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Abstrakt 

Název práce: Vliv synergické reflexní terapie na zlepšení hybnosti 

Cíle práce: 

Cílem práce bylo zkoumání manuální léčebné metody s názvem synergická reflexní 

terapie (SRT) sestavené ortopedem a chiropraktikem Dr. Pfaffenrotem. V teoretické 

části bylo cílem nabídnout popis metody, praktická část je zaměřena na její využití při 

obtížích pohybového aparátu a u mozkově hybných poruch. 

Metoda: 

Práce byla napsána formou metodologické studie. Teoretická část zahrnuje popis 

metody SRT, techniky a metody užívané v SRT a způsoby její aplikace pomocí 

manuálních technik na klientech. Dále vyšetřovací postupy u vertebrogenních 

poruch, včetně vyšetření SRT dle Pfaffenrota. V praktické části je popis sledování 17 

klientů, kteří prošli sérií ošetření SRT. Testování bylo provedeno pomocí vyšetření 

hybnosti páteře a s odstupem několika terapií i dotazníkového šetření. Dále jsou zde 

zpracovány tři rozdílné kazuistiky, u kterých byl spolu se vstupním a výstupním 

vyšetřením proveden strukturovaný rozhovor. 

Výsledky: 

Kasuistiky i výsledky dotazníkového šetření poukázaly na možný kladný přínos 

metody SRT do praxe fyzioterapeuta, ale i domácího ošetřování, ve smyslu zlepšení 

celkové hybnosti u mozkově hybných poruch a u vertebrogenních onemocnění. 

V souboru 17 klientů s vertebrogenním onemocněním hodnotilo 70,6% zlepšení 

v oblasti psychiky, v rámci dotazníkového šetření 100 % udávalo zlepšení stavu 

v oblasti hybnosti a bolestivosti průměrně o 2,5 stupně, na stupnici od jedné do pěti. 

Výsledky přispívají k porozumění principu této metody. 

Klíčová slova: reflexní terapie, manuální medicína, mozkové poruchy, akupresura, 

bolesti zad 



Summary 

Title: The influence of the reflex therapy for better body movement system. 

Aim: 

The aim of the thesis was a research of manual body cure method. The name is 

synergie reflex therapy (SRT) written by orthopeadist and chiropractor Dr. Pfaffenrot. 

The theoretical part was aimed at the description of the whole method. ln he 

practical part I described the method utilization for problems with the movement 

system and brain motoric disorders. 

Method: 

The thesis was written as a metodological study. The theoretical part includes a 

description of the SRT method, the used techniques, methods and the ways of 

manual techniques client application. ln the next part I mentioned the examination 

procedures at vertebrogenic disorders, including Dr. Pfaffenrot SRT examination. ln 

the practical part there is a description of the seventeen clients monitoring, who were 

treated by SRT. The testing was realized by spine moving examination. There were 

a few therapies and examination questionaires. I prepared three different casuistics 

there. I also made a structurized interview and the entering and outgoing 

examination. 

Results: 

The cauistics and also the results of questionnaire research showed possible positive 

contribution of the SRT method for physiotherapeutist, also for home curing. The 

reason is the improvement of the whole body brain and vertebrogenic disorder 

dynamics. There was 17 clients with vertebrogenic disorder, 70,6% confirmed the 

psychic improvement, 1 00% noticed the movement and soreness improvement at 

average 2,5 grade, on scale from one to five. The results contribute for understanding 

the principle of this method. 

Key words: reflex therapy, manual medicine, brain disorders, acupressure, back 

pains 
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seznam zkratek 

AB akupresurní bod 

BMI index tělesné hmotnosti (body mass index) 

CNS centrální nervový systém 

Cp krční páteř 

DK dolní končetina 

DKK dolní končetiny 

DMO dětská mozková obrna 

HAZ hyperalgická zóna 

HK horní končetina 

Lp bederní páteř 

m. sval (musculus) 

MP metatarzofalangového 

MT měkké techniky 

MZ myofasciální zkrut 

Sl sacro-iliakální klouby 

SRT Synergická reflexní terapie 

tj. toje 

Thp hrudní páteř 

VAS škála bolesti (Visual analogue scale) 



1 úvod 

Přes veškeré vědecké pokroky a nové klinické znalosti, nepřináší léčba 

mozkových hybných poruch vždy uspokojivé výsledky. Zvláště pak problematika 

důsledků spasticity je v odborných kruzích stále diskutována a hledají se nová 

řešeni. Ani s dnešními dostupnými rehabilitačními metodami nelze vždy zvrátit 

prognózu vývoje neurologické poruchy a rozvoj jejích ortopedických následků. Proto 

je hledání nových léčebných technik, metod a přístupů legitimní a stále aktuální. 

V posledních padesáti letech zaznamenala "západní" medicína prohloubení 

zájmu o využití reflexních souvislostí k terapeutickým účelům . Reflex je zákonitá 

odpověď organismu na dráždění receptorů, zprostředkovaná centrální nervovou 

soustavou (45). Reflexní terapie těchto zákonitostí, tedy ustálených odpovědí na 

určité podněty využívá (42). Stimulem neboli podnětem je změna prostředí, kterou je 

organismus schopen zjistit, může to být různé podráždění receptorů v kůži, šlachách 

a j,iných tkáních například tlakem (periostové body, akupresurní body, ošetření jizev), 

tahem (na svaly, šlachy, jizvy), poklepem aj. Reakcí neboli odpovědí pak může být 

pohyb nebo změna napětí, ve smyslu zvýšení či snížení. V praxi můžeme jako 

"reflexní" označit takovou terapii, která s těmito principy záměrně a cíleně pracuje 

a využívá je k terapeutickým cílům, (tedy zpravidla snížení bolesti a zlepšení funkce) . 

V běžné fyzioterapeutické praxi je to především celý systém manuální terapie, 

reflexní masáže, reflexní lokomoce (tzv. Vojtova metoda), ale můžeme sem zařadit 

i východní medicínou inspirované techniky jako je akupresura či masáž reflexních 

z6n nohy (Pfaffenrot, 2003). 

Na zkoumání a využívání reflexních souvislostí v manuální terapii je založena 

také metoda synergické reflexní terapie (SRT), jejímuž zkoumání je věnovaná tato 

práce. Tento terapeutický systém popsal a sestavil ortoped a traumatolog Waldemar 

Pfaffenrot na základě svých zkušeností s manuální medicínou a akupunkturou. 

Dosažené zkušenosti vedly postupně Pfaffenrota k popsání ucelené metodiky, 

která zahrnovala měkké techniky, reflexní techniky, korekci patologického držení 

končetin a páteře, ošetření akupresurních bodů nebo tlakovou masáž. 

V počátcích aplikoval Pfaffenrot jednotlivé reflexní techniky odděleně, odpovídajíc 

jejím klasickým indikacím vždy dle případu - u pacientů s neurologicko-ortopedickými 
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problémy (reflexní techniky), s vertebrogenními potížemi (měkké techniky) a se 

symptomy bolesti (akupresurní techniku). V průběhu doby začal léčit všechny tyto 

pacienty (pakliže nebyla kontraindikace) nasazením všech metod současně 

a kumulativně, což ukázalo zřetelně zvýšený stupeň terapeutického účinku. 

Klinické výsledky aplikování metody SRT byly příznivé a tak postupně docházelo 

kjejimu rozšiřování. Vytvořil se systém školení prostřednictvím kurzů. Kurzy probíhají 

v řadě zemí (Německo, Švýcarsko, Rakousko, Itálie) a jsou dostupné i v ČR. Kurzy 

trvají deset dní a zahrnují dva bloky po pěti dnech. Po druhém bloku s odstupem 

měsíce se konají závěrečné zkoušky. Školení provádí akreditovaná lektorka 

a spoluzakladatelka Institutu synergické reflexní terapie DiS. Renata Vodičková, 

kte,rá si od března 2007, po smrti Dr. Pfaffenrota, školí své zástupce. Školení probíhá 

pod záštitou UNIFY. 

V roce 2005 autor metody poukazoval na dvacetiletou historii léčby pacientů, 

klinických průzkumů a školení terapeutů (21 00 akreditovaných terapeutů do roku 

2005) a doložil tak, že zcela zaslouženě se metoda řadí mezi přední terapeutické 

koncepty u pacientů s poruchami pohybového systému, ať již jsou funkčního či 

centrálního původu. 

Kurzu synergické reflexní terapie jsem se zúčastnila v květnu 2007 a výsledky této 

metody mne začaly udivovat již v jeho průběhu. Ráda bych tuto metodu aplikovala do 

své praxe a nabídla ji svým klientům, kteří ke mně chodí na rehabilitace nebo 

klasické masáže. Většina z klientů chodících pouze na masáže má potíže 

ve,rtebrogenního charateru. Věřím, že jim tato metoda může přinejmenším zmírnit 

nebo zpomalit jejich potíže, či v lepším případě je dokonce odstranit. Dále bych ji 

ráda aplikovala na klientech, pro které je tato metoda přímo určena, a to jsou 

mozkové hybné poruchy, a poukázala tak i na rozdíly mezi touto skupinou a skupinou 

klientů s vertebrogenními potížemi. 

Ve spolupráci s klienty sestavím popisy jednotlivých návštěv. U klientky s dětskou 

mozkovou obrnou provedu pro kontrolu výsledku vstupní a výstupní vyšetření dle 

Pfaffenrota. U klientek s vertebrogenními poruchami provedu vstupní a výstupní 

vyšetření vhodné pro vertebrogenní poruchy. U klientů docházejících jednou měsíčně 

provedu z časových důvodů pouze vyšetření hybnosti páteře a výsledky doplním 

o dotazník, týkající se hlavně jejich subjektivních pocitů. 
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Výsledky budou zpracovány v písemné i grafické podobě a doplním je 

0 rozhovory s některými z klientů. Pro tuto práci použiji materiály od lektorky kurzu, 

které rozšířím o další související literaturu. 
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11. Cíle, úkoly a hypotézy 

Cíle 

Cílem práce bylo seznámit se s metodou synergické reflexní terapie. Poukázat na 

její vytJžití u klientů s obtížemi pohybového aparátu, ať již funkčními či centrálními, 

kdy se může stát významnou podpůrnou metodou a zařadit se do komplexní léčby 

ldienta. 

Pro úplnost uvádím tři odlišné kasuistiky, které ukazují na výsledky aplikace SRT. 

Dáte pak uvádím dotazníkové šetření, které ukazuje na subjektivní pocity klientů 

s vertebrogenními obtížemi. 

• 
Úkoly 

1. Studium literatury k dané problematice spolu s metodikou výzkumu, 

metodikou psaní diplomových prací. 

2. Správné provádění terapie, zaměřené na diagnózu vertebrogenního 

algického syndromu a mozkové poruchy a vlivy pohybových aktivit na další 

vývoj jedince. 

3. Provedení výzkumu, rozčleněné do dvou částí: 

a) V první části se bude jednat o sledování výzkumného souboru, do něhož 

budou zařazeni všichni pacienti v čase od října 2007 do dubna 2008, 

léčeni na rehabilitaci metodou SRT. Vypracování dotazníku zjišťujícího 

subjektivní pocity klientů před první terapií a po poslední terapii. 

Přeměření výzkumného souboru ( viz. Metody sběru dat). 

b) V druhé části budou kasuistiky. Na třech vybraných klientech bude 

demonstrován vlastní průběh terapie. Budou doplněny rozhovory 

a fotodokumentace. 

4. Zpracování výsledků, vyhodnocení a formulace závěrů. 

14 



• 
Hypotézy 

H1: U souboru klientů s vertebrogenním algickým syndromem předpokládáme 

zlepšení stavu. 

Oí!~čí hypotézy: 

1 a- Předpokládáme zlepšení stavu v oblasti pohyblivosti. 

1b- Předpokládáme zlepšení stavu v oblasti psychiky. 

1c- Předpokládáme snížení bolestivosti v inkriminované oblasti. 

1d- Předpokládáme zlepšení v oblasti dýchání vlivem vzpřímenějšího držení těla. 

1e- Předpokládáme zlepšení v oblasti smyslových orgánů, tj. zraku a sluchu. 

1f- Předpokládáme zlepšení v oblasti trávicího traktu. 

H2: Předpokládáme, že výrazné změny se podaří dosáhnout i u klientky 

s vertebrogenním algickým syndromem ošetřené metodou SRT v bloku devíti terapií 

za sebou. Výsledky budou demonstrovány kasuistikou. 

H3: U klientky s mozkově hybnou poruchou plánujeme intenzivní terapii, jejíž 

výstedky se budou postupně ukazovat v průběhu 8 - 15 dnů denní aplikace. Při 

zlepšení hybnosti, očekáváme zlepšení hrubé motoriky a sebeobsluhy. 

