza   

- nynější onemocnění - současné choroby, onemocnění,  

- dřívější onemocnění - operace, úrazy, prodělané onemocnění, zlomeniny, 

 rodinná anamnéza - onemocnění nejbližších příbuzných, dědičné choroby,   

 alergologická anamnéza - alergie na léky či kontrastní látky a jejich reakce,  
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 farmakologická anamnéza - seznam současných užívaných léků a jeho 

dávkování, 

 gynekologická anamnéza - počet porodů/potratů, první/poslední menarche, 

 pracovní anamnéza - popis charakteru zaměstnání  

 sociální anamnéza - popis rodinných vztahů, finanční situace. (Kolář, 2012)  

Objektivní vyšetření 

 Pro správné stanovení diagnózy a následujících postupů je nutné, aby anamnéza 

byla doplněna komplexním objektivním vyšetřením. Objektivní hodnocení začíná již 

příchodem pacienta, kdy si můžeme všimnout jeho nenucených přirozených pohybů. 

Během vyšetření pacient musí být vysvlečený do spodního prádla.  

Aspekční vyšetření 

Hodnotíme celý pohybový systém jako celek zepředu, zezadu a zboku. Posuzujeme 

vztahy jednotlivých částí těla vůči sobě (hlava, krk, horní končetiny, trup, páteř a dolní 

končetiny) během stoje i chůze. Při vyšetření musíme postupovat systematicky, 

většinou kaudokraniálním směrem. (Kolář, 2012; Lewit, 2003) 

 Statické vyšetření stoje provádíme pomocí olovnice, kdy hodnotíme patologické 

odchylky od procházející osy olovnice.  

Při vyšetření posuzujeme:  

 tvar nožní klenby, 

 paty,  

 šířku baze, 

 délku a šíři achillové šlachy, 

 postavení hlezenních kloubů, 

 podkolenní rýhy, 

 postavení kolenních kloubů, 

 konturu a trofiku svalů lýtek a stehen, 

 subgluteální rýhy, 

 postavení pánve, 

 křivku páteře v sagitální i frotnální rovině, 

 délku a šířku tajle, 
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 tonus paravertebrálních svalů, 

 postavení lopatek, klíčních kostí, ramenních kloubů, 

 držení hlavy. 

 Při vyšetření chůze hodnotíme nejprve celkovou chůzi, poté se podrobněji 

zaměřujeme na jednotlivé části těla.  

Při vyšetření hodnotíme: 

 způsob došlapu a následné odvíjení nohy, 

 délku a šířku kroku, 

 šířku baze, 

 rytmus chůze, 

 propínání kolenních kloubů, 

 extenzi v kyčelních kloubech, 

 souhyb trupu a horních končetin, 

 pohyby páteře a pánve, 

 aktivitu paravertebrálních svalů, 

 postavení ramen a hlavy. 

Aspekční vyšetření dále můžeme doplnit modifikací stoje i chůze či testy na rovnováhu.  

Vyšetření aktivních pohybů páteře 

 Při vyšetření sledujeme provedení pohybu, rozsah, rozvíjení páteře, aktivitu 

svalů, zda se vyskytuje bolest, nějaké omezení pohybu nebo naopak zvětšená 

pohyblivost. Můžeme vyšetřovat páteř jako celek, nebo se zaměřit na jednotlivé úseky. 

Vyšetřujeme aktivní předklon, záklon a úklon oboustranně. Rozvíjení páteře si můžeme 

ověřit u testu distancí na páteři. (Rychlíková, 2016) 

Vyšetření pánve  

 Vyšetření pánve hodnotíme aspekčně i palpačně. Palpací si ověřujeme postavení 

spinae iliacae anteriores superiores (SIAS - přední horní spiny), spinae iliacae 

posteriores superiores (SIPS - zadní horní spiny) a cristae iliacae (CI - hřebeny kostí 

kyčelních). Při vyšetření můžeme přijít na patologické postavení pánve: 

 anteverze - SIAS se nacházejí níže než SIPS, 
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 retroverze - SIAS se nacházejí výše než SIPS, 

 torze - SIAS a SIPS nejsou rovnoběžné, jejich spojnice se kříží, 

 laterální posun pánve - pánev je posunuta laterálně, 

 sešikmení pánve - na jedné straně jsou SIAS, SIPS a CI výše, 

 rotace pánve - SIPS jedné strany jsou při vyšetření blíže k terapeutovi. 

 Vyšetření můžeme ještě doplnit testem spine sign či fenomén předbíhání, kde 

zjišťujeme posunlivost SI kloubů. (Kolář, 2012; Rychlíková, 2016) 

 

Obr. č. 5 - Porovnávání cristae iliacae (Lewit, 2003) 

Vyšetření reflexních změn 

 Reflexní změny měkkých tkání hodnotíme palpačně. Při vyšetření postupujeme 

systematicky, od povrchových tkání po hluboko uložené (kůže, podkoží, fascie, sval  

a periost). Zkoušíme protažitelnost, pružnost a posunlivost měkkých tkání vůči ostatním 

tkáním, dále hodnotíme svalový tonus. Kůži můžeme hodnotit pouhým třením, 

vnímáme protažitelnost, teplotu, odpor, napětí, hladkost nebo potivost kůže. 

Kieblerovou řasou posuzujeme protažitelnost podkoží i kůže. Při vyšetření fascií nás 

zajímá posunlivost i protažitelnost. U svalů si vyšetřujeme posunlivost proti kosti, dále 

svalový tonus či přítomnost trigger a tender pointů. Periostové body palpujeme bříškem 

prstu přiměřeným tlakem. (Gross, 2005; Lewit, 2003; Rychlíková, 2016)   
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Neurologické vyšetření  

 Neurologické testy vyšetřujeme, pokud máme podezření na poškození či 

dráždění nervového aparátu. Vyšetřujeme: 

 povrchové a hluboké čití, 

 šlachookosticové reflexy - patellární, medioplantární, Achillovy šlachy, 

 Lasegueovův napínací manévr - provádí se, pokud máme podezření  

na radikulární syndrom L4, 

 Obrácený Lasegueovův napínací manévr - provádí se, pokud máme podezření  

na radikulární syndrom L5 a S1. (Gross, 2005; Rychlíková, 2016) 

 

Obr. č. 6 - Lasegueův příznak (Posedělová, 2013) 

Vyšetření kloubní vůle 

 Testujeme oddalování či posunování kloubních plošek vůči sobě. Provádíme 

pohyby do flexe, extenze, rotace a lateroflexe. Za fyziologických podmínek by tyto 

pohyby měly být nebolestivé a volné. V případě patologie se může objevit omezení 

joint play nebo blokáda. (Gross, 2005) 

Vyšetření svalové síly 

 Svalový test vyšetřujeme u jednotlivých svalů nebo svalových skupin, které mají 

tendenci k oslabení. Při testování vycházíme ze správné výchozí polohy a fixace, 

pacient provádí pohyb pomalu a v celém rozsahu. Pro hodnocení používáme 6 stupňů 

svalové síly: 0 - nulová svalová síla, 1 - stopová svalová síla (pouze kontrakce svalu),  

2 - velmi slabá svalová síla, 3 - slabá svalová síla, 4 - dobrá svalová síla, 5 - normální 

svalová síla. (Gross, 2005) 
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Vyšetření zkrácených svalů 

 Při vyšetření se zaměřujeme na svaly posturální, nebo-li svaly, které mají 

tendenci ke zkrácení. Vyšetření probíhá aktivním i pasivním způsobem. Sval hodnotíme 

ve třech stupních: 0 - sval není zkrácen, 1 - mírné zkrácení, 2 - velké zkrácení.  

Při testování musíme dodržovat výchozí polohu a správnou fixaci. V případě patologie 

pozorujeme omezení rozsah pohybu či změnu postavení určitých segmentů, na které se 

sval upíná. (Gross, 2005; Lewit, 2003)  

Diagnostické zobrazovací metody 

 Základní orientační vyšetření u onemocnění páteře je radiodiagnostika. Toto 

morfologické vyšetření hodnotí změny na páteři ve dvou základních rovinách 

(předozadní a boční), kdy může ukázat změny tvaru páteřního kanálu nebo obratlů, 

strukturální změny degenerativní nebo zánětlivé, či odhalit nádory a úrazy.   

 Vyšetření výpočetní tomografie (CT) nám může poskytnou informace  

o parametrech páteřního kanálu, stavu ploténky a krycích destiček. CT je dominantní 

vyšetření při odhalování kostních proliferativních procesů zužujících páteřní nebo 

kořenové kanály.           

 Magnetická rezonance (MR) umožňuje hodnotit morfologické i chemické změny 

uvnitř ploténky. Pomáhá objevit např. trhliny annulus fibrosus, posuny centrálních hmot 

nebo jednotnost zadního podélného vazu.        

 CT-diskografie je vyšetření, při kterém se do nucleus pulposus 

intervertebrálního disku aplikuje kontrastní látka, z jejíž distribuce se hodnotí vnitřní 

struktura ploténky. (Kasík, 2002) 

2.3.8 Léčba vertebrogenních poruch 

 Léčba bolestí zad má mnoho možností. Zahrnuje farmakologickou léčbu, 

léčebnou rehabilitace a operativní léčbu. Druh léčby se určí, až po stanovení správné 

indikace. (Mlčoch, 2008; Rychlíková, 2016)    

Farmakologická léčba vertebrogenních poruch  

Analgetika 

 Patří k nejvíce užívaným lékům. Snižují vnímání bolesti, a tím poskytují určitou 

úlevu. Můžeme je rozdělit do dvou skupin:  
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- opioidní analgetika mají silný účinek, vážou se na opiodní receptory v centrální 

nervové soustavě, blokují vyplavování neurotransmiterů na presynaptické úrovni, to 

vede k útlumu vedení a zpracování vzruchů. Působení léků může způsobit vedlejší 

nežádoucí účinky, závislost nebo zneužití, proto se předepisují jen krátkodobě. Řadíme 

sem léky jako např. morfin a kodein.,   

- neopiodní analgetika mají slabý anagletický účinek, působí centrálně na vnímání 

bolesti a periferně tlumí vznik bolestivých podnětů. Mimo analgetického účinku mají 

ještě antipyretický a antiflogistický. Patří sem např. paracetamol, kys. acetylsalicylová  

a NSA. (Borczuk, 2013; Kasík, 2002) 

Nesteroidní antirevmatika (NSA) 

 NSA tvoří skupina léků, které mají analgetický, protizánětlivý a antipyretický 

účinek. Patří k nejčastěji užívaným lékům ve farmakologii. Analgetický účinek mají 

zejména na periferii, protizánětlivý účinek nastává po inhibici cyklooxygenázaxy 

(ovlivňuje syntézu prostaglandinů - mediátor zánětu a bolesti). Všechna NSA mají 

vedlejší nežádoucí účinky, zejména na GIT (dyspepsie, peptický vřed), ledviny (edémy, 

intersticiální nefritida), plíce (bronschospasmus) a kardiovaskulární systém. Více než 

50% všech nežádoucích účinků se týká GIT. Nesteroidní antirevmatika můžeme rozdělit 

podle délky účinku na:  

 - krátkodobá (ibuprofen, diklofenak),  

 - střednědobá (naproxen, celekoxib),  

 - dlouhodobá (meloxikam, piroxikam). (Pavelka, 2005; Rychlíková, 2016) 

Paracetamol 

 Je užíván pro své analgetické a antipyretické účinky. Nemá vedlejší nežádoucí 

účinky na GIT, pouze při předávkování je možné riziko poškození jater. Nejznámější  

ze skupiny léku je paralen.        

 Paracetamol je u vertebrogenních obtíží podáván při méně intenzivních 

bolestech. Pokud převažuje v onemocnění zánětlivá složka, účinek paracetamolu je 

nízký, jelikož neinhibuje syntézu mediátoru zánětu. (Pavelka, 2005; Rychlíková, 2016) 

Centrální myorelaxancia 

 Centrální myorelaxancia se podávají u zvýšeného svalového spazmu kosterního 

svalu a reflexních změn. Jsou indikovány zejména u akutních stavů. Působí na centrální 
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nervový systém a tlumí polysynaptické míšní reflexy, tím snižují neuronální aktivitu  

a uvolňují spazmus. Často se podávají současně s NSA, či analgetiky. (Kasík, 2002; 

Rychlíková, 2016) 

Kyselina acetylsalicylová 

 Patří k nejstarším užívaným lékům. Používá se jako antipyretikum, analgetikum 

a proti zánětům. Dále se podává i jako antirevmatikum, antitrombotikum a antiagregans. 

Její nežádoucí účinky se projevují na GIT, ledvinách či zvyšující se krvácivostí. 

