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olovnice se dotýká břišní stěny olovnice dopadá mezi špičky 

baletka 1 ano ano 

baletka 2 ano ano 

baletka 3 ano ano 

baletka 4 ano ano 

baletka 5 ano ano 

baletka 6 ano ano 

baletka 7 ano ano 

baletka 8 ano ano 

baletka 9 ano ano 

baletka 10 ano ano 

 

Příloha č. 1: Výsledky měření baletek pomocí olovnice zepředu. 

 

Příloha č. 2: Výsledky měření baletek pomocí olovnice z boku. 

 

vzdálenost olovnice od 

hlezenního kloubu 

olovnice prochází středem ramenního 

kloubu 

baletka 1 2,8 cm ano 

baletka 2 6 cm ne (4 cm) 

baletka 3 9,5 cm ano 

baletka 4 4 cm ano 

baletka 5 5 cm ne (1,5) 

baletka 6 8 cm ano 

baletka 7 8 cm ne (2 cm) 

baletka 8 6 cm ano 

baletka 9 5,4 cm ano 

baletka 10 4,5 cm ano 



.                                                                                                    

  
olovnice se dotýká 

vrcholu hrudní kyfózy 

vzdálenost olovnice od 

vrcholu krční lordózy 

vzdálenost olovnice od 

vrcholu bederní lordózy 

baletka 1 ano 0,3 cm 5,5 cm 

baletka 2 ano 2 cm 5,8 cm 

baletka 3 ano 1,5 cm 7 cm 

baletka 4 ano 1 cm 6 cm 

baletka 5 ano 0,8 cm 6 cm 

baletka 6 ano 2 cm 6 cm 

baletka 7 ano 2 cm 7 cm 

baletka 8 ano 1,8 cm 7,5 cm 

baletka 9 ano 1 cm 6,4 cm 

baletka 10 ano 1 cm 6 cm 

 

Příloha č. 3: Výsledky měření baletek pomocí olovnice zezadu. 

 

 

Příloha č. 4: Vzdálenosti olovnice od středu ramenního kloubu při měření z boku. 

 

 

  baletka 1  baletka 2  baletka 3 

Vzdálenost olovnice od středu 

ramenního kloubu 
2 cm 2,5 cm 1,5 cm 