H4: Očekáváme, že výsledky budou potvrzovat využitelnost SRT v rámci běžné 

kUnické praxe fyzioterapeuta a budou odkazovat i na možnost využití této metody 

v domácím prostředí, zacvičením rodinných příslušníků. 
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111 Teoretická část 

1 Synergická ~reflexní terapie 

Synergická reflexní terapie je manuální terapie, která slučuje vybrané 

a částečně modifikované prvky ze světově užívaných druhů reflexních terapií: 

osteopatie, akupunktura, akupresura, reflexní masáž zón na hlavě, dlaních 

a chodidlech (viz. kap. 2 Techniky a metody užívané v synergické reflexní terapii), 

jejichž přínos zůstává doposud u dětských pacientů s neurovývojovými poruchami 

téměř nevyužitý. Dále pak zahrnuje i některé nové prvky (např. myofasciální 

technika) koncipované pro specifikum spastických forem mozkově hybných poruch, 

a to především pro specifikum sekundárních poruch na pohybovém aparátu 

v závislosti na primární poruše na CNS. 

Pfaffenrot uvádí, že působí na téměř všechny tělní systémy pomocí současného 

nasazeni specifické kombinace různých reflexních metod spojených s korekcí 

patologického držení při jednom ošetření (Pfaffenrot, 2003). 

Označení "synergická" reflexní terapie má zdůraznit, že pod tímto názvem se 

používají známé reflexně-terapeutické metody léčení. Přesto se nejedná 

o kumulativní nahromadění různých reflexních terapií, nýbrž o modifikaci a takovou 

kombinaci vybraných prvků, aby při aplikaci účinek jednoho podpořil účinek dalšího. 

SRT je cíl'eně koncipována pro specifikum neurologických a ortopedických poruch 

a synergický účinek je uplatňován nejen ve výběru jednotlivých terapeutických prvků, 

ale i v posloupnosti jejich aplikace při jednom ošetření. Potřebnost více 

terapeutických technik opodstatňuje fakt, že člověka tvoří různé tělní systémy 

(funkt!,í a strukturální), které si vyžadují také odlišný terapeutický přístup (Vodičková, 

2005), 

"Pomocí SRT nemáme možnost přímo působit na mimovolní lokomoční funkce 

CNS nebo přímo na volní motorickou aktivitu pacienta. Nejedná se tu o aktivní ani 

pasivní nácvik pohybů, ale o zdokonalení podmínek hybného systému pro provádění 

aktivní motoriky" (Pfaffenrot 2003). 
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Aplikace SRT 

Metodu SRT mohou provádět vyškolení terapeuti z řad rehabilitačních lékařů, 

fyzioterapeutů a ergoterapeutů. Kurzy pro zdravotníky trvají 1 O dní. Dále pak 

logopedi, speciální pedagogové, pečovatelé a maséři, jejichž kurz trvá 7 dní, a rodiče 

postižených dětí, kteří se učí aplikovat metodu na konkrétní diagnóze svého dítěte 

během šestidenního kurzu. Pro aplikaci SRT není nutné žádné speciální vybavení, 

jen běžně zařízená ordinace s lehátkem, pokud možno širších rozměrů. 

Na terapii dochází klienti s různými diagnózami (viz. kap. 1.2. Indikace 

a kontraiindi;kace). Doporučuje se ošetření v bloku 1 O - 15 terapií s frekvencí 4 - 5x 

ročně , afe s maxirnjlním odstupem bloků. 

Jednotlivé ošetření trvá 20 - 45 minut, během nichž nemusí klient vykonávat 

žádnou aktivitu, je po celou dobu pasivní. Průběh ošetření není závislý na věku ani 

mentální vyspělosti. 

Jednotlivé ošetření spočívá v následujícím postupu a dodržení všeobecných zásad: 

1. Dodržení principu posloupnosti a správné kombinace užitých reflexních 

technik. 

2. Postup se řídí konkrétním zdravotním stavem pacienta, přizpůsobuje se 

aktuálnímu stavu pohybového aparátu. 

3. Před započetím terapie provádíme palpační krátké ortopedické vyšetření, 

stejně tak po ukončení bloku. 

4. Postupuje se vždy od kořenových kloubů distálně. Při ošetření zad 

postupujeme od úrovně CB směrem kaudálním. V poloze na zádech 

ošetřujeme šíji od Th2-Th4 směrem kraniálním. 

5. Nejprve se aplikují techniky pro snížení svalového tonu a rozvolnění struktur 

jako jsou akupresura, myofasciální techniky nebo chiroperiostální masáž 

a teprve pak korigujeme patologické postavení nebo protahujeme svalstvo. 

6. Nikdy se nepracuje přes bolest nebo odpor svalů, vždy se respektuje bariéra 

napětí. 

7. Respektuje se rozlišný postup u hypotonního svalstva a hypermobility, kde je 

kontraindikována trakce a manipulace. 
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Clle SRT 

_ snížení základního, výchozího tonu svalů, fascií a vazivových tkání 

_ zmírnění patologických napínacích reflexů 

_ odstranění popřípadě minimalizování fibrotických změn svalové tkáně 

_ zabránění rozvoji pyogenních, desmogenních a artrogenních kontraktur 

_ předcházení strukturálních myosklerotických změn 

- udržování či obnovení trafiky tkání 

- zvýšení výkonnosti a svalové síly 

• zvětšení dilatačních vlastností svalu, šlachy a vaziva 

- obnovení nebo udržování funkční kloubní štěrbiny a funkce kloubů obecně 

- optimalizovat zakřivení páteře, předcházet patologickým odchylkám páteře 

a skoliózám. 

Během terapie diagnostikujeme: 

• hybnost páteře jednotlivých segmentů i jako celku 

- tonus svalů 

- hybnost kloubů horních a dolních končetin 

- patologické postavení hlavy, trupu a končetin - korekce struktur a funkce 

Při kumulaci vlivů na CNS vznikají nové neuronální vazby, což potvrzuje i Vojta 

u své metody. Pffafenrot uvádí, že denní aplikace SRT umožní ukládat do paměti 

pozitivní bezprostřední reakce tak, že se výsledek blokové léčby udrží několik týdnů 

a měsíců. 

Udržení pozitivního výsledku závisí na závažnosti a distribuci neurologické léze, 

aJe i na intenzitě aktivní lokomoce klienta. Zhoršení může nastat i při skokovém růstu, 

epileptickém záchvatu, těžké infekční chorobě nebo při přechodu do vyššího 

vývojového stádia. 

Nastane-li během blokové léčby pauza větší jak 4 dny, dochází ke ztrátě 

manifestačního efektu až o 40%. Proto se doporučuje tento blok provést pokud 

možno uceleně, maximálně s respektováním víkendů a svátků. 

V období aplikace SRT se doporučuje intenzivní fyzioterapeutický trénink dle 

profesora Vojty či Bobatha, který je vhodné časově řadit za SRT, aby 
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z bezprostředního efektu mohla fyzioterapie participovat a dosahovat tak lepších 

neurofyziologických reakcí (Vodičková, 2005) 

synergická reflexní terapie je léčba: 

• doplňková 

Zabývá se cíleně a komplexně sekundárními poruchami na hybném aparátu, jejich 

prevencí a korekcí, zpětnou vazbou ovlivňuje kvalitu fyzioterapie (hybnost), 

ergoterapie (motorika) a logopedie. 

• preventivní 

Při včasném započetí pravidelné aplikace SRT, je možné zbrzdit postup 

patologických změn, minimalizovat jej nebo mu úplně zabránit. Výsledky jsou různé 

podle stupně a rozsahu léze CNS. Další výhodou prevence je snížení nákladů na 

celkovou léčbu tím, že pomocí SRT zredukujeme později nutné a ekonomicky 

náročné operativní odstraňování časem vzniklých kontraktur a kloubních dysfunkcí 

(např. luxace, pes planovalgus, skolióza). 

• podpůrná 

SRT podporuje fyzioterapeutickou intervenci ve smyslu zkvalitnění a zrychlení tělních 

(aferentních a eferentních) reakcí pacienta na L TV (např. při cvičení dle Vojty). 

Odstraňováním patologických změn (myofibrózy, kontraktury, skolióza, blokáda 

páteře, deficit kloubního rozsahu, aj.) na výkonném a nosném aparátu, připravuje 

SRT fyziologičtější prostředí pro další fyzioterapeutické působení a usnadňuje 

dosažení lepších výsledků. 

1.1 Waldemar Pfaffenrot - autor metody 

Dr. med. Waldemar Pfaffenrot se narodil 10. června 1947 v Německu, 4. března 

2007 podlehl těžké dlouhodobé nemoci. 

V roce 1970 dokončil studium medicíny a do roku 1974 byl činný jako traumatolog 

a ortoped v Krasnojarsku. 
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Ve svých 27 letech se stal primářem na 75 lůžkové klinice na Sibiři, kde působil 

čtyři roky. Poté pracoval deset let v Institutu ortopedie, traumatologie a neurologie 

v Novosibirsku. Od r. 1979 se zabýval manuální medicínou (chiropraktika), 

akupunkturou, akupresurou a myofasciálními mobilizačními technikami z osteopatie. 

pfaffenrot je nositelem patentu operační metody páteře . 

Během své působnosti v letech 1986 až 1990 v Petrohradě se zabýval výlučně 

dětmi ve věku 2 až 14 let a prováděl denně desítky ošetření u dětí s vertebrogenními 

potížemi a s různými poruchami držení těla . Záznamy svých šetření a léčby 

vyhodnocoval a vytvořil statistiky. Na toto téma napsal Pfaffenrot manuskript. 

Potvrdily se přitom jeho dosavadní pozorování, že současným nasazením 

několika reflexně terapeutických technik lze dosáhnout vzájemného navýšení efektu 

účinnosti jednotlivých technik, což zásadně zlepšilo celkové výsledky léčby. Stejného 

efektu, tj. prostorové a časové sumace využívá i Vojta při aplikaci Vojtovy metody, 

drážděni více spoušťových bodů po delší dobu (Vojta, 1993). 

Využití takové kombinace terapeutických metod u spastických forem DMO bylo 

doposud neznámé. Na základě dosažených pozitivních výsledků během dlouholeté 

praxe vyplynul tento nový koncept jako šance pro zlepšení zdravotního stavu u dětí 

s mozkovými hybnými poruchami a u dětí s vrozenými vadami. Velký přínos této 

metody se prokázal zvláště v lázeňských zařízeních, kde jsou organizačně zajištěny 

podminky pro léčbu v blocích, tj. 10 až 15 ošetření, čímž se zajišťuje efektivita léčby. 

Vývoj této nové terapie šel dále i na půdě Německé spolkové republiky, kde 

Pfaffenrot pracoval od roku 1990, nejprve v Hannoveru a poté v Mnichově. 

V dětském centru v Mnichově, kde působil také Prof. Vojta, pracoval Pfaffenrot 3 roky 

jako ortoped a aplikoval SRT na pacientech převážně s diagnózou mozkových 

hybných poruch, vzdělával další lékaře a terapeuty. Tím se využití jeho metody 

rychle rozšířilo po Německé republice i do zahraničí a zaujalo důležité místo mezi 

léčebnými metodami. V letech 1997 až 2000 vedl pan Pfaffenrot lázeňskou kliniku 

Haus Franken. 

Do roku 2007 působil Dr. Pfaffenrot ve své ortopedické privátní praxi v Mnichově, 

školil SRT v celém Německu, v Rakousku v Linzi, v Rusku v Krasnorajsku, v Itálii 

a ve Švýcarsku. O svém léčebném konceptu napsal doktor Pfaffenrot v Německém 

jazyce několik publikací, manuskript a odborných článků ve Švýcarsku, Rakousku 

a Německu. Celkem předal více jak 3000 certifikátů odborníkům z řad lékařů, 
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fyzioterapeutů a ergoterapeutů. Jeho statistické výsledky se opírají o patnáctileté 

zKušenosti léčby více jak 2.500 pacientů . Jeho usilovná práce se zdála být dovršena, 

ale přesto doktor Pfaffenrot dále vyhodnocoval své výsledky léčby, zkoumal 

a doplňoval svou metodu o nové poznatky. Na základě společných konzultací, 

výměnou nových manuálních prvků a výměnou osobních zkušeností s léčbou 

zdokonal1ovali společně s Renatou Vodičkovou koncept synergické reflexní terapie až 

do jeho smrti. 

Institut synergické reflexní terapie (SRT) byl založen v květnu roku 1999 v Praze 

panem doktorem Pfaffenrotem a Renatou Vodičkovou. 

Stalo se tak po jejich šestileté spolupráci v Německu, kde jako absolventka kurzu 

SRT na Mnichovské akademii pro vývoj rehabilitace získala certifikát od doktora 

Pfaffenrota. Později k němu jezdila na stáže, hospitace, společně s ním pracovala 

v lázeňském centru pro mozkové poruchy Haus Franken a asistovala mu na jeho 

kurzech. Nakonec získala (v roce 1997) od doktora Pfaffenrota oprávnění školit jeho 

metodu SRT. Její působení v České republice (od r. 1998) a velký zájem (z řad 

rodičů postižených dětí, lékařů a fyzioterapeutů) způsobil, že se rozhodli společně 

otevřít školící centrum pro SRT v Praze, kde by se školilo jak v německém, tak 

českém jazyce (43). 