(Rychlíková, 2016) 

Kortikoidy 

 Glukokortikoidy mají protizánětlivé, antiedematózní, antiproliferativní, 

protialergické a imunosupresivní účinky. Snižují tvorbu prostaglandinů, zabraňují 

vstupu vody do buněk, inhibují fagocytózu, omezují vazodilataci a zasahují  

do metabolických pochodů. Užívání glukokortikoidů vede k vedlejším nežádoucím 

účinkům jako vznik osteoporózy, diabetu, katarakty, potíže v GIT (peptický vřed) či 

změny psychiky. (Kasík, 2002) 

Antidepresiva 

 Podávají se na ovlivnění vegetativního systému při jeho zvýšené reaktibilitě. 

Mají analgetický účinek na míšní úrovni. Vedou ke zmírnění úzkosti a deprese. 

Podávají se u chronických stavů. (Kasík, 2002; Rychlíková, 2016) 

Léčebná rehabilitace vertebrogenních poruch 

Fyzikální terapie 

 Fyzikální terapie se používá jako doplňková léčba, která slouží k ovlivnění 

reflexních změn způsobené vertebrogenním onemocněním. Efekt terapie nezáleží  

na množství a délce aplikací, ale na optimálně zvolené proceduře, která v ideálním 

případě ovlivní symptomy a dysfunkce pohybové soustavy. V závislosti na výběru 

procedury můžeme působit jak lokálně v malém místě, tak i na větší plochu či  

na povrch celého těla. Fyzikální terapie je tzv. pasivní terapie, která by neměla činit více 

jak 5-10% z celkové léčby. (Kolář, 2012; Rychlíková, 2016)  

 U vertebrogenních onemocnění se využívá zejména elektroterapie, 
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mechanoterapie, fototerapie, termoterapie a hydroterapie. Z každé skupiny jsem si 

vybrala vždy jednu proceduru, kterou jsem popsala. (Rychlíková, 2016)  

Kontaktní elektroterapie 

 U diadynamických proudů se využívá aplikace galvanického proudu společně  

s pulzní složkou, která má dva druhy. Monophasé fixe (MF) o frekvenci 50 Hz  

a diphasé fixe (DF) o frekvenci 100 Hz se při aplikaci kombinují s dalšími šesti proudy 

(CP, LP, RS, MM, CCFO, CPid). Diadynamické proudy mají analgetický, 

antiedematózní, trofotropní a myorelaxační účinek. Aplikují se deskovými 

transregionálními nebo longitudinálními elektrodami. Kvůli leptavému účinku je doba 

aplikace do 6 minut, pokud trvá déle, musíme elektrody přepólovat. (Poděbradský, 

Poděbradská, 2009) 

Bezkontaktní Elektroterapie 

 Magnetoterapie se využívá pro léčebné účely magnetického pole, které můžeme 

rozdělit podle protékajícího proudu. Statické magnetické pole nemění intenzitu ani směr 

působení, střídavé magnetické pole je charakterizováno plynulým narůstáním intenzity, 

následované poklesem, pulzní magnetické pole se projevuje skokovými změnami. 

Magnetoterapie má mnoho prospěšných účinků jako: analgetický, myorelaxační, 

antiedematózní, disperzní a trofotropní. Působí vazodilatačně a urychluje hojení. Doba 

aplikace se pohybuje od 20 do 45 minut, počet procedur je 20 až 30. (Poděbradský, 

Poděbradská, 2009) 

Mechanoterapie 

 Ultrazvuk je charakterizován jako podélné vlnění o frekvenci nad 20 000 Hz.  

Při léčbě se využívá mechanické energie vlnění s frekvencí 1,0 - 3,0 MHz. Velikost 

frekvence se určuje podle hloubky působení. Pro povrchově ležící tkáně (asi do 5 cm) se 

používá frekvence 3MHz, pro hluboko uložené tkáně (do 15 cm) 1 MHz. Při aplikaci se 

vytváří tzv. mikromasáž s myorelaxačním, antiedematózním a trofotropním účinkem. 

Mikromasáž vzniká rozkmitáním tkání a buněk v měkkých tkáních, kde se mechanická 

energie přeměňuje na tepelnou energii. Ultrazvuk se aplikuje hlavicí o průměru 1, 4 

nebo 10 cm po dobu 3 - 5 minut. Intenzita se pohybuje mezi 1 - 2 W/cm
2
  

pro kontinuální UZ a 2 - 3 W/cm
2
 pro pulzní UZ. Procedury by měly probíhat  
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u akutních stavů denně, u chronických stavů 3x týdně. (Poděbradský, Poděbradská, 

2009) 

Fototerapie 

 Laser je zdrojem elektromagnetického záření nebo-li světla, které vyzařuje  

do těla pomocí paprsku. Laserový paprsek má vysokou energii díky svým vlastnostem - 

monochomatičnost (pouze jedna vlnová délka v jednotlivém případě), polarizace (vlnění 

jen v jedné rovině), koherence (světlo kmitá pouze v jedné fázi) a "nondivergence" 

(malá rozbíhavost paprsku). Laser se využívá pro své termické, fotochemické, 

biostimulační, protizánětlivé a analgetické účinky. Jednotlivé dávky se liší v závislosti 

na typu poškození, např. u akutní jizvy činí 2 - 4 J/cm
2
, reflexní změny ve svalech  

8 - 15 J/cm
2
. Aplikace se provádí bodovou nebo plošnou sondou denně. Doba záření 

závisí na velikosti plochy, která je ozařována. (Poděbradský, Poděbradská, 2009) 

Termoterapie a hydroterapie  

 Instantní kompresy ("horké sáčky") se označují jako forma pozitivní 

termoterapie. Využívají se sáčky, které jsou naplněné teplodržnými gely a nahřívají se 

ve vodě po dobu 60 minut. Slouží převážně k ovlivnění HAZ a používají se jako 

příprava pro LTV nebo měkké techniky.   

 Z hydroterapie se využívá perličková koupel. Teplota vody je lehce hypertermní 

(37- 38°). Procedura je aplikovaná při zvýšeným svalovým napětí a neschopnosti 

relaxace. (Poděbradský, Poděbradská, 2009) 

Léčebná tělesná výchova 

 Léčebná tělesná výchova nebo-li kinezioterapie patří k nejčastěji používaným 

metodám v rehabilitaci. Jejím hlavním cílem je naučit správně provádět pohyb  

za účelem udržení nebo znovuzískání motorické funkce, která je snížená nebo utlumená. 

(Dvořák, 2003) 

Cvičení hlubokého stabilizačního systému páteře 

 Cvičení spočívá ve správné koordinaci a zapojení hlubokých zádových svalů 

kolem páteře, břišních svalů, svalů pánevního dna a bránice. Správné držení těla  

a provedení pohybu je možné, pokud všechny tyto složky pracují ve vzájemné souhře. 

Kokontrakcí těchto svalů se zvyšuje nitrobřišní tlak, který působí na bederní páteř a tím 
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ji stabilizuje. Při dysfunkci jedné složky dochází ke špatné koordinaci a tím k možnému 

poškození páteře. (Rychlíková, 2016) 

Cvičení senzomotorické stimulace 

 Metoda senzomorické stimulace využívá spojení senzorického a motorického 

systému ke zlepšení koordinace pohybu společně s udržením vzpřímeného těla.  

Při rehabilitaci se cvičí soubor balančních cviků na různých nerovných plochách.  

Při balanci na těchto plochách dochází k podráždění receptorů chodidla, které nutí 

cvičícího udržet vzpřímený stoj, při němž jsou drážděny další receptory v kloubech  

a ve svalech. (Norris, 2015; Rychlíková, 2016) 

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) 

 PNF je metoda, jejíž cílem je zvýšit rozsah pohybu, ovlivnit zvýšené napětí 

svalů, protáhnout svaly, zlepšit koordinaci pohybu, posílit či zrelaxovat svaly. Je to 

syntetická metoda, při které jsou pohyby vedeny v diagonále v kombinaci: 

flexe/extenze, abdukce/addukce, zevní rotace/vnitřní rotace. Při cvičení diagonál se sval 

stává silnějším a jeho zapojení je více koordinované. Metoda využívá relaxačních  

i posilovacích technik, při kterých dochází buď k izotonické kontrakci, nebo  

ke střídání izotonické kontrakce s izometrickou. (Gidu, 2013; Rychlíková, 2016)  

Feldenkraisova metoda 

 Metoda je založena na pomalém provedení pohybu společně se správným 

dýcháním. Při cvičení je vybrán určitý pohybový vzorec, na který se pacient soustředí. 

Při pohybu si pacient uvědomuje, jak moc je určitá část těla do pohybu zařazena, zda 

pohyb provádí jeden, dva či více kloubů, jestli je pohyb hladký nebo trhaný, jednoduchý 

nebo namáhavý. Na pohyb se musí soustředit po celou dobu jeho provádění. Nakonec 

porovnává postavení těla, končetiny před a po provedení pohybu. Po provedení pohybu 

byla měl následovat pocit uvolnění. (Rychlíková, 2016; Wyszynski, 2010)  

Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS) 

 DNS je fyzioterapeutická metoda, jejíž principem je optimalizovat pohybový 

systém na základě vývojové kineziologie v prvním roce života. Stabilizace se provádí 

na základě koordinace svalů, intraabdominálního tlaku a regulace z centrální nervové 

soustavy. (Frank, 2013)  
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 Metoda vychází z pohybových globálních vzorců odvozených z posturální 

ontogeneze. Tyto vzorce jsou geneticky zakódované v mozku. V průběhu života se 

pohybové vzorce mění a člověk si vytváří své vlastní, které jsou většinou špatně  

a neekonomicky prováděné. Při dlouhodobém používání špatných stereotypů mohou 

vznikat poruchy pohybového aparátu, které vedou k bolesti. (Frank, 2013; Rychlíková, 

2016)  

 Cvičením DNS je možné odhalit tyto špatné stereotypy a na podkladě znalostí 

vývojové kineziologie je i léčit. Cvičení se provádí od nejjednodušších poloh  

až po pohybová cvičení. Cílem je optimální zapojení svalu a správné provedení pohybu. 

Mezi jednodušší cviky patří například poloha na břiše s oporou o lokty, mezi těžší 

poloha "překážkového sedu". (Kolář, 2012; Rychlíková, 2016) 

Metoda McKenzie 

 Metoda je zaměřená především na pacienty s vertebrogenními obtížemi. Terapie 

se stanoví na základě objektivního vyšetření a subjektivních příznaků. Metoda 

rozeznává tři druhy bolestivých syndromů: posturální syndrom, dysfunkční syndrom  

a poruchový syndrom. Při terapii se postupuje u každého syndromu jinak.   

 U posturálního syndromu se nachází vadné držení těla v určité poloze. 

Dysfunkční syndrom znamená dysfukce do určitého směru pohybu (např. flekční 

dysfunkce). Poruchový syndrom je charakterizován anatomickou lézí v páteřním 

kanálu.   

 Cílem metody je vyloučit pohyb, který bolest způsobuje. Zaměřuje se na správné 

držení těla, protažení zkrácené tkáně či cvičení páteře v různých polohách (např. cvičení 

extenze vleže na břiše). (Kolář, 2012; Liebenson, 2007) 

Specifické léčebné metody 

Mobilizace 

 Mobilizace se dají používat na všechny pohyblivé struktury, tj. klouby, měkké 

tkáně či vnitřní orgány. Provádí se na místech, kde je zjištěn jakýkoliv odpor či omezení 

pohyblivosti, které může způsobovat bolest. Nejčastěji se mobilizují klouby, které mají 

omezený rozsah pohybu v oblasti periferních kloubů nebo páteře.  

 Při terapii terapeut provede v kloubu předpětí do místa omezení, (bariéry) a čeká 
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na fenomén uvolnění, který může nastat za 10 vteřin až půl minuty. Fenomén uvolnění 

může ještě podpořit lehkým pružením do místa bariéry. (Kolář, 2012) 

Manipulace 

 Manipulace je používána, pokud během mobilizací nedošlo ke zlepšení omezené 

kloubní pohyblivosti či pohybového segmentu. Takové omezení se nazývá blokáda. 

Manipulace se používá pouze tehdy, pokud je blokáda jen v jednom pohyblivém 

segmentu, jestliže je blokáda ve více segmentech nad sebou, používá se jemnější 

mobilizační technika.  

 Při technice terapeut provede předpětí kloubu do místa omezení a poté provede 

minimální silou nárazový pohyb přes hranici omezení. Je možné vyvolat fenomén 

lupnutí, který však nemusí vždy nastat a terapeut by ho neměl vynucovat.   

 Je nutné upozornit, že po nárazová manipulaci dochází k přechodné 

hypermobilitě, proto by se neměla provádět příliš často. (Lewit, 2003)    

Trakce 

 Trakce znamená v určitém smyslu mechanoterapie či manipulace s kloubem. Jde 

o vytvářený tah v ose kloubu, který se provádí po kratší dobu opakovaně nebo 

nepřerušovaně po delší dobu. Důležitá je správně zvolená síla, kterou terapeut trakci 

provádí. Po trakci by nikdy nemělo dojít ve svalu k ochranné reflexní reakci.   

 Trakce je velice přínosná u kořenových syndromů, diskopatií či akutního 

lumbaga, kdy přináší pacientovi úlevu.   

 Pokud trakce nepřináší úlevu a naopak se po terapii pacientovi obtíže zhorší, tak 

se v trakci nesmí pokračovat. (Kolář, 2012; Lewit, 2003)     

Chirurgická léčba 

 Chirurgická léčba se provádí, když hrozí porucha nervového systému (útlak 

kořene nebo míchy) u degenerativního onemocnění páteře (např. výhřez meziobratlové 

ploténky), při fraktuře obratle, infekční komplikaci či u metastáz, kdy hrozí zborcení 

obratle s následnou prominencí do páteřního kanálu. (Štětkářová, 2009)   

 Na bederní páteři se provádějí zákroky intradiskální a transkanalikulární.  
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Intradiskální výkony 

 Provádějí se většinou punkčním přístupem mimo spinální kanál přímo  

do ploténkového prostoru. Výkon se provádí v lokální anestezii, výhodou jsou malé 

pooperační bolesti díky minimálnímu přístupu. Mezi intradiskální výkony patří 

automatická pekutánní lumbální diskektomie (APLD), kde pod silným podtlakem 

dochází k odsátí materiálu ploténky. Dále dekomprese disku laserem, kdy dochází  

k vaporizaci centra disku. Perkutánní endoskopická lumbální diskektomie (PELD) 

umožňuje odstranění malých fragmentů. (Kasík, 2002)  

Transkanaliklární výkony 

 Při výkonech dochází k otevření páteřního kanálu. Používá se při vyhřezlé 

bederní ploténce a provádí se dorzálním přístupem. Nejšetrnější otevření spinálního 

kanálu je při transligamentózním přístupu, kdy dochází k vytnutí žlutého vazu. Pokud 

není transligamentózní přístup dostatečný, dochází k odstranění jedné poloviny zadní 

části obratle nebo-li hemilaminektomie. Při laminektomii se odstraňuje celý obratlový 

oblouk. (Kasík, 2002) 
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3 Část speciální  

3.1 Metodika práce  

 Moji bakalářskou práci jsem zpracovávala na základě čtyřtýdenní praxe, kdy 

jsem navštěvovala Institut lékařské a experimentální medicíny v Praze v Krči. Praxi 

jsem absolvovala v období od 2. 1. 2017 do 27. 1. 2017 pod vedením Bc. Roberta 

Charváta. Pracovala jsem denně 4 hodiny na různých odděleních (odd. klinické 

rehabilitace, nefrologie, hepatogastroenterologie, anesteziologie, resuscitace a intenzivní 

péče, diabetologie). Pro moji bakalářskou práci jsem si vybrala mladou pacientku  

s bolestmi dolní části zad.          

 Harmonogram terapií již měla pacientka stanovený, pracovala jsem s ní od její 

druhé terapie. Navštěvovala ambulanci 1x týdně, proto jsem za ní docházela  

i po skončení mé praxe. Celkem jsme spolu měli 6 terapií po 30-45 minutách,  

při vstupním/výstupním rozboru bylo vyhrazeno na vyšetření a terapii více času. Mimo 

rehabilitace docházela pacientka ještě na vodoléčbu, na celotělovou vířivou vanu. 

 Všechny použité vyšetřovací metody a terapeutické postupy byly aplikovány 

neinvazivně. Tyto metody i postupy odpovídaly náplni mého tříletého bakalářského 

studia oboru fyzioterapie.         

 Ke vstupnímu a výstupnímu rozboru byly použity následující pomůcky: 

terapeutické lehátko, plastový goniometr, krejčovský metr a neurologické kladívko. 

 Používala jsem techniky míčkování dle Jebavé, tlakovou masáž trigger pointů 

dle Travellové a Simonse, techniky měkkých tkání dle Lewita, kloubní mobilizace dle 

Lewita, postizometrickou relaxaci dle Lewita, respirační fyzioterapii, metodu 

senzomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové a cvičení na hluboký stabilizační systém 

dle Koláře. U terapií byly použity tyto pomůcky: terapeutické lehátko, molitanový 

míček a posturomed.        

 Všechny terapie probíhaly pod dohledem mého supervizora, se kterým jsem vše 

konzultovala a který mi byl vždy nápomocen.      

 Terapie byla započata podepsáním informovaného souhlasu, na základě kterého 

byl projekt schválen etickou komisí  UK FTVS. (viz příloha) 
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3.2 Anamnéza 

Datum: 11. 1. 2017 

Vyšetřovaná osoba: J.V., žena 

Ročník: 2004 

Diagnóza: M54.56 Bolesti dolní části zad; bederní krajina 

Anamnéza:  

1. rodinná: Otec - zdráv, matka - vrozená vývojová vada kyčlí, zdráva 

2. osobní:   

a) dřívější onemocnění: běžné dětské nemoci, 0 zlomeniny, 0 operace, opakované 

záněty středouší, 2011 distorze kotníku, 2x luxace lokte vpravo (2012,2015) 

b) nynější onemocnění: Pacientka přichází kvůli bolestem bederní části zad 

oboustranně, výrazněji vpravo (škála 3/10 - 10 nejhorší). Bolest přetrvává  

od září minulého roku, kdy při jednom tréninku moderní gymnastika byla 

pacientka tažena násilím do extenze páteře. Od té doby se bolest objevuje  

při cvičení do extenze (např. cvičení mostů, přitahování nohou k hlavě  

do extenze). Po podráždění se bolest objevuje i během tréninku, poté přetrvává 

až do večera, občas se s bolestí probudí i ráno. V noci se kvůli bolesti nebudí. 

Úlevová poloha - hluboký předklon, schoulení do klubíčka, "vyhrbení". 

Pacientka se s bolestmi zatím neléčila, ani nepodstoupila žádnou rehabilitaci.  

3. gynekologická: nemenstruuje, 0 gynekologické zákroky 

4. farmakologická: 0 

5. alergologická: žádné 

6. abusus: 0 

7. pracovní: studentka 6. třídy ZŠ 

8. sportovní: Věnuje se závodně moderní gymnastice od 4 let, nyní 3-5x týdně tréninky 

  po 3 hodinách a 1x týdně balet. Na gymnastice nemají žádného   

  fyzioterapeuta. Žádnou další aktivitu nevykonává.  



42 

 

9. sociální: Žije s rodiči v panelovém domě.  

Status praesens:  

Subjektivní: Pacientka se cítí dobře, netěší se do školy, momentálně ji záda trochu bolí 

(1/10). 

Objektivní: Pacientka je štíhlé, svalnaté postavy. Sedí na lehátku, je schopná 

komunikace, celkové soběstačnosti. Je orientovaná místem, časem i osobou. Pravačka.  

Váha: 35 kg, výška: 144 cm, BMI: 16,9. 

Předchozí rehabilitace: Pacientka dříve nepodstoupila žádné rehabilitace. 

Výpis ze zdravotní dokumentace: zdravotní dokumentace nebyla k dispozici, 

pacientka nebyla na žádných zobrazovacích metodách  

Indikace k rehabilitaci: Bolesti dolní části zad. 

 

3.3 Vstupní kineziologický rozbor 

3.3.1 Vyšetření stoje aspekcí  

Statické vyšetření stoje 

zezadu: 

baze na šíři kyčlí, špičky nohou vytočeny zevně (20°), paty bez otlaků, hlezenní klouby 

v normálním postavení, svaly lýtek a stehen v symetrii, pravá popliteální rýha více 

zešikmená, levá popliteální rýha vodorovně, pravá subgluteální rýha níže, normotrofika 

lýtkových, stehenních a gluteálních svalů, intergluteální rýha plynule navazuje na páteř, 

rotace pánve +, pánev bez zjevného posunu a sešikmení, prominence paravertebrálních 

valů v oblasti bederní páteře a na přechodu hrudní-bederní páteře, hrudní páteř 

oploštělá, pravá tajle delší a širší, lopatky stejně daleko od páteře, viditelný vertebrální 

okraj lopatek, hlava bez úklonu, ušní boltce ve stejné výšce  

zboku:  

kolenní klouby v hyperextenzi bill, hyperlordóza bederní páteře, hrudní páteř oploštěná, 

ramenní klouby v optimálním postavení, krční páteř plynule navazuje na hrudní páteř, 

hlava bez předsunu 
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zepředu: 

baze na šíři kyčlí, špičky nohou vytočeny zevně (20°), kontura stehenních svalů 

symetrická, normotrofika stehenních svalů, patelly ve stejné výšce, rotace pánve +, 

umbilicus ve středním postavení, hlava bez úklonu, ušní boltce ve stejné výšce 

Dynamické vyšetření  

flexe: bederní páteř rozvinutá, hrudní páteř oploštělá, prominence paravertebrálních 

valů v oblasti L a Th-L páteře, výrazněji vpravo, krční páteř rozvinutá  

lateroflexe: prominence paravertebrálnch svalů v oblasti L a Th-L páteře, více vpravo, 

rozsah na obě strany stejný   

extenze: nevyšetřeno z důvodu bolesti  

Modifikace stoje 

Rhombergův stoj  

Rhomberg I: prstce nejsou přitisknuty k podložce  

Rhomberg II: nepatrné přitisknutí prstců k podložce  

Rhomberg III: lehká titubace, prstce přitisknuté k podložce 

Véleho test  

Véle I: při přenesení váhy dopředu se aktivně zapojují prstce  

Véle II: prstce lehce přitisknuty, lze vložit papír 

Trendelenburgova - Duchennova zkouška   

PDK - bez patologie  

LDK - bez patologie  

Stoj na špičkách  

pacientka zvládá stoj bez jakýchkoliv problémů  

3.3.2 Analýza chůze 

úzká baze, rytmus pravidelný, krok symetrický, při fázi kroku nejdříve došlap na patu 

poté odval z metatarsů, při chůzi kyčelní klouby v mírné zevní rotaci, výrazná lordóza  

v bederní páteři, zvýšená aktivita svalů v oblasti bederní páteře, nedochází k extenzi  

v kyčelních kloubech, souhyb paží symetrický  
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Modifikace chůze 

Chůze po špičkách  

pacientka zvládá chůzi bez problémů 

Chůze v podřepu  

pacientka zvládá chůzi bez problému 

Chůze se vzpaženými horními končetinami   

pacientka zvládá chůzi bez problémů  

Chůze pozpátku  

zvýšená aktivita paravertebrálních svalů v oblasti bederní páteře, nedochází k extenzi  

v kyčelních kloubech 

3.3.3 Palpační vyšetření 

Palpační vyšetření pánve 

 přední horní spiny se nacházejí níže než zadní = mírná anteverze pánve 

 P a L SIAS - ve stejné rovině 

 P a L SIAP - ve stejné rovině 

 cristy - ve stejné výšce 

Vyšetření reflexních změn dle Lewita 

Vyšetření protažitelnosti fascií  

 zádová fascie část kraniální - bez patologie oboustranně 

 zádová fascie část kaudální - zhoršená posunlivost oboustranně 

Vyšetření svalového tonu a trigger pointů  

Sval P L P L 

m. erector trunci Th-L páteře hypertonus hypertonus trigger point trigger point 

m. erector trunci L páteře hypertonus hypertonus trigger point trigger point 

m. rectus femoris hypertonus hypertonus - - 

m. piriformis hypertonus hypertonus trigger point trigger point 

m. triceps surrae hypertonus hypertonus trigger point trigger point 

"hamstringy" hypertonus hypertonus - - 
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Sval P L P L 

Adductory hypertonus hypertonus - - 

Tab. č. 1 - Vyšetření svalového tonu a trigger pointů 

S reflex - bez patologie bill. 

Patrickova zkouška - negativní bill. 