Během svého života napsal Pfaffenrot několik publikací, zde jsou některé z nich: 

Pfaffenrot W.A.,Reflexní terapie onemocnění páteře u dětí, Leningrad, 1991, 

Pfaffenrot W.A, Arbeit und wurde wissenschaftlicher Oberartz, Pfaffenrot W.A, 

Synergetische Reflextheraie bei infantiler Zerebralparese. Krankengymnastik, 

Sooderdruck 55. Jg. (8/2003), R. Pflaum Verlag GmbH, Muenchen 2003. 

Další lektorská činnost Dr. Pfaffenrota spočívala v pořádání pravidelných kurzů na 

Akademii pro vývoj rehabilitace v Mnichově a interních seminářů pro lékařský tým 

Dětského centra v Mnichově. Přijížděl na pozvání organizací a rehabilitačních center 

pm léčbu mozkových hybných poruch (celkem asi 2500 osob), dále na pozvání 

organizací sdružující rodiče postižených dětí v celém Německu. 
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1.2 Indikace a kontraindikace 

Díky univerzálním principům, na kterých je synergická reflexní terapie založena, je 

možné ji považovat za obecně indikovanou u všech poruch funkce pohybového 

systému. Pomáhá odstranit špatné držení těla a s ním související zlozvyky, ztuhlost 

zad i odstranit různé tělesné a psychické bloky. Pomáhá udržet optimální funkci 

celého pohybového aparátu. 

Mezi záporné dopady patří například časová náročnost, bolest či jiné nepříznivé 

vjemy, finanční či materiální nároky. 

Indikace SRT 

• cerebrální, spinální a periferní neuro-ortopedické pohybové poruchy jako DMO, 

hydrocefalus, M. Parkinson, skleróza multiplex; 

• genetické vady jako Downův syndrom či Rett-syndrom; 

• vrozené vady pohybového ústrojí jako spina bifida či pes equinovarus; 

• získané vady pohybového ústrojí jako např. Dupuytrenova kontraktura; 

• cévní mozkové příhody; 

• léčebně mozková traumata; 

• poruchy držení těla jako tortikolis, skoliózy; 

• vertebrogenní poruchy a jejich následky jako vertigo, migrény, kořenové 

syndromy, tinitus; 

• epilepsie; 

• hyperkinetický syndrom; 

• poruchy senzomotorické integrace; 

• lehká mozková dysfunkce; 

• poruchy řeči, učení, hyperaktivita; 

• poruchy držení těla; 

• ná,sledky artrózy; 

• následky revmatických onemocnění. 
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Kontraindikace SRT 

• onemocnění s vysokými teplotami; 

• krvácení do mozku; 

• postoperační stavy; 

• totální vyčerpanost organismu; 

1.3 Reakce na synergickou reflexní terapii 

Dr. Pfaffenrot uvádí, že při dodržení podmínek aplikace SRT lze očekávat v 90% 

bezprostřední reakce. K prolongovaným reakcím dochází v rozmezí do 3 týdnů asi 

u 6% pacientů a k reakcím minimálním dochází u 4%. 

Níže popsané reakce se nemanifestují u každého pacienta v celém rozsahu. 

Každý pacient zpracovává působení léčby individuálně a reakce se manifestují 

různě. Můžeme je však rozdělit na tři základní skupiny. 

Všeobecné reakce 

• celkové i lokální snížení nebo zvýšení svalového tonu (hypotonici); 

• senzibilizace CNS ve zpracování aferentních impulsů; 

• navýšení měřitelných eferentních reakcí; 

• kvalitnější reakce na aferentní impulsy při fyzioterapii; 

• zvýšení koordinace, koncentrace a spontánní motoriky; 

• snížení stavu strachu, nespavosti a hyperaktivity; 

• u epilepsie e normalizuje alfa-rytmus a řídne výskyt spikes a waves, dochází 

k menším klinickým epileptickým projevům. 

Lokální reakce 

• lepší stabilita páteře, zvýšená kontrola držení hlavy a těla; 

• korekce zakřivení páteře v obou rovinách, korekce skoliózy; 
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• zmírnění či odstranění myogenních kontraktur a zvýšení rozsahu hybnosti 

navazujících kloubů; 

• otevírání dlaní, abdukce palce a následné zlepšení hrubé a jemné motoriky 

horních končetin, lepší funkce úchopu a opory ruky; 

• lepší postavení a zatížení dolních končetin; 

• zlepšení motoriky úst a s tím souvisejícího kousání, polykání a mluvení; 

• částečná či úplná korekce patologického držení trupu a končetin; 

Orgánové reakce 

• zlepšení vegetativních funkcí a krevního oběhu; 

• rovnováha; 

• pozitivní změny v oblasti dýchacích cest, trávení, močových cest 

(inkontinence), v oblasti zrakové i sluchové; 

• mírní se průvodní kožní projevy atopického exému. 



2 
Techniky a metody užívané v synergické reflexní terapii 

Příčina pro vysokou efektivitu léčby SRT leží v originalitě Pfaffenrotem zvolené 

kombinace různých reflexních a terapeutických manuálních metod. Tato pro 

specifikum mozkových hybných poruch cíleně koncipovaná kombinace zahrnuje 

prvky z reflexních terapií v jejich klasické podobě, modifikované prvky nebo nové 

reflexní prvky. 

Synergická reflexní terapie sdružuje následující reflexně terapeutické metody. 

2.1 Akupresura 

z hlediska současné medicíny jsou pravděpodobné základy léčby v regulaci 

nervového systému, zlepšení krevního oběhu a látkové výměny, a to zejména ve 

vazivových tkáních a svalstvu. Autonomní neurony lokalizované v postranních 

míšních rozích jsou propojeny obousměrně s rozsáhlou sítí autonomního systému 

řídícího logistiku, tj. zásobování potřebnými látkami pro metabolické pochody, ale 

i odstraňování odpadních látek. Ovlivňují i cirkulaci a funkci vnitřních orgánů podle 

požadavků CNS. Tím vzniká obousměrný vztah mezi motorickými výkonnými orgány, 

pokožkou, vnitřními orgány a mozkem. Tohoto vztahu se právě mimo jiné využívá 

i terapeuticky u akupresury či akupunktury. Akupresura používá lokálního tlaku 

k vyvolání různých fenoménů od inhibice bolesti až po reakci vnitřních orgánů (Véle, 

2006). 

V systému akupresury se předpokládá 12 hlavních meridiánů probíhajících 

symetricky na obou polovinách těla (Příloha č.2). Jsou to meridián srdce (S), 

meridián tenkého střeva (TeS), meridián močového měchýře (MM), meridián ledvin 

(L), meridián osrdečníku (Os), meridián tří ohňů (TO), meridián žlučníku (Žl), 

meridián jater (J), meridián plic (P), meridián tlustého střeva (TS), meridián sleziny 

a slinivky břišní (Sl) a meridián žaludku (Ž) (Mohring, 2008). 



účinek akupresury na jednotlivé systémy: 

a) kůže a svalstvo 

Odstraněním povrchních odumřelých buněk kůže se zlepšuje kožní dýchání 

a upravuje potní a mazová sekrece. Zlepšuje se dále elasticita kůže. Silnější metody 

dráždění mohou ovlivnit metabolismus bílkovin, vzestup biogenních aminů. Zlepšuje 

se lokální kapilární prokrvení, napětí kůže a svalstva. Ustupují svalové spasmy, mizí 

svalová únava. Sledujeme-li obsah kyseliny mléčné ve svalu, pak se její množství po 

akupresuře snižuje. 

Také se zlepšuje elasticita a motilita vaziva. Stimuluje se krevní a mízní oběh, 

upravuje se tvorba kloubního mazu. Mizí kloubní napětí a stahy. 

b) tělesné tekutiny 

Zlepšuje se krevní a mízní oběh , zejména na periferii. 

c) nervový systém 

Reflexní děje příznivě ovlivňují nervový systém. Tak má masáž důležitou roli při 

regulaci fyziologických funkcí, a to jak tlumivou, tak i povzbudivou, zejména 

u vegetativních poruch napětí svalstva (dystonií). 

Zlepšuje se mimo jiné kyselost a tvorba žaludečních šťáv, upravuje se střevní 

hybnost (peristaltika), napětí a vyprazdňování žlučníku, močení a řada dalších funkcí. 

d} drážděním periostu 

Odstraňuje primární bolesti. Má výživné, a po dlouhém působení i formativní 

účinky. Dochází k místním nárůstkům a dráždění buněk tvořících kostní tkáň. 

Má reflektoricky vzdálený účinek přes preformované tělesné segmenty, má vliv na 

látkovou výměnu bílkovin a řadu jiných účinků. 

Dnes dělíme akupresuru na: 

1. vlastní akupresuru- bodové dráždění pomocí rukou 

2. bodovou nebo lineární tradiční čínskou masáž (Růžička, 1993) 
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Celkově vykazuje akupunkturní působení u pacientů s mozkovou hybnou 

poruchou změny ve smyslu: spasmolýzy, senzibilizace CNS pro zpracování 

aferentních impulsů, navýšení měřitelných eferentních reakcí, navýšení spontánní 

motoriky, kvalitnější reakce na aferentní impulsy při fyzioterapii. Nejdůležitějším 

celkovým účinkem akupresury je obnovení rovnováhy mezi aktivitou 

neurotransmiterů atecholaminu a serotoninu a následná harmonizace organismu. 

(Tenk, 1993). 

Al<upresura je nedílnou a významnou složkou SRT. V rámci SRT se při výběru 

akupunkturních bodů řídíme u každého klienta zvlášť podle jeho konkrétního stavu 

hybného aparátu. Palpačním, goniometrickým a rozšířeným vyšetřením, tak jak je 

uvedeno v kapitole 3.1 . se můžeme dostatečně seznámit s vlastnostmi jednotlivých 

struktur hybného a nosného systému. Během ošetření SRT reagujeme citlivě na 

aktuální stav právě ošetřované části těla a volíme akupresurní body (AB) dle 

konkrétní patologie. 

Akupresurní techniky 

Při aplikaci akupresury je třeba dodržovat určité zásady, které ovlivňují účinnost 

terapie: 

a) AB je třeba lokalizovat přesně, orientaci na bod provádíme buď podle 

anatomických rozměrů klienta, nebo citlivou palpací; 

b) dodržujeme při akupresurním tlaku jeho předepsaný směr, platný pro 

akupunkturu; 

c) každý bod používáme maximálně 15 dní, protože účinnost se poté snižuje 

(AB vede vzruch s menší intenzitou, otupí). Je výhodné najít pro další dny jiný 

bod, podobného významu, nebo udělat týdenní pauzu. 

Základní akupresurní techniky jsou: 

• točení - okolo bodu, pomocí špetky druhého a třetího prstu, provádí se 

v měkkých tkáních (sval, přechod svalu a šlachy) 

• vibrace- stabilní (pořád v jedné hloubce) nebo labilní (kroužíme) 
27 



• tlak- u kostí a mezi šlachami 

púsobení, účinek: 

• silné dráždění: brzdí a snižuje bolest - stoupající síla, kdy vnímáme povrch 

a dle odporu v tkáni zvyšujeme tlak a zavrtáváme se; 

• střední dráždění: působnost svalově- relaxační- u hypertonie; 

• rehké dráždění: povzbuzující, svalově- stimulační účinek- u hypotonie; 

Sedace- znamená techniku, kterou se snižuje tonus (základní napětí svalu a tkáně). 

Uživá se u hypertonických klientů, u spastiků, při akutních bolestech či křečích. Na 

bod vyvineme silný tlak po dobu 2 až 1 O vteřin, podržíme v klidu a vibrací opět bod 

opustíme. 

Tonizace - znamená techniku, kterou zvyšujeme tonus. Užívá se u hypotonických, 

hyperaktivních klientů. Na bod vyvineme dlouhodobý jemný tlak, asi 1 O vteřin. 

Výběr bodů se volí dle druhu a intenzity pohybové poruchy u každého klienta 

individuálně (Vodičková, 2005). 

2.2 Měkké techniky 

Měkké techniky obsahují široké spektrum různých manuálních hmatů na měkkých 

strukturách těla, které jsou ve fyzioterapii, osteopatii a manipulační léčbě dobře 

Zlnámé. Pro specifikum mozkově hybných poruch byly vybrány jen takové hmaty, 

které působí na typické strukturální (sekundární) změny efektivně. Patří sem 

myofasciálí zkrut, Kiblerova řasa, chiroperiostální masáž a desmogenní kontrakce. 

Nejefektivnější měkké techniky pro specifikum mozkových hybných poruch vybral 

doktor Pfaffenrot za účelem působit na místech, kde nelze využít myofasciální 

techniky a to jsou chiroperiostální úpony šlach (svalů) a místa aponeuróz. Kiblerova 

řasa pak výborně doplňuje MT. 
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Myofascíální zkrut 

Myofascíální zkrut (MZ) je manuální práce fyzioterapeuta se svaly, která je 

založena na principu biochemických reakcí látek ve svalu iniciovaných fenoménem 

předpětí, bariéry a tání. Tohoto inhibičního fenoménu dosáhneme současným 

protichůdným zkrutem či posunem všech vrstev od kůže po fasciální obal svalu až na 

" 
hranici bariéry", kterou je terapeutem vnímaný odpor tkání. Tato technika vede 

u spasticity, spazmů, a hypertonů všeobecně k okamžitému snížení napětí svalu 

a všech zúčastněných vrstev tkání, trvající několik vteřin. Terapeut využije tohoto 

stavu k maximálnímu možnému protažení svalu až do prvního odporu a k následné 

korekci patologického postavení příslušné části končetin nebo trupu, popř. 

k mobilizaci kloubů. Protažení svalu a zvětšení kloubního rozsahu se neděje 

redresně, ale bez jakéhokoli odporu tkání. Protažením svalu, šlachy, včetně fascií 

a vazivového stroma v uvolněném stavu není provokován sval k reakci napínacího 

reflexu (retrakci). Užití myofasciální techniky je bez vedlejších nežádoucích (např. 