3.3.4 Stereotyp dýchání 

 horní hrudní typ dýchání  

 dýchání je klidné 

 dechová vlna - patologická, nádech pouze do horního hrudníku, žádný náznak  

u dýchání do břišní oblasti 

 poměr nádech:výdech - 1:2 

3.3.5 Vyšetření stereotypů dle Jandy  

flexe trupu  

provedení: převažuje aktivita m. rectus abdominis, mm. obliquii abdominis v útlumu 

abdukce v kyčelním kloubu  

hodnocení:  

1. m. gluteus medius a minimus,  

2. m. tensor fasciae latae,   

3. m. quadratus lumborums.  

provedení: 

pohyb proveden ve správném pořadí na obou končetinách, není přítomen žádný 

tensorový či quadrátový mechanismus 

extenze v kyčelním kloubu  

hodnocení:  

1. m. gluteus maximus,   

2. "hamstringy",  

3. extenzory Lp (kontra),  

4. extenzory Lp (homo),  

5. extenzory Th-Lp (kontra),   

6. extenzory Th-Lp (homo),   

7. svaly pletence pažního.  
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provedení: 

při vyšetření byla vidět oboustranně výrazná aktivita  paravertebrálních svalů v oblasti  

L a Th-L páteře, kdy pacientka začíná pohyb prohnutím v zádech aktivitou mm. erector 

spinae, poté aktivita "hamstringů" a nakonec m. gluteus maximus 

klik 

lopatky během pohybu neodstávají, dochází ke správnému zapojení mezilopatkových 

svalů 

3.3.6 Vyšetření hlubokého stabilizačního systému 

dle Australské školy 

test se zvednutím dolní končetiny  

při snaze o nadzvednutí nohy (pravé i levé) dochází k prohnutí v bederní páteři se 

současným vyklenutím m. rectus abdominis 

modifikace palpace mm. multifidi  

vyšetření: poloha na čtyřech, dolní končetiny 90° v kyčlích i kolenou, pacientka 

vyzvána k zanožení jedné končetiny, palpace mm. multifidi kontralaterálně 

provedení: pravé mm. multifidi - opožděná reakce (insuficience), levé mm. multifidi - 

optimální zapojení  

dle Koláře 

test břišního lisu  

při snaze o udržení dolních končetin bez opory pacientka nebyla schopná zachovat 

rovnoměrnou břišní stěnu, docházelo k vyklenutí m. rectus abdominis, v oblasti 

laterálních břišních svalů nebyla patrná žádná aktivita 

brániční test  

pacientka při výdechu nebyla schopná rozšířit hrudník laterálně, mezižeberní prostory 

se rozšiřovaly minimálně, žebra se pohybují spíše kraniálně 
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3.3.7 Antropometrie dle Haladové  

Vyšetření distancí na páteři 

Test Fyziologický 

rozsah 

Provedení  Hodnocení 

Schoberova zkouška 4 - 5 cm 4 cm Negativní 

Stiborova zkouška 7 - 10 cm 7 cm Negativní 

Ottova inkl. vzdálenost až 3,5 cm 3 cm Negativní 

Ottova rekl. vzdálenost až 2,5 cm 2 cm Negativní 

Čepojevova vzdálenost 2,5 - 3 cm 3 cm Negativní 

Forestierova fleche 0 cm 0 cm Negativní 

Thomayerova zkouška nedosáhne-poz., 

přesáhne-neg. 

Přesáhne  Negativní 

Flexe C páteře 0 cm 0 cm Negativní 

Tab. č. 2 - Vyšetření distancí na páteři 

3.3.8 Goniometrie  

Vyšetření kloubní pohyblivosti dle Jandy 

Horní končetina (aktivně) 

Kloub P L 

ramenní kloub 

S: 60 – 0 – 180 

F: 180 – 0 – 0 

T: 35 – 0 – 130 

R: 95 – 0 – 85 

S: 60 – 0 – 180 

F: 180 – 0 – 0 

T: 35 – 0 – 130 

R: 90 – 0 – 85 

 loketní kloub S: 10 – 0 – 150 S: 10 – 0 – 150 

Tab. č. 3 - Vyšetření kloubní pohyblivosti horní končetiny dle Jandy 

Dolní končetina (aktivně) 

Kloub  P L 

kyčelní kloub 

S: 30 – 0 – 140 

F: 55 – 0 – 30 

R: 55 – 0 – 45 

S: 30 – 0 – 140 

F: 50 – 0 – 30 

R: 55 – 0 – 45 

kolenní kloub S: 10 – 0 – 160 S: 10 – 0 – 160 

Tab. č. 4 - Vyšetření kloubní pohyblivosti dolní končetiny dle Jandy 
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Test hypermobility dle Jandy 

Hodnocení:  

dle Jandy: 

 normální rozsah 

 hypermobilní rozsah 

dle Sachseho: 

 A = hypomobilní až normální rozsah 

 B = lehce hypermobilní rozsah 

 C = výrazně hypermobilní rozsah  

Testování dle Jandy dle Sachseho 

normální hypermobilní A B C 

Bederní páteř - extenze nehodnotí *poznámka 

Bederní páteř - flexe 

(hodnocení dle 

Thomayera) 

nehodnotí   x 

Zkouška úklonu  x  x  

Hrudní páteř - rotace  x  x  

Zkouška rotace hlavy  x   x 

MP klouby - dorzální 

flexe 

nehodnotí   x 

Zkouška sepjatých 

prstů 

 x nehodnotí 

Zkouška sepjatých 

rukou 

 x nehodnotí 

Zkouška 

extendovaných loktů 

 x  x  

Zkouška šály  x   x 

Zkouška zapažených 

paží 

 x   x 

Zkouška založen. paží  x   x 
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Testování dle Jandy dle Sachseho 

normální hypermobilní A B C 

Scapulohumerální 

kloub - abdukce 

nehodnotí  x  

Zkouška posazení na 

paty 

 x nehodnotí 

Kolenní kloub - extenze nehodnotí   x 

Kyčelní kloub - rotace nehodnotí   x 

Tab. č. 5 - Vyšetření hypermobility dle Sachseho a Jandy 

Poznámka: test bederní páteře do extenze nehodnocen z důvodu bolesti 

3.3.9 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

0 - norma, 1 - mírné zkrácení, 2 - velké zkrácení 

Svalová skupina/stupeň zkrácení P L 

m. triceps surae 

m. gastrocnemius 0 0 

m. soleus 0 0 

flexory kyčelního kloubu 

m. iliopsoas 0 0 

m. rectus femoris 0 0 

m. tensor fasciae latae 0 0 

adduktory kyčelního kloubu 

jednokloubové adduktory 0 0 

dvoukloubové adduktory 0 0 

flexory kolenního kloubu 0 0 

m. piriformis 0 0 

m. quadratus lumborum 0 0 

m. erectores spinae 2 

Tab. č. 6 - Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 
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3.3.10 Vyšetření kloubní vůle páteře dle Lewita 

Hrudní páteř 

 Th1 - bez patologie  

 Th2 - bez patologie 

 Th3 - bez patologie 

 Th4 - bez patologie 

 Th5 - bez patologie 

 Th6 - bez patologie 

 Th7 - bez patologie 

 Th8 - blokáda směrem do flexe, rotace 

 Th9 - blokáda směrem do flexe, rotace 

 Th10 - blokáda směrem do flexe, rotace 

Bederní páteř 

 L1 - bez patologie 

 L2 - blokáda směrem do flexe, rotace 

 L3 - blokáda směrem do flexe, rotace 

 L4 - bez patologie 

 L5 - bez patologie 

SI klouby 

 bez patologie bill.  

3.3.11 Neurologické vyšetření 

Pacientka je orientovaná místem, časem, osobou, bez poruchy řeči. 

Vyšetření reflexů 

Dolní končetina: 

 patellární    normoreflexie oboustranně 

 achillový    normoreflexie oboustranně 

 medioplantární  normoreflexie oboustranně 
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Břicho: 

 epigastrický    normoreflexie oboustranně  

 mezogastrický   normoreflexie oboustranně 

 hypogastrický   normoreflexie oboustranně 

Vyšetření čití DKK (oboustranně) 

povrchové (vyšetřováno v dermatomech) 

 L1 - bez patologie 

 L2 - bez patologie 

 L3 - bez patologie 

 L4 - bez patologie 

 L5 - bez patologie 

 S1 - bez patalogie 

 S2 - bez patologie  

hluboké - polohocit, pohybocit bez patologie 

Vyšetření napínacích manévrů 

 Lasseque test - negativní oboustranně 

 Obrácený Lasseque - negativní oboustranně 

 Zkřížený Lasseque - negativní oboustranně 

 Braggardova zkouška - negativní oboustranně 

3.3.12 Závěr vyšetření 

Pacientka je plně samostatná. U vyšetření stoje jsme zjistili, že je pacientka rotována 

levou pánevní kostí vpřed, má bederní hyperlordózu a prominenci paravertebrálních 

valů v oblasti L a Th-L páteři, na pravé straně výraznější. U modifikace stoje jsme 

nepřišli na žádnou patologii. Analýza chůze nám opět ukázala výrazné "prohnutí"  

v bederní oblasti páteře. Při palpaci jsme zjistili zhoršenou protažlivost spodní části 

zádové fascie, reflexní změny ve svalech, zejména výrazný hypertonus m. erector 

spinae v bederní oblasti, a zřetězení trigger pointů, kdy se při přebrnknutí TrP v pravém 

m. triceps surrae přenesl záškub až do oblasti pravého ramenního kloubu. Pacientka je 

celkově ve velkém napětí, příčinou bude pravděpodobně přetrénování. U stereotypu 
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flexe trupu se nám projevilo přetížení horní části m. rectus abdominis, kdy pacientka 

není schopná zapojit šikmé břišní svaly a pohyb provádí pouze přímým svalem. 

Abdukce v kyčelním kloubu byla provedena správně, avšak extenze v kyčelním kloubu 

ukázala výrazně změněný stereotyp, kdy pacientka začíná pohyb zapojením m. erector 

spinae, následuje zapojení "hamstringů" a poté aktivace m. gluteus maximus.  

Při vyšetření hlubokého stabilizačního systému jsme zjistili celkové oslabení, kdy 

pacientka není schopná zapojit svaly hlubokého stabilizačního systému = hlavní 

problém. Vyšetření kloubního rozsahu ukázalo zvýšení rozsahu pohybu ve všech 

vyšetřovaných kloubech. Pacientka je celkově hypermobilní, avšak vzhledem k jejímu 

sportovnímu zaměření to bylo očekávané. Svalové zkrácení jsme zjistili pouze  

v m. erector spinae. Při vyšetření kloubní vůle jsme zjistili blokádu  

v oblasti hrudní páteře (Th8 - 10) a bederní páteře (L2 - 3). Neurologické vyšetření nám 

neukázalo žádnou patologii. Svalový test jsem si nevyšetřila, jelikož pacientka dělá 

závodně sport a je v dobré kondici. 

 

3.4 Krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán 

3.4.1 Krátkodobý rehabilitační plán 

 aktivovat svaly hlubokého stabilizačního systému, 

 zlepšit stereotyp dýchání,  

 ovlivnit/snížit zvýšený svalový tonus,  

 odstranit trigger pointy,  

 odstranit blokády Th a L páteře, 

 protáhnout zkrácený m. erector spinae.  

3.4.2 Dlouhodobý rehabilitační plán 

 pokračování v krátkodobém rehabilitačním plánu,  

 fixace správné aktivace hlubokého stabilizačního systému, 

 udržet protažení zkrácených svalů. 
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3.5 Průběh terapie 

3.5.1 Terapeutická jednotka č.1 (11.1.2017) 

Status praesens 

subjektivní - Pacientka se cítí dobře, netěší se do školy, momentálně ji záda „trochu“ 

bolí (3/10). 

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

- provést vstupní kineziologický rozbor   

- odstranění trigger pointů 

Návrh terapie 

- vstupní kineziologický rozbor   

- TMT - "tlaková" masáž spoušťových bodů  

Provedení terapeutické jednotky 

Vyšetření pacienta - viz Vstupní kineziologický rozbor. Tlaková masáž spoušťových 

bodů dle Travellové a Simonse provedena přesně v místě jejich nalezení aplikováním 

stále stejného tlaku, dokud se spoušťové body nerozpustily v jejich místě. 

Výsledek terapeutické jednotky 

Všechny spoušťové body uvolněny, pacientce ze začátku byla "tlaková" masáž 

nepříjemná, avšak po uvolnění necítila žádnou bolest. Nebyl patrný žádný záškub.  

3.5.2 Terapeutická jednotka č. 2 (18.1.2017) 

Status praesens 

subjektivní - Pacientka se má dobře, bolest v zádech udává jako 3/10, prý ji záda bolela 

i včera a předevčírem 

objektivní - Po minulé terapii nalezen trigger point v m. erector trunci v oblasti Th-L. 