útlumových) účinků, nemůže dojít k předávkování, není bolestivé a dovoluje nám 

ošetřit celé tělo, případně aktuální svalové skupiny. 

Při aplikaci MT je třeba rozlišovat rozdílný postup u hypertonických 

a hypotonických syndromů . U obou skupin platí, že: 

- se snažíme jedním úchopem postihnout co nejširší svalovou oblast; 

- zkrut samotných šlach nepřináší žádný efekt; 

úchop provádíme oběma rukama v postavení "úchop válce" pncne přes 

průběh svalových vláken na bříšku svalu jednou rukou a na přechodu mezi 

svalem a šlachou druhou rukou; 

- protichůdným zkrutem stáčíme postupně všechny vrstvy: kůži, podkoží, fascii 

superficialis a vlastní fascii (obal) svalu, až k její první bariéře. Nekroutíme 

svalová vlákna (snopce) přímo nebo dokonce kolem kosti, ale obtáčíme se 

kolem svalu; 

Pro skupinu hypotonních svalů dále platí: 

- zkrut k bariéře provádíme rychle a větší silou, předpětí držíme pevně 5 - 1 O 

vteřin a poté posouváme (hrneme) rytmicky a rychle několikrát za sebou ruce 
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$ uchopenými tkáněmi k sobě . Dochází tak ke komprimaci a tonizaci 

svalových vláken a okolních struktur; 

~ tento postup opakujeme se změnou směru zkrutu několikrát, maximálně třikrát 

za sebou. 

pro skupinu hypertonních svalů platí: 

~ po pomalém a jemném dosažení bariéry (předpětí) čekáme na fenomén tání, 

který by se měl dostavit po 5 - 1 O sekundách. Není~li tomu tak, pokračujeme 

zkrutem na opačnou stranu a postup opakujeme maximálně třikrát; 

~ pakliže bariéra povolí, bezprostředně protahujeme sval pomocí jemné páky 

terapeutem vyvolané na příslušných částech skeletu. Napnutí svalu tedy 

nedosáhneme posunutím samotného svalu, ale změnou kloubního rozsahu až 

na hranici znatelné bariéry (do prvního odporu zúčastněných struktur). 

V dúsledku tohoto fenoménu vzniká nová kvalita jak na úrovni strukturální, tak na 

úrovni řídící. Dochází ke změnám vlastností anatomických struktur. Udržuje se tak 

pružnost, protažitelnost a látková výměna všech zúčastněných tkání. Dalším 

důsledkem je, že se pomocí ascendentní vazby propriocepce fixují nové 

neuromuskulární poměry v centrálním nervovém systému. Na úrovni spinálního 

reflexního oblouku dochází ke změnám akčních potenciálů při vedení vzruchů, které 

se projeví částečnou normalizací v mechanizmech gama~smyčky, reciproční 

inervace, kontrakce a napínacího reflexu. 

Pozitivních a rychlých účinků mohou využívat zaškolení rodiče v praxi denního 

života pro snazší manipulaci s dítětem, např. při udržování hygieny, oblékání, 

nazouváni. Fyzioterapeuti využívají pak bezprostředního inhibičního efektu MT ke 

snadnějšímu polohování klienta do výchozích cvičebních pozic, do polohovací pozice 

protetických pomůcek, vertikalizačního stojanu a podobně. 

Nevýhodou MT je, že lokální inhibiční účinek trvá jen několik vteřin. Přesto lze 

dosáhnout kumulativním efektem v rámci opakované blokové terapie SRT stabilního 

inhibičního účinku, který z dlouhodobého hlediska přináší velké výhody (Vodičková, 

2005). 
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Kiblerova řasa 

pomocí Kiblerovy řasy vyšetřujeme hyperalgické kožní zóny, kdy kůži a podkoží 

uchopíme mezi palce a ukazováky a suneme proti spodině. V místech, kde má kůže 

zvýšenou citlivost při dotyku, a vyšetřovaný udává nepříjemný až palčivý pocit nebo 

štiplavou bolest, je kůže těžko zřasitelná, prosáklá, a proto je kožní řasa tlustá a proti 

spodině těžko posunovatelná. (Rychlíková, 1987). Zhoršení pohyblivosti pokožky pro 

adhezi podkožní tkáně ke svalu zhoršuje jeho funkci. Málo posunlivá, bolestivá 

a objemná kožní řasa je příznakem segmentální iritace a provází vertebrogenní 

potíže (Véle, 2006). 

v SRT se Kiblerova řasa používá až na závěr po využití všech příslušných MT. 

Daří se díky ní uvolnit jednotlivé vrstvy tkání, které se díky vazivovým reflexním 

změnám v důsledku dlouhodobého působení spasticity a pohybové chudosti klientů 

k sobě tepí. Kiblerovu řasu v SRT provádíme podél celé páteře a kolmo na celou 

páteř, kollmo na průběh svalových vláken m. trapezius (horní část), m. infraspinatus 

a m. teres minor a v oblasti linea nuchae. 

Chiroperiostální masáž 

Chiroperiostální masáž provádíme podle potřeby na úponech svalu na kosti, 

zejména na úponu m. levator scapulae na horním úhlu lopatky, na fascia 

thoracolumbalis, která je úponem hlubokých zádových svalů a m. latisimus dorsi na 

os sacrum. 

Desmogenní kontrakce 

Desmogenní kontrakci provádíme výhradně na vazech a kloubním pouzdru 

loketních a kolenních kloubů. Jde o využití kloubních receptorů k inhibování 

Příslušných svalů pomocí manuálního, diagonálně vedeného zřasení konkávní strany 

desmogenních struktur. Na zřasené straně kloubního pouzdra je četnost 

signalizačních výbojů receptorů nízká (Véle, 1997). Tato signalizace odpovídá pak 

Poloze kloubu v jakoby zavřeném úhlu flexe (např. 80°), přestože terapeut drží kloub 

v úhlu 20° flexe. Spastický sval, který při korekci pohybového deficitu svým 
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hypertonem omezuje příslušný kloub v jeho fyziologickém rozsahu, dostane z míchy 

nové povely a reaguje povolením napětí svalových vláken. Touto krátkou inhibicí je 

možno v hraničních polohách pohybového rozsahu protáhnout svaly i po vyčerpání 

účinků myofasciální techniky a dodatečně zvětšit kloubní rozsah (Vodičková, 2005). 

2.3 Masáž reflexních zón 

Masáž reflexních zón využívá hned dva reflexní systémy. První vychází z principů 

mikrosystému nohy a ruky a ze systému projekční shody. Druhé reflexní působení 

využívá velkého množství akupresurních bodů na hlavě. 

Tato metoda byla koncipována doktorem Pfaffenrotem s cílem reflexně podpořit 

mozkovou aktivitu na všeobecné úrovni, dále podpořit intenzitu reflexních technik 

(např. chkoterapie) a podpořit korekci sekundárních změn na hybném aparátu. 

Iniciování nebo nastartování mozkové aktivity přináší změnu kvality v rychlosti 

a intenzitě zpracování aferentních a eferentních pochodů, které jsou základem všech 

zpětnovazebných systémů. Doktor Pfaffenrot vybral prvky ze známých reflexních 

technik a modifikoval je pro specifikum mozkových hybných poruch. Navíc obohatil 

tento výběr o své, doposud nepoznané reflexní prvky. 

Masáž reflexních zón je kombinací neurofyziologických poznatků "západní" 

a "východní" medicíny. Vychází z vědeckých studií "západní" medicíny o specifických 

funkcích určitých oblastí mozkové kůry (Obr.č.1 ), zvláště pak z poznatků inervačních 

arejí motorické kůry, tzv. homunkula (Obr.č.2). 

Obr. č. 1: Mozková kůra -funkční zóny (Borovský) 
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Obr. č. 2: Homunkulus (42) 
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Mikrosystémy a projekční shody dlaní a chodidel 

Poznatky "východní" medicíny, především čínských lékařů, vychází z tisíce let 

užívaných praktických reflexních technik, které se využívají k léčbě specifické oblasti 

dlaní nebo celé ruky a oblasti chodidel nebo celé nohy. Jedná se o tzv. mikrosystém 

ruky a nohy, který je projekčními zónami celého těla. Proč jsou tyto mikrosystémy 

funkční, ozřejmuje poměr zastoupení částí lidského těla na mozkové kůře podle 

citlivost; (Obr. č. 3.). Oblasti homunkula příslušící ruce, noze a ústům jsou 

v porovnání s ostatními částmi těla neuronálně vybaveny tak, že mají převahu 

schopností týkajících se nejen citlivosti (senzorice, aferenci), ale také motoriky 

(eference), s kterou souvisí její nejvyšší schopnosti jemné motoriky (manipulace, 

řeč). Proto je působení na dlaních a chodidlech tak reflexně účinné. 

V systému shody můžeme reflexně působit masáží nebo akupresurou na 

konkrétní místa a ovlivňovat cíleně vzdálená místa na těle (mozek, rameno, kyčel, 

atd.) nebo ovlivňovat funkce neuronální, viscerální a humorální. 
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Obr. č.3: Poměr zastoupení oblastí homunkula (Pfaffenrot, 2003) 

Masáž reflexních zón hlavy 

Hlava j,e pokryta tenkou vrstvou svalů, fasciemi, podkoží a kůží, souhrnně 

nazývané jako skalp. Stejně jako vykazovaly vrstvy tkání zvýšený tonus na jiných 

místech těla, také skalp může vykazovat zvýšený tonus, špatnou protažitelnost, 

posunlivost a jeho jednotlivé vrstvy mohou být slepeny. Tato hypertonická místa lze 

jemným myofasciálním posunem ošetřovat a zlepšovat trafiku a funkční vlastnosti. 

Na hlavě se nachází velké množství akupunkturních bodů, které mají kromě jiného 

také vztah ke svalovému tonu obličejové i lebeční oblasti hlavy, k šíji, k motorice úst 

a zčásti k mozkové činnosti. Akupresurní působení můžeme zaměřit buď podle 

jednotlivých projevů nemoci, nebo působíme tlakovou masáží na celou plochu lebky 

a na vybraná místa v obličeji. Tím dochází ke všeobecnému uvolnění tkání hlavy, ale 

také k aktivaci určitých tělních funkcí . Tyto spojitosti nejsou vědecky vysvětleny, ale 

praxe na jisté souvislosti ukazuje. 
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3 Vyšetřovací postupy u vertebrogenních poruch 

Terapie vždy musí vycházet z kvalitního vyšetření. Toto vyšetření má své obecné 

zákonitosti. Jeho základem je vždy dobrá anamnéza, následuje vyšetření aspekcí, 

palpací a dáte funkční testy. Použití konkrétních testů do značné míry závisí na 

volbě fyzioterapeuta, a tak je běžné, že zastánci různých konceptů využívají odlišné 

způsoby funkčního testování. Protože je práce věnována metodě SRT, budou zde 

zmíněny i vyšetřovací metody dle Pfaffenrota. 

3.1 Anamnéza 

Pohovor by měl být prováděn v klidném a diskrétním prostředí, aby se pacient cítil 

příjemně a uvolněně. Důležité je vzbudit pocit, že nás popisované obtíže opravdu 

zajímají. Pacient si naši pozornost zaslouží a většinou ji dokáže ocenit aktivní 

spoluprací při léčení. Rozhovor řídíme a usměrňujeme konkrétními dotazy, ale stále 

bychom mě~i zdvořile naslouchat. Kladení stručných a přímých otázek v určitém 

pořadí vede k získání velkého množství využitelných informací. V této fázi vyšetření 

zůstává nemocný oblečen. 

Důležité je zajímat se o bolest, protože je nejčastějším příznakem, který 

nemocného do ordinace přivádí. Důležitý je charakter bolesti a její závislost na 

pohybu či změně polohy. Rozlišujeme bolest prudkou, vystřelující, pálivou, bodavou, 

povrchovou, hlubokou atd. Zásadně posuzujeme, jestli je bolest konstantní nebo 

intermitentní, protože dlouhodobá trvalá bolest bez úlevy a klidová bolest nejsou 

typické pro vertebrogenní poruchy a mohou být závažným příznakem jiného 

onehlocnění. Sledujeme chování bolesti během 24 hodin. K lepšímu pochopení 

subjektivní tolerance a vnímání bolesti můžeme použít škálu bolesti (McGill Scale) 

nebo číselnou stupnici od 1 -10 (analogická číselná varianta). Pro diagnózu je rovněž 

důležité stanovení lokalizace a průběhu bolesti (Gross, 2005). 
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struktura Anamnézy 

v osobní a rodinné anamnéze se zaměřím na: 

HybnÝ systém - trauma, přítomnost bolestí a jejich charakter, vrozené a získané 

vady, operace, porody. 