Pacientka trénuje stále stejně, od minulé terapeutické jednotky nepolevila. 
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Cíl dnešní terapeutické jednotky 

- ovlivnění svalového hypertonu   

- zlepšit protažitelnost fascie   

- odstranění trigger pointu v oblasti Th-L   

- odstranění blokád v oblasti Th a L páteře  

- reedukace stereotypu dýchání  

- aktivace hlubokého stabilizačního systému 

Návrh terapie 

- TMT - "míčkování", protažení kaudální hrudní fascie,  "tlaková" masáž na TrP  

- kloubní mobilizace dle Lewita   

- PIR (m. erector spinae) v hrudní a bederní oblasti   

- respirační fyzioterapie - aktivace dolního hrudníku a břišní krajiny pomocí 

lokalizovaného dýchání,   

- aktivace svalů hlubokého stabilizačního systému   

 - pomocí výdechu s odporem,   

 - s dopomocí terapeuta 

Provedení terapeutické jednotky 

- TMT  - technika míčkování dle Jebavé v oblasti bederní a hrudní páteře, stehna  

 - a zadního lýtka  

 - protažení kaudální zádové fascie dle Lewita  

 - "tlaková" masáž trigger pointů dle Travellové a Simonse s prodýchání dané 

 oblasti  

- kloubní mobilizace dle Lewita  

 - dolní Th páteř - mobilizace směrem do flexe, rotace, trakce  

 - L páteř - mobilizace směrem do flexe, rotace  

- PIR dle Lewita - m. erector spinae v hrudní a bederní oblasti (3x každý segment) 

- respirační fyzioterapie  

 - lokalizované dýchání na dolní hrudník, podpoření bránice z laterální strany 

 manuálním kontaktem, leh na zádech, dolní končetiny pokrčené a nohy opřeny 

 o podložku, tlak terapeutových rukou na dolní žebra shora a ze strany na začátku 

 nádechové fáze a na konci výdechové fáze  
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 - lokalizované dýchání zaměřené na břišní krajinu, leh na zádech, dolní 

 končetiny pokrčené a nohy opřeny o podložku, tlak terapeutových rukou  

 na břišní krajinu na začátku nádechové fáze a na konci výdechové fáze  

- aktivace svalů HSS pomocí výdechu s odporem - leh na zádech, dolní končetiny 

pokrčené a nohy opřeny o podložku, prohloubený nádech s rozšířením břišní stěny 

všemi směry, krátké zadržení dechu úplný výdech proti odporu pomocí říkání písmene 

S, krátké zadržení dechu a nádech  

- aktivace svalů HSS s dopomocí - leh na zádech, nohy pokrčené a opřeny o podložku, 

prohloubený nádech s rozšířením břišní stěny všemi směry, úplný výdech se stažením 

žeber dolů kaudálně, s dopomocí tlaku terapeutových rukou  

Výsledek terapeutické jednotky 

Po technice "míčkování" se pacientka více uvolnila, po "tlakové" masáži byl odstraněn 

spoušťový bod v m. erector spinae v oblasti pravého přechodu Th-L. Protažitelnost 

fascie byla mírně zlepšena. Blokády v oblasti Th a L páteře odstraněny. Po PIR 

pacientka cítila větší úlevu v oblasti zad. Při lokalizovaném dýchání se pacientčin 

stereotyp dýchání na pár okamžiku zlepšil, avšak při dalším cvičení už zase dýchala 

pouze do horní oblasti hrudníku. Cvičení na hluboký stabilizační systém zprvu dělal 

pacientce problém, zejména stahování žeber kaudálně, s dopomocí to šlo lépe, avšak 

sama to nedokázala. Při cvičení s odporem s pomocí říkání písmene S převažovala 

aktivita m. rectus femoris, avšak po několikátém opakování byla patrná aktivita svalů 

hlubokého systému při palpaci.  

Autoterapie 

pacientka zásobena cviky na protažení m. erector spinae:  

cvik 1 - stoj spojný, rolování do flexe od hlavy obratel po obratli se zřetelem  

na aktivaci břišních svalů a flexi hrudní a bederní páteře  

cvik 2 - korigovaný sed na židli, rolování do flexe od hlavy obratel po obratli se 

zřetelem na aktivaci břišních svalů a flexi hrudní a bederní páteře  

cvik 3 dle Mojžíšové - leh na podložce, aktivace břišních svalů, snaha o přiblížení 

bederní páteře k podložce, horní končetiny ve 180° flexi, dolní končetiny volně  

na podložce, vytahování se za horními a dolními končetinami   

cvik 4 - cvičení na HSS proti odporu - viz dnešní terapie 
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3.5.3 Terapeutická jednotka č.3 (25.1.2017) 

Status praesens 

subjektivní - Pacientka se cítí dobře, momentálně ji záda nebolí. Při předešlých 

trénincích ji záda tolik nebolela, avšak netrénovala vůbec cviky do extenze páteře. 

objektivní - Po minulé terapii opět nalezen trigger point v m. erector spinae v oblasti 

Th-L, při vyšetření m. erector spinae do flexe v sedu se rozsah trochu zvětšil,  avšak je 

stále zkrácený. Pacientka trénuje stále stejně, od minulé terapeutické jednotky 

nepolevila.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

- zkontrolovat a opravit zadané cvičení (autoterapie)  

- ovlivnění svalového hypertonu   

- odstranění trigger pointu v oblasti Th-L   

- aktivace svalů hlubokého stabilizačního systému 

Návrh terapie 

- kontrola zadaného cvičení na protažení m. erector spinae  

- TMT - "míčkování", "tlaková" masáž na TrP   

- PIR (m. erector spinae) v hrudní a bederní oblasti   

- aktivace svalů hlubokého stabilizačního systému   

 - pomocí výdechu s odporem   

 - s dopomocí terapeuta  

 - s mírným tlakem do mezižeberních prostorů 

Provedení terapeutické jednotky 

- TMT  - technika míčkování dle Jebavé, v oblasti bederní a hrudní páteře, stehna a lýtka 

 - "tlaková" masáž trigger pointů dle Travellové a Simonse s prodýchání dané 

 oblasti  

- PIR dle Lewita - m. erector spinae v hrudní a bederní oblasti (3x každý segment) 

- aktivace svalů HSS pomocí výdechu s odporem - leh na zádech, dolní končetiny 

pokrčené a nohy opřeny o podložku, prohloubený nádech s rozšířením břišní stěny 

všemi směry, krátké zadržení dechu úplný výdech proti odporu pomocí říkání písmene 

S, krátké zadržení dechu a nádech  
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- aktivace svalů HSS pomocí výdechu s odporem s DKK v trojflexi - leh na zádech, 

dolní končetiny v 90° flexi v kyčelních, kolenních i hlezenních kloubech a v mírné 

abdukci, prohloubený nádech s rozšířením břišní stěny všemi směry, krátké zadržení 

dechu úplný výdech proti odporu pomocí říkání písmene S, krátké zadržení dechu  

a nádech, terapeut zprvu DKK podpírá, po pár opakování DKK pustí  

- aktivace svalů HSS s dopomocí - leh na zádech, nohy pokrčené a opřeny o podložku, 

prohloubený nádech s rozšířením břišní stěny všemi směry, úplný výdech se stažením 

žeber dolů kaudálně, s dopomocí tlaku terapeutových rukou   

- aktivace svalů HSS s mírným tlakem do mezižeberních prostorů - leh na zádech, dolní 

končetiny v 90° flexi v kyčelních, kolenních i hlezenních kloubech a v mírné abdukci, 

terapeut dává mírný tlak do mezižeberních prostorů v oblasti 6. - 7. žebra 

Výsledek terapeutické jednotky 

Svalový tonus pozitivně ovlivněn, spoušťový bod v oblasti Th-L odstraněn. Po PIR 

pacientka pociťuje větší úlevu v oblasti zad. U cvičení svalů HSS bylo vidět, že 

pacientka doma poctivě cvičila, proto jsme se rozhodli zařadit i cvičení s výdechovým 

odporem s dolními končetinami v trojflexi, které terapeut prvních pár opakování 

podpíral, poté pustil. Tento cvik byl pro pacientku těžší, při prvním puštění DKK se 

pacientce "vyvalilo" břicho, bylo vidět zapojení m. rectus abdominis a prohnutí  

v bederní oblasti, po pár opakování se souhra mezi m. rectus abdominis a hlubokými 

stabilizačními svaly srovnala. U cvičení s dopomocí stahování žeber kaudálně pacientka 

potřebovala pomoc terapeuta, ale bylo tam zjevné malé zlepšení. U cvičení HSS  

s mírným tlakem do mezižeberních prostorů se u pacientky objevil malý náznak dolního 

dýchání, avšak stále spíše dýchala do horního hrudníku. Po větším tlaku na mezižeberní 

prostory se dolní dýchání zvětšilo, více se i zaktivovaly břišní svaly. Vzhledem  

k těžkému cviku pro pacientku jsme to cvičili pouze s podepřenými dolními 

končetinami.   

Autoterapie 

- viz autoterapie z předešlé terapie - 4 cviky,  

- 5. cvik - - aktivace svalů HSS pomocí výdechu s odporem s DKK v trojflexi 
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3.5.4 Terapeutická jednotka č.4 (8.2.2017) 

Status praesens 

subjektivní - Pacientka se má dobře, včera záda na tréninku hodně namáhala, takže se 

bolest trochu zhoršila (5/10). 

objektivní - Po minulé terapii opět nalezen trigger point v m. erector spinae v oblasti 

přechodu Th-L páteře. Nalezena blokáda v hrudní páteři (Th8 - 10). Zapojení svalů 

hlubokého stabilizačního systému se zlepšilo, je vidět, že pacientka doma cvičila. 

Pacientka trénuje stále stejně, od minulé terapeutické jednotky nepolevila. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

- zkontrolovat a opravit zadané cvičení (autoterapie)  

- ovlivnění svalového hypertonu  

- zlepšit protažitelnost fascie   

- odstranění trigger pointu v oblasti Th-L páteře  

- odstranění blokády v oblasti Th páteře  

- reedukace dechového stereotypu  

- aktivace svalů hlubokého stabilizačního systému 

Návrh terapie 

- kontrola zadaného cvičení na protažení m. erector spinae a cvičení na hluboký 

stabilizační systém  

- TMT - "míčkování", protažení kaudální zádové fascie,  tlaková masáž na Trp  

- PIR (m. erector spinae) v hrudní a bederní oblasti  

- respirační fyzioterapie - aktivace dolního hrudníku a břišní krajiny pomocí 

lokalizovaného dýchání   

- aktivace svalů hlubokého stabilizačního systému  

 - pomocí výdechu s odporem  

 - s mírným tlakem do mezižeberních prostorů  

 - se zvýšeným nitrobřišním tlakem 

Provedení terapie 

- TMT  - technika míčkování dle Jebavé, v oblasti bederní a hrudní páteře, stehna a lýtka

 - protažení kaudální zádové fascie dle Lewita  
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 - "tlaková" masáž trigger pointů dle Travellové a Simonse s prodýchání dané 

 oblasti  

- kloubní mobilizace dle Lewita  

 - dolní Th páteř - mobilizace směrem do flexe, rotace, trakce  

- PIR dle Lewita - m. erector spinae v hrudní a bederní oblasti (3x každý segment) 

- respirační fyzioterapie  

 - lokalizované dýchání na dolní hrudník, podpoření bránice z laterální strany 

 manuálním kontaktem, leh na zádech, dolní končetiny pokrčené a nohy opřeny 

 o podložku, tlak terapeutových rukou na dolní žebra shora a ze strany na začátku 

 nádechové fáze a na konci výdechové fáze  

 - lokalizované dýchání zaměřené na břišní krajinu, leh na zádech, dolní 

 končetiny pokrčené a nohy opřeny o podložku, tlak terapeutových rukou  

 na břišní krajinu na začátku nádechové fáze a na konci výdechové fáze  

- aktivace svalů HSS pomocí výdechu s odporem s DKK v trojflexi - leh na zádech, 

dolní končetiny v 90° flexi v kyčelních, kolenních i hlezenních kloubech a v mírné 

abdukci, prohloubený nádech s rozšířením břišní stěny všemi směry, krátké zadržení 

dechu úplný výdech proti odporu pomocí říkání písmene S, krátké zadržení dechu a 

nádech, terapeut zprvu DKK podpírá, po pár opakování DKK pustí  

- aktivace svalů HSS s mírným tlakem do mezižeberních prostorů - leh na zádech, dolní 

končetiny v 90° flexi v kyčelních, kolenních i hlezenních kloubech a v mírné abdukci, 

terapeut dává mírný tlak do mezižeberních prostorů v oblasti 6. - 7. žebra  

- aktivace svalů HSS se zvýšeným nitrobřišním tlakem - leh na zádech, dolní končetiny 

v 90° flexi v kyčelních, kolenních i hlezenních kloubech a v mírné abdukci, terapeut 

dává mírný tlak dorsálním směrem v oblasti třísel  

Výsledek terapeutické jednotky 

Tentokrát se svalový tonus nepodařilo ovlivnit, pacientka se po dobu terapie nedokázala 

uvolnit, stále byla ve velkém napětí. Protažitelnost fascie byla mírně zlepšena. 

Spoušťový bod v oblasti Th-L páteře po dlouhé tlakové masáži odstraněn. Blokády 

odstraněny. Při respirační fyzioterapii byly cílené struktury pozitivně ovlivněny.  