Pracovní a pohybové návyky - míru a charakter tělesné aktivity, charakter práce -

sed, jednostranná námaha, strnulá pracovní pozice, předklon atd. 

Polohu při spánku- má umožnit rovnoměrné rozložení tlaku na povrch celého těla 

a zachovat fyziologické křivky páteře. 

Oblékání- vzhledem k možnému prochladnutí, obuv, kdy vysoký podpatek akcentuje 

svalovou dysbalanci, zda je správná podprsenka u žen s velkým poprsím (široká 

ramínka, korzet), atd. 

Stres a zvýšenou neuropsychickou zátěž - způsobují svalové napětí zejména ve 

svalech s viscerálním základem, což jsou trapézové svaly a svaly pánevního dna. 

Deprese pak naopak svalový tonus snižuje- skleslé až zhroucené držení těla (38). 

3.2 Aspekce 

Vyšetření pohledem začíná již v čekárně, protože si můžeme všímat přirozených 

a nekorigovaných pohybů a postojů pacienta. Při popisování subjektivních obtíží a při 

provádění jednotlivých úkonů sledujeme výraz pacientovy tváře, jakož i celkový 

pohybový projev. K orientačnímu posouzení flexe a extenze páteře pozorujeme, 

jakým způsobem se pacient zvedá ze židle. V ordinaci pak sledujeme, jakým 

zpusobem se pacient svléká 

Dále provedeme posturální vyšetření při pohledu z dorsální, ventrální a laterální 

strany a zaznamenáme odchylky od normy (Gross, 2005). 

Vyšetření aspekcí 

Vyšetření stoje- vzhledem k vrstvovému syndromu (viz. kap. 3.2.1.). 

Vyšetření statiky - zkouška stoje na dvou nášlapných vahách, kdy signifikantní pro 

Poruchu je rozdíl v zatížení o více než 4 kg. 
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Vyšetřeni obezity - omezuje tělesnou aktivitu, přetěžuje zeJmena nosné klouby 

dolních končetin a jejich prostřednictvím pak i křížovou krajinu, může působit poruchu 

statiky. Stanovení BMI (viz. kap. 3.2.1 ). 

(38) 

3.2.1 Stanovení indexu tělesné hmotnosti 

Obezitu lze kvantitativně posoudit podle indexů tělesné hmotnosti a výšky. Tyto 

hodnoty u průměrného jedince dobře korelují s množstvím tělesného tuku. 

K posouzení stupně nadváhy se v klinické praxi používá tzv. BMI (body mass index). 

BMI =hmotnost v kg I (výška v ml 

Je potvrzeno, že zdravotní rizika stoupají již od BMI 25 a ostře stoupají od 

hodnoty 27. Optimální životní prognózu mívají jedinci s BMI 20-22 (Svačina, Walace). 

V tabulce č.1 je uvedena klasifikace obezity dle BMI a riziko vzniku onemocnění 

související s obezitou. 

Tabulka č.1: Klasifikace BM/ a riziko vzniku onemocnění souvisejících 

s obezitou (Who consultation) 

Klasifikace BMI Riziko vzniku komplikací 

menší než 

Pod váha 18,50 malé 

Normální hmotnost 18,50- 24,99 průměrné 

Nadváha 25,00- 29,99 mírně zvýšené 

Obezita l.stupně 30,00- 34,99 středně zvýšené 

Obezita ll . stupně 35,00- 39,99 dosti zvýšené 

Obezita lll.stupně více než 40,00 velmi zvýšené 
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3.3 Palpace 

palpačnímu vyšetření předchází pozorná aspekce kůže a podkoží vyšetřované 

oblasti. Všímáme si lokálního prosáknutí, barevných změn kůže, hematomů 

a mateřských znamének. Při prvním kontaktu s povrchem pacientova těla přiložíme 

prsty na kůži a soustředíme se na její konzistenci a na zvýšenou nebo sníženou 

vlhkost a teplotu kůže. Zvýšená teplota, zarudnutí a zvýšení vlhkosti signalizují akutní 

lézi. Prsty lehce přejedeme přes kožní povrch, abychom posoudili kožní tření. 

v určitých místech, tzv. hyperalgických zónách (HAZ), cítíme zhrubnutí kůže 

a zvýšené tření i odpor při zvýšené potivosti kůže. Posléze nás zajímají mechanické 

vlastnosti, jako pružnost, protažitelnost a posunlivost jednotlivých vrstev tkání. 

v místech HAZ zjistíme sníženou pružnost, tuhý a náhlý odpor při pružení, horší 

pmtažitelnost kůže mezi špičkami prstů nebo dlaněmi a zvýšenou přilnavost tkání při 

valivém posouvání kůže (skin rolling). 

Postupně pronikáme liběji do tkání, vyšetřujeme posunlivost a protažitelnost 

hlubokých tkání v podkoží, vzájemný posun hlubokých tkání proti sobě, posun svalů 

proti kosti a nakonec prohmatáme kostěné výstupky a další anatomické struktury. 

Všimneme si jejich postavení, deformit a oblastí zvýšené citlivosti. 

Při palpaci svalů zjišťujeme zvýšené napětí, palpační citlivost a přítomnost 

spoušťových bodů s typickým přenesením bolesti do vzdálenějších míst. Vyhmatat 

lze rovněž vazy a svalové šlachy. Při akutních lézích zaznamenáme duření a pocit 

"bažinaté" konzistence, zatímco při chronických poraněních palpujeme spíše 

provazovitou strukturu (Gross, 2005). Lewit o palpaci píše: "Při lidské palpaci jde 

o zpětnou vazbu dvou nesmírně složitých systémů, které nelze napodobovat žádným 

technickým přístrojem. Jako zdroj informací nelze si nic dokonalejšího představit, 

avšak právě nemožnost reprodukce je pociťována jako závada vzhledem 

k subjektivní informatice."(Lewit, 1996) 

Pa/pace 

Vyšetření hyperalgických zón pomocí Kiblerovy řasy 

- pozor na lehkou mozkovou dysfunkci ( dyskinetický, hypotonický a mikrospastický 

syndrom - u takto postižených jedinců bývá hemihypogeneze s jednou kratší dolní 

končetinou - porucha statiky, hůře tolerují psychickou zátěž a obecně mají 
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zhoršenou schopnost adaptace na jakoukoliv změnu fyzického stavu /úraz, atd./ 

_často se proto manifestuje jako bolestivý syndrom hybné soustavy) (38). 

3.4 Funkční testy 

Pro 'každou tělesnou funkci a její morfologický základ existuje určitá norma, která 

představuje jakési biologické optimum a v níž se kromě věku, pohlaví apod. odráží 

i přirozená proměnlivost čili variabilita dané struktury či funkce. V plné míře se to 

vztahuje ,i na statickou a dynamickou funkci pohybového systému (Čermák, 2000). 

Svalový test, je analytická metoda, která byla zaměřena v principu k určení síly 

jednotUvých svalových skupin. V posledních letech však došlo k podstatné změně 

názorů na řízení hybnosti. Provedení pohybu posuzujeme na mnohem 

komplexnějším základě, než tomu bylo dosud, a proto začal být svalový test 

považován za metodu, která ztratila mnoho na významu. Teprve poměrně nedávno 

docházf opět k renesanci svalového testu, ovšem na kvalitativně jiném základě. 

V jednotlivých testech nehodnotíme jen svalovou sílu hlavního svalu, ani 

nepovažujeme test za zkoušku jedné svalové skupiny, ale navíc vyšetřujeme 

a analyzujeme provedení celého pohybu (Janda, 1996). 

Dnes chápeme svalový test jako metodu, kterou vyšetřujeme určité, co nejpřesněji 

definované, poměrně jednouché motorické stereotypy. Nesoustřeďujeme se jen na 

zjištění síly, ale také na způsob provedení pohybu, na časové vztahy aktivace mezi 

svalovými skupinami, které se na daném pohybu především podílejí. Neomezujeme 

se pouze na zjištění snížení svalové síly ve smyslu ochrnutí, jako při periferních 

parézách, ale i na oslabení, jež má funkční, útlumový charakter. Snížení svalové síly 

na funkčním podkladě ovšem málo kdy dosahuje snížení síly ke stupni 3 podle 

svalového testu, ale pohybuje se v oblasti kolem stupně 4 (viz kapitola Hodnocení 

svalů s tendencí ke zkrácení a pohybových stereotypů). Proto nabývá na důležitosti 

zvláště technika zjišťující hodnoty kolem tzv. normy. V současné době jsou proto 

testy určující hranice mezi lehkým oslabením svalové síly, resp. lehkou změnou 

hybného stereotypu a normou zvláště rozpracovány a lze očekávat, že v nebližší 

budoucnosti dojde k rozvoji tohoto úseku. Tyto zkoušky ovšem nepatří do svalového 

testu, a proto mají jen doplňkový charakter při určitém cíleném vyšetření. 
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Dalším testem je vyšetření zkrácených svalových skupin, které musí být stejně 

přesné a musíme zachovávat standardizovaný postup jako při vyšetření svalového 

testu. v principu jde při vyšetření zkrácených svalových skupin o změření pasivního 

rozsahu pohybu v kloubu v takové pozici a v takovém směru, abychom postili pokud 

možno izolovanou, přesně determinovanou svalovou skupinu. Musíme zachovávat 

přesné výchozí polohy, přesné fixace a směr pohybu. Podobně jako u svalového 

testu platí zásada, že nemá být stlačen sval, který vyšetřujeme, že síla, kterou 

působíme ve směru vyšetřovaného rozsahu, nemá jít přes dva klouby, že celé 

vyšetření a zvláště vyvíjený tlak se má provádět pomalu a stále stejnou rychlostí, 

a konečný tlak má být vždy ve směru požadovaného pohybu. Zkrácení lze dobře 

vyšetřit jen tehdy, není-li omezení rozsahu pohyblivosti z jiných příčin (Janda, 1996). 

Nakonec jsme mezi funkční testy zařadili rozsahy hybnosti páteře, jak v jejích 

jednotlivých úsecích, tak i páteře jako celku podle Rychlíkové, Jandy a Grosse. 

Funkční testy 

Vyšetření zkráceného svalstva - dle Jandy a Čermáka. 

Vyšetření oslabeného svalstva- dle Jandy a Čermáka. 

Vyšetření hypermobility- dle Jandy. 

Vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti - kořenové klouby dle Jandy a pohyblivost 

páteře dle Grosse. 

Vyšetření základních motorických stereotypů - extenze a abdukce v kyčelním 

kloubu, flexe trupu, abdukce v ramenním kloubu, flexe krku dle Jandy (viz kap. 

6.2.1.2) (38). 

3.4.1 Svalové syndromy 

1. Dolní zkřížený svalový syndrom (podle Jandy) 

Při tomto syndromu zjišťujeme dysbalanci mezi těmito svalovými páry: 

a) slabé: přímý břišní sval (m. rectus abdominis), velký hýžďový sval (m. gluteus 

maximus), střední a malý sval hýžďový (m. gluteus medius a minímus) 
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b) zkrácené: sval bedrokyčlostehenní (m. ilíopsoas), přímý sval stehenní (m. rectus 

temorís), bederní vzpřimovače trupu (m. lumborum erector spinae), čtyřhranný sval 

bederní (m. quadratus lumborum) a napínač stehenní povázky (m. tensor fasciae 

tatae) 
Při tomto syndromu je narušen mechanismus odvíjení trupu při posazováním z lehu 

a při narovnání z předklonu. Výsledkem je zvětšený sklon pánve a bederní 

hyperlordóza. Ohybače kolen (m. biceps femoris, m. semitendinosus a m. 

semimembranosus) bývají rovněž zkráceny, ale nejsou označovány jako součást 

dolního zkřiženého syndromu. 

2. Horní zkřížený svalový syndrom (podle Jandy) 

Zde se svalové dysbalance týká těchto svalových skupin: 

a) slabé: svaly rombické (m. rhomboideus major a minor), vodorovná a spodní vlákna 

trapézového svalu (m. trapezius), vodorovná vlákna širokého svalu zádového 

(m. latissimus dors1), přední sval pilovitý (m. serratus anterior) a hluboké flexory šíje 

(m. /ongus capitis a m. longus col/I) 

b) zkrácené: horní vlákna trapézového svalu (m. trapezius), zdvihač lopatky (m. 

levator scapulae), dolní vlákna velkého prsního svalu (m. pectoralis major) a krční 

část vzpřimovačů trupu (m. col/i erector spinae) 

Při plně rozvinuté svalové nerovnováze vzniká typické vadné držení těla: kulatá 

a "povolená" záda, ramena stočena vpřed nebo vytažena k uším, hlava v předsunu, 

bradou vpřed se záklonem v krční páteři a hlavových kloubech (Tlapák, 1999)." 

3. Vrstvový svalový syndrom (podle Jandy) 

U tohoto syndromu se střídají oblasti (vrstvy) hypertrofických i oslabených svalů. 

Při pohledu na lidské tělo z profilu odspoda na zadní části nejdříve pozorujeme 

hypertrofické ohybače kolen, ochablé hýžďové svaly, málo vyvinuté bederní 

vzpřimovače trupu, hypertrofické hrudní vzpřimovače, ochablé mezilopatkové svaly 

a hypertrofické tuhé horní fixátory ramenního pletence. Na přední ploše těla se 

nejvíce vyklenuje dolní část ochablých přímých břišních svalů. 
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Dovolím si uvést citaci našeho snad největšího odborníka přes svalové 

dysbalance V. Jandy: "Plná extenze v kyčelním kloubu předpokládá jednak 

dost~tečnou elasticitu a extenzibilitu m. iliopsoas a m. rectus femoris a jednak 

dostatečně silným. gluteus maximus. Jestliže dojde k poruše jedněch nebo druhých, 

je z dynamického hlediska omezen rozsah extenze v kyčelním kloubu v posledním 

segmentu, kdy je končetina končetinou stejnou a stává se končetinou kročnou. 

Nedostatečný rozsah extenze v kyčli je pak nahrazen zvýšenou anteverzí pánve 

a moment otáčení se tím přenese z kyčelních kloubů do lumbosakrálního přechodu, 

který je soustavně přetěžován při každém kroku. Je to jen otázkou času, kdy dojde 

zprvu k funkční a později k morfologické poruše v této oblasti (Janda, 1984)." 

3.5 Vyšetření Synergické reflexní terapie dle Pfaffenrota 

Vyšetření v SRT je zajímavé v tom, že Pfaffenrot nepoužívá běžný kineziologický 

rozbor, ani funkční testy uvedené níže, pro vyšetření klientů s vertebrogenním 

algickým syndromem. Jeho vyšetření je krátké, ale účelné tak, aby vypovídalo 

u funkčnosti pohybového aparátu a organismu klienta s mozkově hybnou poruchou. 

Provádí se za srovnatelných podmínek (ve stejný čas vyšetření, místo, teplotu 

místnosti, stejné vybavení místnosti a akustika, stejné osvětlení, oblečení 

vyšetřujícího, stejný doprovod klienta, podobný odstup od posledního příjmu potravy 

a vyměšování klienta) při každém vyšetření klienta (na začátku a konci blokové 

terapie). Výsledky se zapisují do tabulky. 

Člení se na: 

- anamnézu, týkající se vývoje dítěte (v jakém týdnu porod, diagnóza, 

dosavadní léčba, dosažené vývojové stádium), operace, luxace/subluxace, 

hypersalivace, obstipace, kontrola vyměšování, poruchy spánku, komunikace 

-logopedie, epilepsie, protetické pomůcky 

- pasivní hybnost kloubů horních a dolních končetin, skolióza 

- funkční testy- samostatný sed, stoj, stoj na jedné noze, skákání snožmo, na 

jedné noze a panák, chůze vzad, tleskání, taxe, pravoúhlý sed s nataženými 

DKK. 
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celkové vyšetření koncipované Waldemarem Pfaffenrotem ukazuje příloha č. 4. 

pro statické posuzování stavu hybného systému si vybral Pfaffenrot ukazatel míry 

kloubního deficitu při pasivním pohybu. 

Kloubní deficit vyšetřovaných klientů s mozkově hybnou poruchou zahrnuje 

v sobě nejen patologickou hranici kloubního rozsahu , ale současně odráží stav 

pasivních vlastností příslušných svalů a kloubních elementů, např. elasticita 

a protažitelnost měkkých tkání, myogenní a desmogenní kontraktury. 

v manuální medicíně, kterou je i SRT, získáváme informace o pohybovém 

systému klienta aspekcí a palpací, popř. goniometrickým měřením, ale vždy pomocí 

komplexního smyslového vnímání vyšetřujícího . 

Při pas,ivním pohybu rozlišuje vyšetřující: 

• svalovou bariéru, odpor fascií- měkce elastická; 

• bariéru vazivového obalu kloubu- pevně elastická; 

• barieru chrupavky- tvrdě elastická; 

• kostní bariéru -tvrdě neelastická. 

Podle tohoto rozlišení můžeme usuzovat na fibrotické změny ve tkáních, 

postupující ke kontraktuře různé etiologie. 

Diagnostikujeme bariery- kontraktury: 

• myogenní- měkce elastické; 

• desmogenní- pevně nebo tvrdě elastické; 

• artrogenní- tvrdě neelastické. 

Pro objektivní posuzování změn v závislosti na léčbě SRT je třeba jasně definovat 

sledovaný ukazatel a používat u všech vyšetření stejného postupu. Protože v našem 

Případě posuzujeme hybnost klientů s mozkovými hybnými poruchami, které se 

vyznačují většinou hypertonickým syndromem, sledujeme ukazatel prvního stabilního 

odporu měkkých tkání svalu, popř. měkkých tkání kloubu, který definujeme jako 
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rnyogenní, popř. desmogenní bariéru. Při vyšetření těchto spasticitou zasažených 

klrentů musíme brát v úvahu: 

a) fenomén "sklápěcího nože"; 

b) rychlostně podmíněné zvýšení napínacího reflexu. 

z těchto důvodů je třeba vést pasivní pohyb: 

a) vždy stejně plynule; 

b) pomalu, konstantní rychlostí; 

c) počítat s tím, že u počínajících myofibrotických změn v tkáních je mírný odpor 

přítomen, ale při pomalém pasivním pohybu se dostaví rychle "fenomén tání" 

a vlastní rozsah kloubu se prokáže v normě. 



IV Praktická část 

v teoretické částí jsme vymezili termíny související s metodou SRT - aplikace, 

užité techniky. V praktické části chceme ověřit využitelnost SRT v rámci 

tyzioterapeutické praxe. 

4 Metodika práce 

4.1 Metodika průzkumu 

Jedná se o metodologickou studii, která pomocí dotazníkového šetření zkoumá 

synergii již známých metod a její potenciální přednosti oproti užívání jiných postupů 

terapie. 

Pozornost byla zaměřena na spokojenost klientů a na vyjádření jejich 

subjektivních pocitů, zvláště pokud se týká hybnosti ošetřované oblasti. 

4.2 Metody sběru dat 

Ke sběru dat byly použity následující metody: 

- dotazník (viz. kap. 5.2.2) 

- funkční testy 

Vyšetření funkčního stavu pohybového aparátu bylo zaměřeno na hodnocení 

stavu svalů s tendencí ke zkrácení, kdy jsme vybrali svaly dle zkřížených syndromů 

(víz kap. 3.4.1). Jsou to, extenzory krku (krční část vzpřimovačů páteře), horní část 

svalu trapézového, svaly prsní, vzpřimovače páteře (bederní část), čtyřhranný sval 

bederní, flexory kyčle (m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae, m. iliopsoas), 

flexory kolenního kloubu (m. biceps femoris, m. semitendinosus, m. 

semimembranosus) 

a trojhlavý sval lýtkový. Dále jsme hodnotili sílu svalů s tendencí k ochabnutí, což 

jsou ftexory krku a hlavy, flexory trupu, dolní fixátory lopatek, abduktory kyčle (střední 

a malý sval hýžďový) a velký sval hýžďový. Profesor Janda doporučuje ještě 
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vyšetření pohybových stereotypů, zařadili jsme stereotyp flexe krku a hlavy, stereotyp 

abdukce v ramenním kloubu, stereotyp flexe trupu, stereotyp klik - vzpor, stereotyp 

abdukce dolní končetiny a stereotyp extenze dolní končetiny. 

u skupinového průzkumu jsme využili hodnocení hybnosti páteře v jednotlivých 

úsecích, měřili jsme flexi, lateroflexe a rotace krční páteře, Stiborův příznak, 

schoberův příznak ve dvou variantách, Thomayerův příznak a zkoušku lateroflexe 

trupu. 

4.2.1 Vyšetření funkčního stavu pohybového systému 

K vyšetření svalových dysbalancí a stereotypů byly použity metody vycházející 

především z prací Jandy (Janda, 1996 a Janda, 1984 ), Rychlíkové (Rychlíková, 

1987, Rychlíková 2002), Tichého (Tichý, 2000), Grosse (Gross, Fetto a Rosen, 

2005}, Hoškové (Hošková, Matoušková, 2005) a Čermáka· (Čermák, Chvátalová, 

Botlíková, 1998). 

V kasuistikách jsme se zaměřili na sledování celkem 14 svalových skupin, jejichž 

stav a funkce výrazně ovlivňuje celkový obraz držení těla a pohybového systému. 

V souvislosti s testováním často hovoříme o jednotlivých svalech, ale téměř vždy se 

jedná o celou funkční skupinu svalů, podílejících se na určitém pohybu nebo držení 

tělesného segmentu. Testovali jsme jednak protažitelnost svalů (svalových skupin) 

s tendencí ke zkrácení a jednak sílu svalů (svalových skupin) s tendencí k oslabení. 

Dale jsme vyšetřili kvalitu některých pohybových stereotypů, tedy způsob a pořadí, 

v jakém se sledované svaly (svalové skupiny) zapojují do jednoduchých pohybových 

vzorců. Ke každé terapii jsme přidali možne hyperalgické zóny (HAZ), tj. místa se 

zvýšenou citlivostí, která byla doplněna o Visuální analogovou škálu, což je stupnice 

od O do 10, která hodnotí subjektivní pocity v danou chvíli (O- cítím se hrozně, 10 

cítím se skvěle), (Řasová, 2007). 

U klientů, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření, jsme v důsledku časové tísně 

měřili pouze hybnost jednotlivých úseků páteře. Hybnost páteře byla měřena pomocí 

krejčovského metru. Pro zachování standardních podmínek vyšetření byla všechna 

měření prováděna ve stejnou denní dobu, stejnou hodinu a na stejném místě, při 

shodné teplotě místnosti. 
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4.2.1.1 Hodnocení stavu svalů s tendencí ke zkrácení 

Vyšetřili jsme celkem 8 svalových skupin a svalů, převážně s funkcí tonickou, 

u nichž lze pozorovat tendenci ke zkrácení: 

• Extenzory krku (krční část vzpřimovačů páteře) 

• Horní část svalu trapézového 

• Svaly prsní 

• Vzpřimovače páteře (bederní část) 

• Čtyřhranný sval bederní 

• Flexory kyčle (m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae, m. iliopsoas) 

• Flexory kolenního kloubu (m. biceps femoris, m. semitendinosus, 

m. semimembranosus) 

• Trojhlavý sval lýtkový 

Extensory krku 

Popis testu: Klienta posadíme na židli s chodidly opřenými celou plochou 

o podložku, nohy jsou od sebe vzdáleny přibližně15 cm. 

Vyzveme ho, aby se napřímil, sklonil hlavu dopředu a pohyboval bradou 

směrem k hrudníku. 

Hodnocení: Maximální flexe krční páteře je dosaženo v okamžiku kontaktu brady 

s hrudníkem, a to při zavřených ústech. Za "normu" můžeme považovat 

vzdálenost dvou prstů mezi bradou a hrudníkem. 

Pro potřebu určení hybnosti krční páteře využijeme měřítko (krejčovský 

metr) k určení přesné vzdálenosti mezi bradou a hrudníkem. 

O - nejde o zkrácení - brada není oddálena od krku, krční páteř 

dostatečně rozvinuta 

1 - malé zkrácení - brada je oddálena od krku, nadměrné rozvinutí 

přechodu krční a hrudní páteře 

2 - pohyb nelze provést bez svěšení hlavy, zvednutí ramen a aktivní 

účasti hlubokých ohybačů krku 
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Horní část trapézového svalu 

popis testu: Klient zaujímá stejnou polohu jako v předchozím případě. 

Vyzveme klienta, aby přiblížil pravé ucho k pravému rameni. 

Klient si pomáhá zvedáním ramene k uchu- fixujeme pletenec ramenní 

Hodnocení: Srovnáváme rozsah pohybu na obě strany. Za normu považujeme 

úklon v rozsahu 40 o. 

Prsní svaly 

Pro potřebu určení hybnosti páteře použijeme měřítko a srovnáme 

vzdálenost mezi processus mastoideus a vrcholem nadpažku na obou 

stranách. 

O- nejde o zkrácení- testovaný provede úklon bez napětí testovaných 

svalů v rozsahu 40° 

1 - malé zkrácení - úklon je proveden v menším, než požadovaném 

rozsahu. V požadovaném rozsahu 40° lze úklon provést pouze 

s napětím v testovaných svalech 

2 - velké zkrácení - požadovaný rozsah nelze dosáhnout ani při napětí 

v testovaných svalech, můžeme sledovat napětí v testovaném svalu již 

při pokusu o pohyb. 

Popis testu: Leh na zádech při okraji vyšetřovacího stolu, dolní končetiny flektovány 

v kyčelních i kolenních kloubech (eliminují případné nežádoucí prohnutí 

v bedrech), chodidla na vyšetřovacím stole. 