Při lokalizovaném dýchání byla pacientka více schopna do dýchání zapojit dolní 

hrudník a břišní oblast. Zapojení svalů HSS jde pacientce stále lépe a lépe, je na ní 

vidět, že poctivě cvičí cviky dané na doma, proto jsem se rozhodla přidat další cvik, a to 

zapojení svalů HSS se zvýšeným nitrobřišním tlakem. Cvik pacientka ze začátku 
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nezvládla, po chvíli přišla na to, jak ho správně provést. Nejdříve nedokázala udržet 

břišní stěnu proti tlaku terapeutových prstů, to se však po pár opakování zlepšilo, 

pacientka dokázala klást větší sílu a k tomu rozšiřovat hrudník laterálně. U cvičení  

s mírným tlakem do mezižeberních prostorů jsme zkusili odstranit podepření dolních 

končetin, to se však neprojevilo u pacientky pozitivně, kdy začala dýchat spíše  

do horního hrudníku, proto jsme nechali podepřené dolní končetiny, poté se pacientka 

byla schopna více zaměřit na dýchání do dolního hrudníku.  

Autoterapie 

- viz autoterapie z předešlé terapie - 5 cviků  

- 6. cvik - aktivace svalů HSS se zvýšeným nitrobřišním tlakem, kdy si pacientka dá 

sama tlak do oblasti třísel 

3.5.5 Terapeutická jednotka č.5 (14.2.2017) 

Status praesens 

subjektivní - Pacientka se cítí „fajn“, záda jí v poslední době moc nebolí, jen  

po náročnějším tréninku. Momentálně je necítí.  

objektivní - Po minulé terapii opět nalezen trigger point v m. erector spinae v oblasti 

Th-L, při vyšetření m. erector spinae do flexe v sedu se rozsah zvětšil minimálně. 

Zapojení svalů hlubokého stabilizačního systému se zlepšuje. Pacientka trénuje stále 

stejně, od minulé terapeutické jednotky nepolevila.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

- zkontrolovat a opravit zadané cvičení (autoterapie)  

- ovlivnění svalového hypertonu  

- odstranění trigger pointu v oblasti Th-L páteře  

- reedukace dechového stereotypu  

- aktivace svalů hlubokého stabilizačního systému  

- zkontrolovat a opravit pohyby, které pacientce dělají problém při tréninku 

Návrh terapie 

- kontrola zadaného cvičení na protažení m. erector spinae a cvičení na hluboký 

stabilizační systém  
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- TMT - "míčkování", tlaková masáž na Trp  

- PIR (m. erector spinae) v hrudní a bederní oblasti  

- respirační fyzioterapie - aktivace dolního hrudníku a břišní krajiny pomocí 

lokalizovaného dýchání,   

- aktivace svalů hlubokého stabilizačního systému  

 - s mírným tlakem do mezižeberních prostorů  

 - se zvýšeným nitrobřišním tlakem  

- kontrola a oprava pohybů, které pacientce dělají problém při tréninku 

Provedení terapie 

- TMT  - technika míčkování dle Jebavé, v oblasti bederní a hrudní páteře, stehna a lýtka

 - "tlaková" masáž trigger pointů dle Travellové a Simonse s prodýchání dané 

 oblasti  

- PIR dle Lewita - m. erector spinae v hrudní a bederní oblasti (3x každý segment) 

- respirační fyzioterapie  

 - lokalizované dýchání na dolní hrudník, podpoření bránice z laterální strany 

 manuálním kontaktem, leh na zádech, dolní končetiny pokrčené a nohy opřeny 

 o podložku, tlak terapeutových rukou na dolní žebra shora a ze strany na začátku 

 nádechové fáze a na konci výdechové fáze  

 - lokalizované dýchání zaměřené na břišní krajinu, leh na zádech, dolní 

 končetiny pokrčené a nohy opřeny o podložku, tlak terapeutových rukou  

 na břišní krajinu na začátku nádechové fáze a na konci výdechové fáze  

 - aktivace svalů HSS s mírným tlakem do mezižeberních prostorů - leh  

 na zádech, dolní končetiny v 90° flexi v kyčelních, kolenních i hlezenních 

 kloubech a v mírné abdukci, terapeut dává mírný tlak do mezižeberních prostorů  

 v oblasti 6. - 7. žebra  

- aktivace svalů HSS se zvýšeným nitrobřišním tlakem - leh na zádech, dolní končetiny 

v 90° flexi v kyčelních, kolenních i hlezenních kloubech a v mírné abdukci, terapeut 

dává mírný tlak dorsálním směrem v oblasti třísel  

- kontrola a oprava pohybů, které pacientce činí problém  

 - stoj na špičce jedné nohy společně s provazem - stoj spojný, poté stoj na špičce 

 jedné nohy a zároveň provádí druhou nohou pohyb do provazu  

 - "švihy" vleže na boku -  leh na boku, spodní horní končetina podpírá hlavu, 

 svrchní horní končetina před tělem, dolní končetiny v nulové postavení  
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 v kyčelních i kolenních kloubech, švihy pacientka provádí svrchní dolní 

 končetinou do abdukce 

Výsledek terapeutické jednotky 

Pacientka se po technice míčkování dokázala trochu uvolnit. Trigger point v oblasti  

Th-L páteře odstraněn. Po PIR pacientka pocítila úlevu v oblasti zad.  Při lokalizovaném 

dýchání se nám podařilo pozitivně ovlivnit cílené struktury, pacientka byla schopná lépe 

prodýchat dolní hrudník i břišní oblast. Vzhledem ke správné aktivaci svalů stabilizace 

páteře u lehčích cviků, jsme se dnes rozhodli, že do terapie zařadíme ty, které pacientce 

činí větší problém. U cvičení s mírným tlakem do mezižeberních prostorů, se nám dnes 

podařilo zlepšit dolní dýchání a správně zaktivovat břišní svaly, nakonec jsme odstranili 

podepření dolních končetin. Při větším tlaku na mezižeberní prostory se pacientka 

dokázala přizpůsobit a i s nepodepřenými dolními končetinami zlepšila dolní dýchání. 

Při cvičení se zvýšeným nitrobřišním tlakem pacientce opět chvíli trvalo, jako v minulé 

terapii, než přišla na to, jak klást sílu proti tlaku terapeutových prstů, avšak po pár 

opakováních dokázala zpevnit břišní stěnu a dýcháním rozšiřovat hrudník všemi směry. 

Jelikož už pacientka zvládá cvičení na HSS lépe, rozhodli jsme se, že se podíváme  

na cviky, které pacientce dělají problém při tréninku. Při stoji na špičce jedné nohy  

a k tomu prováděný provaz, dělalo pacientce problém vůbec udržet stabilitu na jedné 

špičce, byla vidět hra šlach, přitiskávání prstců, "vrávorala" a proto nedokázala provést 

cvik na 100%. Tento problém se objevil oboustranně. Při cvičení "švihů" na boku 

pacientka nedokáže v rychlosti a nesoustředěnosti zastabilizovat pořádně tělo, ztrácí 

rovnováhu. Nejdříve je potřeba naučit základ, aby poté pacientka zvládla celý cvik  

na 100%. Proto jsem pacientce nejdříve doporučila trénovat samotný stoj na jedné 

špičce, až ho bude zvládat, může přidat modifikace. Při "švihách" pacientka spodní 

dolní končetinu trochu pokrčila v kyčelním i kolenním kloubu, aby získala větší 

stabilitu.  

Autoterapie 

- cvičení na hluboký stabilizační systém - viz dřívější autoterapie  

- cvičení na lepší koordinace a stabilizaci  

 - stoj na obou špičkách, výdrž pár vteřin, povolit (5x)  

 - stoj na jedné špičce, výdrž pár vteřin, povolit (5x na každou nohu)   

 - při cvičení švihů zpomalit a soustředit se na pohyb, pro lepší stabilitu pokrčit 



63 

 

 spodní dolní končetinu pro zvětšení těžiště  

 - cviky opakovat několikrát denně kdekoliv, když si vzpomene 

3.5.6 Terapeutická jednotka č.6 (22.2.2017) 

Status praesens 

subjektivní - Pacientka se cítí dobře, záda ji v posledním týdnu moc "nezlobila". Bolest 

pociťovala jen při cvičení do extenze. 

objektivní - Po minulé terapii opět nalezen Trp v m. erector spinae v oblasti Th-L 

přechodu. Zapojení svalů hlubokého stabilizačního systému se zlepšuje. Stoj na špičce 

jedné nohy pacientka nyní zvládá bez problémů a odchylek. Dnes máme poslední 

terapii.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

- zkontrolovat a opravit zadané cvičení (autoterapie)  

- odstranění trigger pointu v oblasti Th-L páteře  

- aktivace svalů hlubokého stabilizačního systému  

- výstupní kineziologický rozbor 

Návrh terapie 

- kontrola zadaného cvičení na protažení m. erector spinae a cvičení na hluboký 

stabilizační systém  

- TMT - tlaková masáž na Trp  

- aktivace svalů hlubokého stabilizačního systému pomocí Posturomedu  

- výstupní kineziologický rozbor 

Provedení terapie 

- TMT  - "tlaková" masáž trigger pointů dle Travellové a Simonse s prodýcháním dané 

 oblasti  

- aktivace svalů hlubokého stabilizačního systému pomocí posturomedu  

 - nácvik korigovaného stoje na posturomedu   

 - modifikace korigovaného stoje na posturomedu  

  - stoj na 1 DK   

  - modifikace stoje na 1 DK cílené na stabilizaci trupu - doplněno postrky  
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  dopředu/dozadu, do  strany   

  - stoj na 1 DK s vytažením na špičku    

- vyšetření pacientka - viz výstupní kineziologický rozbor 

Závěr terapeutické jednotky 

Po tlakové masáži odstraněny všechny Trp. Korigovaný stoj na posturomedu pacientce 

nedělal žádný problém. Při stoji na 1 DK pacientka nejprve trochu balancovala,  

po několikátém pokusu už korigovaný stoj na 1 DK zvládla bez výrazných odchylek, 

avšak byla vidět mírná hra šlach. U postrků pacientka dokázala zastabilizovat trup, 

avšak občas "zavrávorala". Stoj na 1 DK s vytažením na špičku pacientce činil problém, 

byla patrná výrazná hra šlach.  

 

3.6 Výstupní kineziologický rozbor 

3.6.1 Vyšetření stoje aspekcí  

Statické vyšetření stoje 

zezadu:  

baze na šíři kyčlí, špičky nohou vytočeny zevně (20°),  paty bez otlaků, hlezenní klouby 

v normálním postavení, svaly lýtek a stehen v symetrii, pravá popliteální rýha více 

zešikmená, levá popliteální rýha vodorovně, pravá subgluteální rýha níže, normotrofika 

lýtkových, stehenních a gluteálních svalů, intergluteální rýha plynule navazuje na páteř, 

rotace pánve +, pánev bez zjevného posunu a sešikmení, prominence paravertebrálních 

valů v oblasti bederní páteře a na přechodu hrudní-bederní páteře, hrudní páteř 

oploštělá, pravá tajle delší a širší, lopatky stejně daleko od páteře, viditelný vertebrální 

okraj lopatek, hlava bez úklonu, ušní boltce ve stejné výšce  

zboku:  

kolenní klouby v hyperextenzi bill, hyperlordóza bederní páteře, hrudní páteř oploštěná, 

ramenní klouby v optimálním postavení, krční páteř plynule navazuje na hrudní páteř, 

hlava bez předsunu 

zepředu:    

baze na šíři kyčlí, špičky nohou vytočeny zevně (20°), kontura stehenních svalů 
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symetrická, normotrofika stehenních svalů, patelly ve stejné výšce, rotace pánve +, 

umbilicus ve středním postavení, hlava bez úklonu, ušní boltce ve stejné výšce 

Dynamické vyšetření  

flexe: bederní páteř rozvinutá, hrudní páteř oploštělá, prominence paravertebrálních 

valů v oblasti L a Th-L páteře, výrazněji vpravo, krční páteř rozvinutá  

lateroflexe: prominence paravertebrálnch svalů v oblasti L a Th-L páteře, více vpravo, 

rozsah na obě strany stejný  

extenze: zalomení páteře v oblasti Th-L přechodu, objevuje se bolest 

Modifikace stoje 

Rhombergův stoj  

Rhomberg I: prstce nejsou přitisknuty k podložce  

Rhomberg II: nepatrné přitisknutí prstců k podložce  

Rhomberg III: lehká titubace, prstce přitisknuté k podložce 

Véleho test  

Véle I: při přenesení váhy dopředu se aktivně zapojují prstce  

Véle II: prstce lehce přitisknuty, pod prstce lze vložit papír 

Trendelenburgova - Duchennova zkouška  

PDK - bez patologie  

LDK - bez patologie  

Stoj na špičkách  

pacientka zvládá stoj bez jakýchkoliv problémů  

3.6.2 Analýza chůze 

úzká baze, rytmus pravidelný, krok symetrický, při fázi kroku nejdříve došlap na patu 

poté odval z metatarsů, při chůzi kyčelní klouby v mírné zevní rotaci, zvětšená bederní 

lordóza, prohýbání v bederní páteři, zvýšená aktivita svalů v bederní páteři, souhyb paží 

symetrický  
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Modifikace chůze 