Fixujeme hrudník dlaní a předloktím v oblasti sterna. Druhou rukou 

provedeme: pro část sternální dolní- pasivní elevaci extendované HK 

(vzpažení zevnitř), 

pro část sternální střední a horní - 90° abdukce v kloubu 

ramenním a zevní rotace, 90° flexe v kloubu loketním 

Hodnocení: O- nejde o zkrácení- paže klesne do horizontály, při tlaku distální části 

humeru směrem dolů se rozsah pohybu ještě zvětší, paře se dostane 

pod horizontálu. 
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1 - malé zkrácení - paže neklesne do horizontály, ate při tlaku na 

distální část humeru směrem dolů je možné horizontály dosáhnout. 

2 -velké zkrácení - paže zůstává v poloze nad horizontálou, tlakem na 

distální část humeru nelze paži stlačit ani do horizontály. 

Bederní část vzpřimovačů 

popis testu: Test provádíme v sedu na židli, abychom vyloučili vliv svalů na zadní 

straně stehen. Testovaný sedí na židli, chodidla na zemi, trup 

a stehna svírají pravý úhel. Testovaný provede pasivní předklon hlavy 

a trupu. Testující fixuje rukama postavení pánve a sleduje okamžik, kdy 

nelze předklon prohloubit bez překlopení pánve vpřed. V tomto 

okamžiku sledujeme vzdálenost čela od stehen. 

Hodnocení: Měříme kolmou vzdálenost čelo- stehna. 

O - nejde o zkrácení- měřená vzdálenost není větší než 1 O cm. 

1- malé zkrácení- měřená vzdálenost je 10-15 cm. 

2 -velké zkrácení- měřená vzdálenost je větší než 15 cm. 

Čtyřhlavý sval bederní 

Popis testu: Mírný stoj rozkročný zády ke zdi (vzdálenost mezi nohama je 

přibližně15 cm). 

Vyzveme klienta, aby přiblížil ucho k rameni na stranu úklonu a sunul 

ruku po dolní končetině směrem ke kolenu, aniž by se předkláněl nebo 

zakláněl. 

Dbáme, aby stál pevně na podložce, nezvedal chodidla a nenahrazoval 

omezený úklon flexí v kyčelním kloubu, případně fixujeme pánev na 

protilehlé straně . 

Hodnocení: Vyšetřovaný by měl být schopen dosáhnout koncem třetího prstu na 

koleno nebo i pod. Pro objektivizaci hybnosti páteře změříme 

vzdálenost mezi špičkou středního prstu a podlahou a porovnáme obě 

strany. 
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O - nejde o zkrácení - pohyb je proveden bez vysunutí pánve na 

testovanou stranu a bez nadzvednutí chodidla na testované straně, 

kolmice spuštěná z podpažní jamky prochází rýhou hýžďovou 

1 - malé zkrácení - za správného průběhu pohybu se kolmice nachází 

ve vzdálenosti do 5 cm před rýhou hýžďovou 

2 -velké zkrácení- kolmice se nachází ve větší vzdálenosti 

F!exory kyčle (Eiyův test) 

Popis testu: Leh na zádech tak, aby pánev zůstala na stole a testovaná dolní 

končetina (DK) volně visela přes jeho okraj dolů. Druhé flektované 

koleno si klient přitáhne směrem k hrudníku, aby vyrovnal bederní 

lordózu a stabilizoval záda a pánev. Testujeme m. iliopsoas, m. rectus 

femorís a m. tensor fasciae latae. 

Hodnocení: O- nejde o zkrácení- bérec volně visí kolmo k podlaze. 

1 - malé zkrácení- bérec směřuje šikmo vpřed a dochází k natahování 

kolene 

2 - velké zkrácení - při tahu na distální třetinu bérce v koleni dochází 

ke kompenzační flexi v kyčli. 

Pokud je stehno v lehké abdukci -jedná se o zkrácení m. tensor facia 

latae. Pokud nelze dosáhnout horizontálního postavení stehna -jedná 

se o zkrácení m. iliopsoas. 

F!exory kolenního kloubu 

Popis testu: Leh na zádech HKK podél těla, netestovaná DK je flektována 

v kyčelním i kalením kloubu, chodidlo na podložce. 

Fixujeme pánev na testované straně. Druhou rukou uchopíme 

v kolenním kloubu extendovanou dolní končetinu tak, abychom 

zajišťovali stálou extensi v kolenním kloubu 

Hodnocení: O- nejde o zkrácení- flexe v kloubu kyčelním 90°. 

1 -malé zkrácení- flexe v kloubu kyčelním v rozmezí 80°- 90°. 

2- velké zkrácení- flexe v kloubu kyčelním je menší než 80°. 
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Trojhlavý sval lýtkový 

popis testu: Vzpřímený sed na podložce, dolní končetiny natažené, testovaný 

provede maximální propnutí kolen a současně přitahuje špičku 

testované nohy k bérci. 

Hodnocení: O - nejde o zkrácení - paty lze oddálit od podložky a chodidlo svírá 

s holení úhel nejméně 90° 

4.2.1.2 

1 - malé zkrácení - paty nelze oddálit od podložky při zachování 

vzpřímeného sedu a úhel je menší než 90° 

2 - velké zkrácení - paty nelze oddálit od podložky ani při náklonu 

trupu vzad 

Hodnocení svalů s tendencí k oslabení a vyšetření stereotypů 

Celkem jsme vyšetřili 5 skupin svalů a 6 jednoduchých pohybových stereotypů: 

• Flexory krku a hlavy + stereotyp flexe krku a hlavy 

• Stereotyp abdukce v ramenním kloubu 

• Flexory trupu + stereotyp flexe trupu 

• Dolní fixátory lopatek 

• Stereotyp klik - vzpor 

• Abduktory kyčle (střední a malý sval hýžďový) 

• Stereotyp abdukce dolní končetiny 

• Velký sval hýžďový + stereotyp extenze dolní končetiny 

Při hodnocení síly uvedených svalových skupin bychom měli využít šestibodovou 

stupnici dle Jandy: 

Stupeň 5 N (normal)- normální, odpovídá normálnímu svalu, resp. svalu s velmi 

dobrou funkcí, kdy sval je schopen překonat při plném rozsahu značný 

vnější odpor. 

Stupeň 4 G (good) - dobrý, odpovídá přibližně 75% síly normálního svalu, kdy 

testovaný sval provede pohyb lehce v celém rozsahu a dokáže 

překonat středně velký vnější odpor. 
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stupeň 3 F (fair) - slabý, vyjadřuje asi 50% síly normálního svalu, kdy sval 

dokáže vykonat pohyb v celém rozsahu s překonáním gravitace. 

stupeň 2 P (poor) velmi slabý, určuje asi 25% síly normálního svalu, kdy sval 

vykoná pohyb v celém rozsahu, ale s vyloučením gravitace. 

stupeň 1 T (trace) stopa - záškub, vyjadřuje asi 1 O% síly normálního svalu, kdy 

sval se sice při pohybu smrští, ale jeho síla nestačí k pohybu testované 

části 

stupeň O nula- při pokusu o pohyb nejeví sval žádné známky stahu. 

JeJ~kož testované probandky byly schopny vždy alespoň stupně 3 dle Jandy, 

použili jsme pouze zjednodušenou tříbodovou stupnici, kde stupeň 1 označuje sval, 

který dokáže vykonat požadovaný pohyb v celém rozsahu, proti váze testované části 

těla. Sval, který při pohybu nepřekoná odpor kladený váhou tělesného segmentu 

a není schopen provést testovací pohyb v celém rozsahu, označíme stupněm 2 

a konečně sval, který je schopen pouze pokusu o pohyb, ale jeho síla nestačí 

k provedení pohybu, označíme jako stupeň 3. 

Během vyšetření pohybových stereotypů jsme dodržovali tyto zásady (Kopřivová, 

1993): 

a) Proband prováděl pohyb sám, bez předchozí instruktáže o správném pořadí 

zapojení svalových skupin 

b) Před vlastním vyšetřením stereotypu jsme se testovaného nedotýkali. 

Jednoduché pohybové stereotypy, tedy způsob zapojení jednotlivých svalových 

skupin, jsme hodnotili pouze dvěma stupni. Označení O pro chybný stereotyp a 1 pro 

správné pořadí zapojení příslušných svalů. 

Hluboké f/exory krku a hlavy + stereotyp flexe 

Popis testu: Předklon hlavy v lehu na zádech 

Hodnocení síly: 1 - testovaný provede plynulý předklon hlavy, brada se nejkratší 

cestou přiblíží k hrdelní jamce, bez třesu se v této poloze udrží 

po dobu 20 s. 
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2 -pohyb není doveden do krajní polohy, při výdrži třes krčních 

svalů 

3 - pohyb je pouze naznačen 

Hodnocení stereotypu: 

1 - hlava a následně krční páteř se postupně odvíjejí od podložky, pohyb 

začíná přitažením brady ke krku 

O - pohyb začíná předsunutím hlavy a vysunutím brady nahoru, do činnosti se 

zapojil m. sternocleidomastoideus. 

Stereotyp abdukce v ramenním kloubu 

Popis testu: Pomalé upažení v sedu na židli 

Hodnocení stereotypu: 

1 - pohyb provádí skupina abduktorů, zejména sval deltový, následné 

zapojení horních vláken trapézového svalu působí pouze stabilizačně 

O - pohyb začne aktivací horních vláken trapézu (zvednutí ramen a rotace 

lopatek) nebo aktivací stabilizátorů trupu (úklon trupu na opačnou stranu) 

Dolní fixátory lopatek 

Popis testu: Leh na břiše, paže podél těla dlaněmi dolů, spolu s mírným hrudním 

záklonem zvolna, plynule zapažit, současně s vnější rotací ramen. 

Fixovat paže a lopatky po dobu 1 O s. 

Hodnocení síly: 1 -zapažení s fixací lopatek v plném rozsahu a s výdrží po dobu 

10 s. 

2- pohyb není proveden v požadovaném rozsahu nebo s fixací 

kratší než 1 O s. 

3 - pohyb je pouze naznačen 

Stereotyp klik - vzpor 

Popis testu: Z lehu na břiše zvolna vzpor ležmo a přechod zpět do výchozí polohy. 
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Hodnocení stereotypu: 

1 - pohyb je proveden plynule, bez tzv. odlepení lopatek, nedochází 

k lordotizaci bederní páteře nebo kyfotizaci v hrudní části 

o- dojde k tzv. odlepení lopatek od hrudníku, zvláště při přechodu ze vzporu 

zpět do lehu, dojde k nápadnému prohloubení hrudní kyfózy nebo bederní 

tordózy. 

Hodnocení síly břišních svalů + stereotyp flexe trupu 

popis testu: Z lehu s pokrčenými koleny, ruce v týl, přitisknout bedra k podložce 

a plynulým pohybem provést flexi trupu. 

Hodnocení síly: 1 - pohyb je proveden tahem, bez odrazu od podložky, až do 

sedu 

2 - pohyb není proveden plynule v plném rozsahu, chodidla se 

zvedají od země 

3 - pohyb je pouze naznačen 

Hodnocení stereotypu: 

1 - flexe je provedena plynule postupnou kyfotizací od krční, přes hrudní 

a bederní část páteře 

O- pohyb začne záklonem hlavy a prohnutím v bedrech 

Hodnocení síly laterálních stabilizátorů kyčelního kloubu ( Trendelenburgův test) 

Popis testu: Ve stoji pomalu pokrčit končetinu (koleno 90°) na testované straně, 

výdrž ve stoji 30 s. 

Hodnocení síly: 1 - pánev zůstává po celou dobu vodorovně, nevybočuje do 

stran 

2- mírný posun pánve stranou nebo zešikmení pánve 

3 - pohyb nelze provést bez výrazného posunu pánve nebo 

úklonu trupu 

54 



stereotyp abdukce dolní končetiny 

popis testu: Leh na boku, mírné natočení na břicho (vyloučení flexe v kyčelním 

kloubu), plynulé unožení, špička nohy vpřed. 

Hodnocení stereotypu: 

1 - čistá abdukce, bez flexe a zevní rotace v kyčli nebo elevace pánve 

s protažením testované končetiny vpřed. Obě svalové skupiny (m. gluteus 

medíus a m. tensor fascíae latae), podílející se na pohybu se aktivují 

současně. 

O - unožení je zahájeno zevní rotací spolu s mírnou flexí kyčle, převažuje 

aktivace napínače povázky stehenní nebo pohyb začne mírnou addukcí 

testované končetiny, elevací pánve a protažením vpřed, vlastní unožení je pak 

většinou provedeno tensorovým mechanismem. 

Hodnocení síly velkého svalu hýžďového 

Popis testu: Z podporu klečmo na předloktích zanožit pokrčenou testovanou 

končetinu tak, aby stehno bylo v prodloužení trupu, špička testované 

končetiny orientována ventrálně. 

Hodnocení síly: 1 - pohyb proveden v plném rozsahu, bez unožení nebo zevní 

rotace v kyčelním kloubu, výdrž 1 O s. 

2 - pohyb není proveden v požadovaném rozsahu nebo kratší 

výdrž 

3 - pohyb je pouze naznačen 

Hodnocení stereotypu extenze dolní končetiny 

Popis testu: Leh na břiše, plynulé zanožení natažené dolní končetiny. 