Chůze po špičkách  

pacientka zvládá chůzi bez patologie 

Chůze v podřepu  

pacientka zvládá chůzi bez patologie 

Chůze se vzpaženými horními končetinami  

pacientka zvládá chůzi bez patologie  

Chůze pozpátku  

nedochází k extenzi v kyčelních kloubech, zvýšená aktivita svalů v oblasti bederní 

páteře, prohýbání v bederní páteři 

3.6.3 Palpační vyšetření 

Palpační vyšetření pánve 

 přední horní spiny se nacházejí níže než zadní = mírná anteverze pánve 

 P a L SIAS - ve stejné rovině 

 P a L SIAP - ve stejné rovině 

 cristy - ve stejné výšce 

Vyšetření reflexních změn dle Lewita 

Vyšetření protažitelnosti fascií  

 zádová fascie část kraniální - bez patologie oboustranně 

 zádová fascie část kaudální - hůře protažitelná  

Vyšetření svalového tonu a trigger pointů  

Sval P L P L 

m. erector trunci Th-L páteře hypertonus hypertonus trigger point trigger point 

m. erector trunci L páteře hypertonus hypertonus - - 

m. rectus femoris hypertonus hypertonus - - 

m. piriformis hypertonus hypertonus - - 

m. triceps surrae hypertonus hypertonus - - 

"hamstringy" hypertonus hypertonus - - 
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Sval P L P L 

Adductory hypertonus hypertonus - - 

Tab. č. 7 - Vyšetření svalového tonu a trigger pointů 

3.6.4 Stereotyp dýchání 

 horní hrudní typ dýchání  

 dechová vlna - převažuje horní typ dýchání, mírný náznak břišního dýchání 

 dýchání je klidné 

 poměr nádech:výdech - 1:2 

3.6.5 Vyšetření stereotypů dle Jandy  

flexe trupu  

provedení: převažuje aktivita m. rectus abdominis, mm. obliquii mírná aktivita 

abdukce v kyčelním kloubu  

hodnocení:  

1. m. gluteus medius a minimus,  

2. m. tensor fasciae latae,   

3. m. quadratus lumborums.  

provedení:  

pohyb proveden ve správném pořadí na obou končetinách, není přítomen žádný 

quadrátový či tensorový mechanismus 

extenze v kyčelním kloubu  

hodnocení:  

1. m. gluteus maximus,  

2. "hamstringy",  

3. extenzory Lp (kontra),  

4. extenzory Lp (homo),  

5. extenzory Th-Lp (kontra),   

6. extenzory Th-Lp (homo),   

7. svaly pletence pažního.  

provedení:  

pacientka začíná pohyb prohnutím v bederní páteře, následuje aktivita "hamstringů", 

poté m. gluteus maximus 
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klik  

lopatky během pohybu neodstávají, dochází ke správnému zapojení mezilopatkových 

svalů 

3.6.6 Vyšetření hlubokého stabilizačního systému 

dle Australské školy 

test se zvednutím dolní končetiny  

při snaze o nadzvednutí nohy (pravé i levé) dochází k mírnému prohnutí v bederní 

páteři, avšak nepřevažuje aktivita m. rectus femoris oproti vstupnímu rozboru 

modifikace palpace mm. multifidi  

vyšetření: poloha na čtyřech, dolní končetiny 90° v kyčlích i kolenou, pacientka 

vyzvána k zanožení jedné končetiny, palpace mm. multifidi kontralaterálně 

provedení: pravé mm. multifidi - lehce opožděná reakce, levé mm. multifidi - optimální 

zapojení  

dle Koláře 

test břišního lisu  

při snaze o udržení dolních končetin bez opory pacientka byla schopná zachovat 

rovnoměrnou břišní stěnu cca 15 vteřin, poté začala převažovat aktivita horního  

m. rectus abdominis  

brániční test  

při výdechu je patrný rozšiřující se hrudník laterálně, mezižeberní prostory se mírně 

rozšiřovaly 

3.6.7 Antropometrie dle Haladové  

Vyšetření distancí na páteři 

Test Fyziologický 

rozsah 

Provedení  Hodnocení 

Schoberova zkouška 4 - 5 cm 4,5 cm Negativní 

Stiborova zkouška 7 - 10 cm 7 cm Negativní 

Ottova inkl. vzdálenost až 3,5 cm 3 cm Negativní 

Ottova rekl. vzdálenost až 2,5 cm 2 cm Negativní 
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Test Fyziologický 

rozsah 

Provedení  Hodnocení 

Čepojevova vzdálenost 2,5 - 3 cm 3 cm Negativní 

Forestierova fleche 0 cm 0 cm Negativní 

Thomayerova zkouška nedosáhne-poz., 

přesáhne-neg. 

Přesáhne  Negativní 

Flexe C páteře 0 cm 0 cm Negativní 

Tab. č. 8 - Vyšetření distancí na páteři 

3.6.8 Goniometrie  

Vyšetření kloubní pohyblivosti dle Jandy 

Horní končetina (aktivně) 

Kloub P L 

ramenní kloub 

S: 60 – 0 – 180 

F: 180 – 0 – 0 

T: 35 – 0 – 130 

R: 95 – 0 – 85 

S: 60 – 0 – 180 

F: 180 – 0 – 0 

T: 35 – 0 – 130 

R: 90 – 0 – 85 

 loketní kloub S: 10 – 0 – 150 S: 10 – 0 – 150 

Tab. č. 9 - Vyšetření kloubní pohyblivosti horní končetiny dle Jandy 

Dolní končetina (aktivně) 

Kloub P L 

kyčelní kloub 

S: 30 – 0 – 140 

F: 55 – 0 – 30 

R: 55 – 0 – 45 

S: 30 – 0 – 140 

F: 50 – 0 – 30 

R: 55 – 0 – 45 

kolenní kloub S: 10 – 0 – 160 S: 10 – 0 – 160 

Tab. č. 10 - Vyšetření kloubní pohyblivosti dolní končetiny dle Jandy 

Test hypermobility dle Jandy 

Hodnocení:  

dle Jandy: 

 normální rozsah 

 hypermobilní rozsah 
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dle Sachseho: 

 A = hypomobilní až normální rozsah 

 B = lehce hypermobilní rozsah 

 C = výrazně hypermobilní rozsah  

Testování dle Jandy dle Sachseho 

normální hypermobilní A B C 

Bederní páteř - extenze nehodnotí   x 

Bederní páteř - flexe 

(hodnocení dle 

Thomayera) 

nehodnotí   x 

Zkouška úklonu  x  x  

Hrudní páteř - rotace  x  x  

Zkouška rotace hlavy  x   x 

MP klouby - dorzální 

flexe 

nehodnotí   x 

Zkouška sepjatých prstů  x Nehodnotí 

Zkouška sepjatých 

rukou 

 x Nehodnotí 

Zkouška 

extendovaných loktů 

 x  x  

Zkouška šály  x   x 

Zkouška zapažených 

paží 

 x   x 

Zkouška založených 

paží 

 x   x 

Scapulohumerální 

kloub - abdukce 

nehodnotí  x  

Zkouška posazení na 

paty 

 x Nehodnotí 

Kolenní kloub - extenze nehodnotí   x 

Kyčelní kloub - rotace nehodnotí   x 

Tab. č. 11 - Vyšetření hypermobility dle Sachseho a Jandy 
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Patrickova zkouška - negativní oboustranně 

3.6.9 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

0 - norma, 1 - mírné zkrácení, 2 - velké zkrácení 

Svalová skupina/stupeň zkrácení P L 

m. triceps surae 

m. gastrocnemius 0 0 

m. soleus 0 0 

flexory kyčelního kloubu 

m. iliopsoas 0 0 

m. rectus femoris 0 0 

m. tensor fasciae latae 0 0 

adduktory kyčelního kloubu 

jednokloubové adduktory 0 0 

dvoukloubové adduktory 0 0 

flexory kolenního kloubu 0 0 

m. piriformis 0 0 

m. quadratus lumborum 0 0 

m. erectores spinae 2 

Tab. č. 12 - Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

3.6.10 Vyšetření kloubní vůle páteře dle Lewita 

Hrudní páteř 

 Th1 - bez patologie 

 Th2 - bez patologie 

 Th3 - bez patologie 

 Th4 - bez patologie 

 Th5 - bez patologie 

 Th6 - bez patologie 

 Th7 - bez patologie 

 Th8 - bez patologie 

 Th9 - bez patologie 

 Th10 - bez patologie 
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Bederní páteř 

 L1 - bez patologie 

 L2 - bez patologie 

 L3 - bez patologie 

 L4 - bez patologie 

 L5 - bez patologie 

SI klouby 

 bez patologie bill.  

3.6.11 Neurologické vyšetření 

Pacientka je orientovaná místem, časem, osobou, bez poruchy řeči.  

Vyšetření reflexů 

Dolní končetina: 

 patellární    normoreflexie oboustranně 

 achillový    normoreflexie oboustranně 

 medioplantární  normoreflexie oboustranně 

Břicho: 

 epigastrický    normoreflexie oboustranně  

 mezogastrický   normoreflexie oboustranně 

 hypogastrický   normoreflexie oboustranně 

Vyšetření čití DKK (oboustranně) 

povrchové (vyšetřováno v dermatomech) 

 L1 - bez patologie 

 L2 - bez patologie 

 L3 - bez patologie 

 L4 - bez patologie 

 L5 - bez patologie 

 S1 - bez patalogie 
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 S2 - bez patologie  

hluboké - polohocit, pohybocit bez patologie 

Vyšetření napínacích manévrů 

 Lasseque test - negativní oboustranně 

 Obrácený Lasseque - negativní oboustranně 

 Zkřížený Lasseque - negativní oboustranně 

 Braggardova zkouška - negativní oboustranně 

3.6.12 Závěr vyšetření 

U vyšetření stoje jsme nezjistili žádnou změnu oproti vstupnímu kineziologickému 

rozboru. Pacientka má hyperlordózu bederní páteře, viditelné kontury paravertebrální 

svalů v oblasti bederní a Th-L přechodu, vpravo výraznější. Kontury jsou viditelné  

i u dynamického vyšetření stoje, kdy jsme si již mohli vyšetřit pohyb do extenze, který 

ve vstupním vyšetření nebyl možný provést z důvodu bolesti. Při pohybu se objevilo 

výrazné zalomení v oblasti Th-L, při větším rozsahu se však objevila opět bolest.  

Při chůzi se pacientka prohýbá v bederní páteři, je patrná zvýšená aktivita 

paravertebrálních svalů v okolí bederní páteře. Palpačně jsou svaly stále ve velkém 

napětí, trigger point se nachází už pouze jen v m. erector spinae v oblasti Th-L přechodu 

oboustranně. Dechová vlna zlepšena, do dýchání se více než předtím (avšak mírně) 

zapojuje břicho, ale stále více převažuje nádech do horního hrudníku. U stereotypu flexe 

trupu se nám ukázalo mírné zlepšení koordinace svalů, kdy pacientka je schopná lépe 

zapojit mm. obliquii abdominii. U extenze v kyčli je stále patrné velké přetížení 

paravertebrálních svalů, kdy pacientka začíná pohyb prohnutím v zádech, následováno 

"hamstringy" a nakonec m. gluteus maximus. Při vyšetření hlubokého stabilizačního 

systému se nám ukázalo mírné zlepšení. Pacientka je více schopná zapojit a ovládat 

svaly stabilizující páteř, avšak stále to není optimální. Při nadzvednutí dolní končetiny 

od podložky se mění tlak na terapeutovi prsty a dochází k lehkému prohnutí v bederní 

páteři, avšak nedochází k vyklenutí břišní stěny jako ve vstupním rozboru. K vyklenutí 

nedochází ani při testu břišního lisu, při kterém je patrná lepší koordinace břišních 

svalů. Došlo i k mírnému zlepšení v oblasti dolních žeber, kdy pacientka je schopna 

více zapojovat do dýchání dolní část bránice. Antropometrické zkoušky distancí  

na páteři nám vyšly všechny negativní jako při vstupním rozboru. Vyšetření kloubního 

rozsahu nám neukázalo žádné změny, kloubní rozsahy jsou stále vysoké jako  
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na začátku, což je vzhledem k vykonávanému sportu očekávané. Vzhledem ke zmenšení 

bolesti v zádech už jsme mohli vyšetřit hypermobilitu extenze v bederní páteře, která 

nám ukázala výsledek výrazně hypermobilní rozsah (C). Ostatní výsledky 

hypermobility jsou beze změny. Svalové zkrácení vykazuje mírné zlepšení rozsahu m. 

erector spinae, avšak zkrácení je stále velké (2). Blokády v oblasti bederní páteře se nám 

podařilo odstranit, v hrudní oblasti stále přetrvávají. Neurologické vyšetření nám 

neukázalo žádnou patologii.  

 

3.7 Zhodnocení efektu terapie 

  

 Nejprve bych chtěla zmínit, že pacientka během doby, po kterou docházela  

na terapie, neomezila své tréninky moderní gymnastiky a nadále trénovala minimálně 

3x týdně po dobu 3 hodin.  

Cíle terapie:  

1. aktivovat svaly hlubokého stabilizačního systému 

 Při vstupním vyšetřovacím rozboru se u pacientky zjistilo celkové oslabení 

hlubokého stabilizačního systému, kdy pacientka nebyla schopna optimálně aktivovat 

svaly. Palpačně jsem si ověřila sníženou aktivitu mm. multifidi a bránice (přes žebra). 

Aktivitu m. transversus abdominis jsem při testech také nezaznamenala.    

 Proto jsem se snažila do terapií zařadit co nejvíce cvičení na hluboký stabilizační 

systém, které následně dostávala pacientka jako autoterapii. Na pacientce bylo vidět, že 

se doma snaží vše poctivě cvičit.         

 Při výstupním rozboru byla pacientka schopná více zapojit bránici, dokázala 

dolní hrudník více rozšířit laterálně. Palpačně však byl horší pravý  

m. multifidi, který se neaktivoval optimálně. U testu se zvednutím dolní končetiny 

docházela k mírnému prohnutí v bederní páteři. Při testu břišního lisu na zádech už 

u pacientky nebyla tak patrná převaha m. rectus abdominis jako ve vstupním testu, 

pacientka je schopná na cca 15 vteřin udržet rovnoměrnou břišní stěnu, než převezme 

aktivitu horní m. rectus abdominis.     

 Bylo vidět malé zlepšení v určitých směrech, avšak stále to není optimální.  
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2. zlepšit stereotyp dýchání  

 Díky lokalizovanému dýchání, které jsme cílili do dolního hrudníku a břišní 

krajiny, se nám podařilo nepatrně zlepšit stereotyp dýchání. Stereotyp byl vždy lepší 

přímo po terapii, avšak na začátku další terapie převažoval nádech převážně do horního 

hrudníku.   

 vstupní rozbor výstupní rozbor 

Dechová vlna - nádech pouze do horního 

hrudníku 

- žádný náznak nádechu do 

břišní krajiny 

- mírný náznak nádechu do 

břišní oblasti  

- převažuje však nádech do 

horního hrudníku 

Tab. č. 13 - Zhodnocení efektu terapie - zlepšení stereotypu dýchání 

3. ovlivnit/snížit zvýšený svalový tonus 

 Svalový tonus jsem se snažila ovlivňovat "míčkováním" a postizometrickou 

relaxací. Pacientka se po metodách cítila lépe, byla trochu více uvolněná, avšak vždy 

jen po krátkou dobu.    

 Celkový efekt to však žádný nepřineslo. Pacientka je ve stejně vysokém napětí 

jako byla na začátku vstupního vyšetření. Největší hypertonus je stále palpován  

v paravertebrálních svalech.  

Sval vstupní rozbor výstupní rozbor 

m. erector trunci Th-L páteře hypertonus bill. hypertonus bill. 

m. erector trunci L páteře hypertonus bill.  hypertonus bill. 

m. rectus femoris hypertonus bill.  hypertonus bill. 

m. piriformis hypertonus bill. hypertonus bill. 

m. triceps surrae hypertonus bill. hypertonus bill. 

"hamstringy" hypertonus bill. hypertonus bill. 

adductory hypertonus bill. hypertonus bill. 

Tab. č. 14 - Zhodnocení efektu terapie - ovlivnění svalového tonu 
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4. odstranit trigger pointy  

 Většinu trigger pointů se nám podařilo odstranit "tlakovou" masáží  

s prodýcháním dané oblasti hned při první terapii. Oboustranně se však jeden spoušťový 

bod vždy vracel, a to v oblasti Th-L přechodu.  

Sval vstupní rozbor výstupní rozbor 

m. erector trunci Th-L páteře trigger point bill. trigger point bill. 

m. erector trunci L páteře trigger point bill. - 

m. piriformis trigger point bill. - 

m. triceps surrae trigger point bill. - 

Tab. č. 15 - Zhodnocení efektu terapie - odstranění trigger pointů 

5. odstranit blokády Th a L páteře 

 Blokády jsme díky mobilizaci dle Lewita dokázala odstranit při jedné terapii. 

Pacientka po "křupání" cítila úlevu. Během terapií se však blokáda v oblasti dolní 

hrudní páteře vrátila, následně byla odstraněna. Při závěrečném vyšetření jsem již 

žádnou patologii nepociťovala.  

Segment vstupní rozbor výstupní rozbor 

Th8 blokáda do flexe, rotace bez patologie 

Th9 blokáda do flexe, rotace bez patologie 

Th10 blokáda do flexe, rotace bez patologie 

L2 blokáda do flexe, rotace bez patologie 

L3 blokáda do flexe, rotace bez patologie 

Tab. č. 16 - Zhodnocení efektu terapie - odstranění blokád 

6. protáhnout zkrácené svaly  

 Na terapii jsme přímo nedělali protahovací cviky, avšak pacientka je dostala 

jako autoterapii. Oproti vstupnímu vyšetření jsem viděla jen nepatrné zvýšení rozsahu, 

m. erector spinae je však i přes všechny autoterapaie výrazně zkrácen.  

Sval vstupní rozbor výstupní rozbor 

m. erector spinae 2 2 

Tab. č. 17 - Zhodnocení efektu terapie - protažení m. erector spinae 
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Celkové zhodnocení efektu terapie 

 Efekt terapie by byl podle mého názoru mnohem lepší, kdyby pacientka  

na nějaký čas přerušila své tréninky moderní gymnastiky. Terapie 1x týdně po dobu cca 

45 minut se nemůže vyrovnat 3 hodinovým tréninkům 3x týdně, na kterých je pacientka 

očividně přetěžována. Vidět je to zejména na svalovým hypertonem nebo stále se 

vracejícím spoušťovým bodem v paravertebrálních svalech v oblasti Th-L.   

Hodnocení efektu terapie pacientkou 

 Pacientka pociťovala po terapiích vždy úlevu. Sama viděla, že se ve cvicích 

zlepšuje a bolest je mírnější, poslední dobou téměř žádná. 

Prognóza 

 Pokud si pacientka bude nadále sama cvičit cviky, které dostala, mohlo by dojít 

k posílení hlubokého stabilizačního systému a tím ulevení tlaku na přetěžovanou páteř. 

Avšak kvůli neustálému přetěžování, kterému je na trénincích vystavována, je to málo 

pravděpodobné.  

Doporučení 

 Doporučovala bych, aby pacientka na určitý čas (minimálně 1 měsíc) přerušila 

moderní gymnastiku a věnovala ho intenzivnímu rehabilitačnímu cvičení na hluboký 

stabilizační systém páteře. Pokud by během cvičení nedošlo ke zlepšení, doporučila 

bych, aby si pacientka vyžádala u svého lékaře podrobné vyšetření, zahrnující CT či 

MR páteře, popř. interní vyšetření.         

 Pokud nebude možné sport přerušit, bylo by dobré, aby pacientka na tréninku 

alespoň zpomalila, zastabilizovala tělo, lépe zkoordinovala pohyb a naučila se ho 

rozfázovaně.   

 Dále bych doporučovala pokračovat v rehabilitaci, aby došlo k naplnění 

vytyčených cílů.  
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4 Závěr  

 Na základě vstupního kineziologického rozboru jsem si stanovila určité cíle, 

kterých jsem chtěla po dobu terapií dosáhnout. Jednotným cílem mých terapií bylo 

ovlivnit a odstranit patologické změny, které mohly být zdrojem bolestí.    

 Jako hlavní jsem považovala aktivaci oslabeného hlubokého stabilizačního 

systému páteře, ve kterém jsem viděla příčinu bolestí. Dále zlepšit stereotyp dýchání, 

odstranit trigger pointy a blokády, protáhnout m. erector spinae a ovlivnit svalový tonus. 

Cíle se mi podařilo naplnit pouze z části, v některých věcech bylo vidět zlepšení, 

některé zůstaly nezměněny. Dle mého názoru na to mělo vliv i to, že pacientka 

nevynechala tréninky moderní gymnastiky.   

 Největším přínosem pro mne byla celková spolupráce s pacientkou, kdy jsem 

mohla využít a zlepšit se ve svých znalostech ohledně dané problematiky, které jsem  

po dobu tříletého studia nasbírala.  Všechny fyzioterapeutické metody jsem 

konzultovala se svým supervizorem, který mi následně pomohl s jejich realizacemi. 

 Dalším přínosem shledávám vyhledávání informací v odborné literatuře o dané 

diagnóze, díky kterému jsem si rozšířila své obzory a dozvěděla se mnoho užitečných 

informací, které určitě v budoucí profesi využiji.   

 Dalším a hlavním přínosem pro mě bylo spolupracovat se zkušeným 

fyzioterapeutem Bc. Robertem Charvátem, který mi pomáhal po celou dobu mé praxe, 

předával mi své rady a zkušenosti a měl odpověď na všechno, co jsem nevěděla, nebo 

mi nebylo jasné. 
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Příloha č. 1 - Žádost o vyjádření etické komise UK FTVS 

  



 

Příloha č. 2 - Návrh informovaného souhlasu pacienta  

Vážená paní, vážený pane,                                         

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Helsinskou 

deklarací, přijatou 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění 

pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013) a dalšími obecně závaznými právními 

předpisy Vás žádám o souhlas s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a 

průběhu terapie prováděné v rámci praxe na
 
………………….………………………., 

kde Vás příslušně kvalifikovaná osoba seznámila s Vaším vyšetřením a následnou 

terapií.  Výsledky Vašeho vyšetření a průběh Vaší terapie bude publikován v rámci 

bakalářské práce na UK FTVS, s názvem ………………… 

 

Cílem této bakalářské práce je  

……..............................................................................................  

 

Získané údaje, fotodokumentace, průběh a výsledky terapie budou uveřejněny 

v bakalářské práci v anonymizované podobě. Osobní data nebudou uvedena a budou 

uchována v anonymní podobě. V maximální možné míře zabezpečím, aby získaná data 

nebyla zneužita. 

 

Jméno a příjmení řešitele ........................................................................ 

Podpis:........................  

 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení.................................. 

Podpis:........................  

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

souhlasím s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a průběhu terapie ve výše 

uvedené bakalářské práci, a že mi osoba, která provedla poučení, osobně vše podrobně 

vysvětlila, a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny 

relevantní informace, zeptat se na vše podstatné a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné 

odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout prezentování a 

uveřejnění výsledků vyšetření a průběhu terapie v bakalářské práci nebo svůj souhlas 

kdykoli odvolat bez represí, a to písemně zasláním Etické komisi UK FTVS, která bude 

následně informovat řešitele. 

 

 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení pacienta  ..............................................  Podpis pacienta: 

.............................. 

Jméno a příjmení zákonného zástupce .........................................….. 

Vztah zákonného zástupce k pacientovi ....................................  Podpis: 

.............................  

 



 

Příloha č. 3 - Seznam použitých zkratek 

APLD - automatická perkutánní lumbální diskektomie  

CCFO - courant continufaiblement ondulé  

CI - criastae iliacae  

CP - courant modulé en courtes périodes  

CPid - izodynamický CP  

CT - počítačový tomograf  

DF - diphasé fixe  

DK - dolní končetina  

DKK - dolní končetiny   

DNS - dynamická neuromuskulární stabilizace  

FBSS - failed back surgery syndrom  

GIT - gastrointestinální trakt  

HAZ - hyperalgická zóna  

HKK - horní končetiny  

HSS - hluboký stabilizační systém  

inkl. - inklinační  

L - bederní  

L - levý   

LP - courant modulé en longues périodes  

m. - musculus   

MF - monophasé fixe  

MM - monophasé modulé  

MR - magnetická rezonance   

n. - nervus  

neg. - negativní  

NSA - nesteroidní antirevmatika   

P - pravý  

PELD - perkutánní endoskopická lumbální diskektormie  

PIR - postizometrická relaxace  

PNF - proprioceptivní neuromuskulární facilitace  

poz. - pozitivní  

rekl. - reklinační  



 

RS - rythme syncopé  

SI - sakroiliakální  

SIAS - spina iliaca anterior superior  

SIPS - spina iliaca posterior superior  

Th - hrudní  

TMT - techniky měkkých tkání  

TrP - trigger point  

UZ - ultrazvuk  

založen. - založených  
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Obr. č. 4 - Kořenové syndromy L4-S1, herniace disku   
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