Hodnocení stereotypu: 

1 - pohyb je proveden postupnou aktivací svalových skupin v pořadí velký 

sval hýžďový, ischiocrurální svaly, kontralaterální svaly paravertebrální 

v lumbosacrálních segmentech, homolaterální a postupně se aktivační vlna 

šíří do segmentů thorakálních. 
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o - hýžďový sval se aktivuje pozdě anebo vůbec, pohyb je zahájen aktivací 

ischiocrurálních svalů nebo začíná v bederní části vzpřimovače trupu, je 

provázen současnou zevní rotací v kyčelním kloubu. 

4.2.1.3 Vyšetření hybnosti páteře 

u probandů, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření, jsme z časových důvodů 

byly nuceny změřit pouze hybnost páteře. 

Flexe a /ateroflexe krční páteře 

Popis testů viz. kapitola 4.2.1.1.- Extensory krku a vyšetření horního trapézového 

svalu. 

Rotace krční páteře 

Popis testu: Klienta posadíme na židli s chodidly opřenými celou plochou 

o podložku, nohy jsou od sebe vzdáleny přibližně15 cm. 

Vyzveme ho, aby otáčel hlavu v transversální rovině bradou směrem 

k jednomu a druhému rameni. 

Hodnocení: Porovnáme hybnost obou stran. K objektivizaci změříme vzdálenost 

mezi bradou a nadpažkem. 

Schoberův příznak- rozvíjení bederní páteře při předklonu 

Popis testu: Vzpřímený stoj, nulové postavení. Označíme si trn L5 a naměříme 10 

cm nahoru (u dětí Sem). 

Vyzveme klienta k plynulému maximálnímu předklonu s nataženýma 

nohama. 

Gross uvádí měření od trnového výběžku S1, naměříme 10 cm nahoru 

a 5 cm dolů. 

Hodnocení: Změříme, o kolik se prodloužila vzdálenost označených bodů. 

fyziologické -o Sem 

patologické - o méně než 3 cm 
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Stiborův příznak- rozvíjení bederní a hrudní páteře při předklonu 

popis testu: Vzpřímený stoj, nulové postavení. Označíme si trny L5 a C7. 

Vyzveme klienta k plynulému, maximálnímu předklonu s nataženýma 

nohama. 

Hodnocení: Změříme, o kolik se prodloužila vzdálenost dvou bodů. 

fyziologické - více než o 9 cm 

patologické - méně než o 7 cm 

Zkouška Jateroflexe - pohyblivost bederní a dolní hrudní pátere při úklonu 

Popis testu: Mírný stoj rozkročný, připažit, slaně a prsty přiléhají ke stehnům. 

Přiložíme metr s O na konec třetího prstu. Vyzveme klienta 

k maximálnímu úklonu, ruka klesá volně po metru. Klient stojí na obou 

chodidlech a uklání se ve frontální rovině. 

Hodnocení: Měřená vzdálenost udává rozsah úklonu, označujeme úklon vpravo 

a vlevo. 

fyziologické -prodloužení o 20-25 cm 

Thomayerův příznak- hodnotí rozvíjení všech úseků páteře při předklonu 

Popis testu: Stoj spatný. Vyzveme klienta k předklonu tak, aby horní končetiny 

směřovaly kolmo k zemi, kolena zůstala natažená. 

Hodnocení: Měříme vzdálenost od konce třetího kolmo k zemi. 

fyziologické -dotyk 

pozitivní zkouška -nedosáhne na zem +cm 

negativní zkouška -dlaň na zem -cm 

Celkový přehled vyšetřovaných svalů, svalových skupin a testovaných stereotypů 

spolu s uvedením zkratek použitých v tabulkách a grafech ve výsledkové části práce 

uvádíme v tabulce č. 2. 
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Tabul,ka č. 2 : Přehled vyšetřovaných svalových skupin a stereotypů 

Přehled vyšetřovaných svalů a svalových stereotypů 

Název svalu nebo svalové skupiny Zkratka Způsob hodnocení 

Extensory krku (krční část vzpřimovače) 

M. trapezius horní část 

~. pectoralis major O - nejde o zkrácení 

7>aravertebrální zádové svaly 

,_M. quadratus lumborum 1 -malé zkrácení 

Flexory kyčelního kloubu 

Flexory kolenního kloubu 2- velké zkrácení 

M. triceps surae 

Hluboké flexory hlavy a krku 

Dolní fixátory lopatek 1 - sval není oslabený 

Flexory trupu 2- malé oslabení 

M. gluteus medius a minimus 3 -velké oslabení 

M. gluteus maximus 

Stereotyp flexe krku 

Stereotyp abdukce ramene 

Stereotyp- klik- vzpor 1 - správný stereotyp 

Stereotyp flexe trupu O - chybný stereotyp 

Stereotyp abdukce dolní končetiny 

Stereotyp extenze dolní končetiny 

4.2.2 Dotazníkové šetření 

Data byla zjišťována pomocí dotazníku sestaveného na základě daných hypotéz 

a cílů výzkumu. Aplikace dotazníku ve společenskovědním výzkumu spočívá 

v získávání informací od respondentů písemně, prostřednictvím otázek, které jsou 

v tištěné podobě obsahem zvláštního formuláře. V případě dotazníku nedochází 

k přímé interakci mezi výzkumníkem a zkoumanými osobami. K výhodám dotazníku 

Patří jeho anonymita, dostatek času na přemýšlení nad otázkami a možnost oslovit 

Velké množství respondentů. Naopak nevýhody dotazníku jsou především v tom, že 
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nemáme záruku, že dotazník skutečně vyplňoval respondent a že nebyl při 

vyplňování nikým ovlivňován . Dalším problém u aplikace dotazníku představuje jeho 

návratnost, tedy poměr počtu vyplněných dotazníků, které se vrátily k výzkumníkovi, 

k celkovému počtu dotazníků, které výzkumník administroval respondentům. 100% 

návratnost se objevuje opravdu výjimečně (Benčo). Návratnost ovlivňuje především 

ochota respondentů spolupracovat, tzv. devastace terénu, tj. neochota spolupracovat 

z důvodu častého vyplňování nejrůznějších formulářů, nejasné otázky dotazníku, 

velký rozsah dotazníku, nevhodný čas na vyplňování či komplikovaný způsob vrácení 

dotazníku. Všechny uvedené důvody mohou způsobovat nízkou návratnost, která 

následně zkresluje výsledky zjišťování, narušuje reprezentativní skladbu výběrového 

souboru respondentů, případně neumožňuje zevšeobecnění zjištěných skutečností 

(Benčo, Disman). 

V našem dotazníkovém šetření se jednalo o strukturovaný dotazník skládající se 

z uzavřených otázek tj. s výčtových , škálových a trichotomických otázek 

a z otevřených otázek volných (37). 

Respondenti byli v průvodním dopise seznámeni s účelem dotazníkového šetření 

a také s tím, že odpovědi jsou anonymní a důvěrné, zpracování je omezeno na 

vyhodnocení získaných údajů a poslouží pouze pro studijní účely . Byly také uvedeny 

přesné instrukce k vyplnění. Příklad dotazníku společně s průvodním dopisem jsou 

pFiloženy jako příloha. 

Zfskané informace z dotazníkového šetření byly vyhodnoceny podle jednotlivých 

proměnných, jednotlivé kategorie jsou graficky znázorněny podle vzájemných 

souvislostí. 

4.3 Charakteristika vybraného souboru 

Dotazníkového průzkumu se zúčastnilo celkem 17 klientů, z toho byli tři muži. 

Kritéria pro zařazení do studie byla: 

- účast na terapii SRT 

- diagnóza vertebrogenní algický syndrom 

- neužívání současně jiných manuálních terapií (klasických masáží). 
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Klienti, byli osloveni v průběhu října 2007 až dubna 2008, v době jejich prvního 

ošetření. Věková hranice se pohybovala od 35 let do 75 let, proto byl soubor pro 

přehlednost rozdělen do věkových skupin, které zobrazuje graf č. 1. 

Graf 1; Rozdělení souboru podle věku 

Věkové kategorie klientů 

4.4 Obecný metodický postup 

• do20 let I 
• 21-40 I 
• 41-50 

•51-60 

• 61-75 

• nad75 

V rámci výzkumu byla probandům s vertebrogenním algickým syndromem 

aplíkována série 6 - 1 O terapií v intervalu 3 - 4 týdnů, po dobu šesti měsíců. 

V kazuistice č. 2 byla tato série 9 terapií aplikována v bloku. V kazuistice č. 1 byla 

zaškolena pro domácí aplikaci SRT matka dvanáctileté dcery s mozkovou hybnou 

poruchou. 

Před začátkem první terapie byla u klientů s vertebrogenním algickým 

syndromem vyšetřena hybnost páteře a klienti dostali dotazník, kde na stupnici od 

jedné do pěti Uako ve škole) určili rozsah hybnosti a vnímání bolesti v ošetřované 

oblasti a kvalitu spánku. U kazuistik č. 2 a 3 byl navíc proveden kineziologický rozbor 

stoje, vyšetření svalových skupin s tendencí k oslabení a zkrácení v rámci 

zkříženého svalového syndromu, vyšetření rozsahů kořenových kloubů a vyšetření 

Pohybových stereotypů. U kazuistiky č. 1 bylo provedeno vstupní a výstupní 

vyšetření dle Pfaffenrota (viz. kap. 3.5). 
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Po ukončení terapie byl proveden retest - vyšetření parametrů užitých ve 

vstupním vyšetření, doplnění zbývajících otázek dotazníku (příloha č.5). 

První terapie probíhala dle obecného schématu dle pravidel SRT. Na základě 

vyšetření, které probíhá i v průběhu terapie, se aplikovali techniky akupresury 

5 myofasciálním zkrutem, s možnou korekcí ošetřovaného segementu. 

Pro představu zde nastiňuji postup terapie a zdůrazňuji, že se vždy řídí přísně 

konkrétním zdravotním stavem klienta a přizpůsobuje se individuálnímu a akutnímu 

stavu pohybového aparátu. Postup, který zde uvádím je pouze všeobecný 

a ukázkový. 

U akupunktury se nachází body v měřítku zvaném "cun", jedná se o šířku palce 

na ruce ošetřovaného klienta. Proto jsou údaje uvedené v cm pouze orientační. 

V systému akupresury se předpokládá existence energetických drah, tzv. meridiánů, 

jejich názvy v určitých bodech jsou uvedeny v závorkách. 

Ošetřovaná oblast: 

1. záda, ramena, krční páteře 

a) jemné laterální rozhoupání přes uchopení za pánev 

- rozvolnění drobného svalstva podél páteře, diagnostika hybnosti páteře 

b) pozvolný tlak na body "1,5 cun" od páteře, cca 2 cm od sebe na PV svalech 

(meridián močového měchýře) + myofasciální zkrut kolmo na vlákna m. 

latissimus dorsi stejné strany, stejných bodů. 

c) pozvolný tlak na body dolní končetiny, vždy alespoň dva v kombinaci nebo 

v kombinaci s myofasciálním zkrutem kolmo na vlákna příslušného svalu (sval 

na němž bod leží), m. gluteus maximus, mbiceps femoris, m. triceps surae) 

- ve středu gluteální rýhy (M36) 

- na spojnici "M36" a kolenní rýhou "6 cun" od horního bodu, "8cun" od 

spodního (M37) 

- těsně nad laterálním epicondylem (M38) 

- ve fossa intercondylaris, v průběhu šlachy m. biceps femoris (M39) 

- v jámě mezi hlavami m. gastrocnemius (MM57) 
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• na horizontální linii, ve středu mezi malleolus lateralis a achilovou šlachou 

(MM60) 

• na vnitřní hraně achilovy šlachy příčně pod malleolus medialis (L4) 

• v jamce na spodní hrany malleolus lateralis (MM62) 

• na dolní špici malleolus medialis 0,4 cun pod spodní hranou 

• na malíku, zevní strana, distálně od metatarsálního kloubu 

d) pozvolné stlačení bodů v oblasti v kombinaci dvou z nich v určité svalové linii 

(viz. příloha), MZ příslušných svalů, jak samostatně tak i v kombinaci s body 

- na horním úhlu lopatky, "3 cun" laterálně od processus spinosus C7(TeS15) 

• při abdukci, "1 cun" nad horním koncem podpažní rýhy (TeS9) 

• ve středu linie mezi C7 a angu/us superior (T015) 

- v jamce mezi akromionem a turberculum maius humeri (T014) 

• V jamce na nejvyšším bodu ramene, ve středu mezi akromionem a C7 (ŽI21) 

e) chiroperiostální masáž, intenzivní tlak dle jednotlivce, spolu s krouživými 

pohyby 

• na horním úhlu lopatky při úponu m. Jevator scapule 

- na příčných obratlových výběžcích 

- na úponech svalů v linea nuchae 

f) Kiblerova řasa 

kolmo na vlákna mezilopatkových svalů 

• horní vlákna trapézového svalu 

- na linea nuchae - od ucha směrem k páteři 

- přes páteř, podél páteře a kolmo na páteř caudálním směrem 

2. hrudník, ramena, šije 

a) jemné stlačení bodů na ventrální straně spolu se silnějším talkem na body 

dorsální strany 

- "0,5 cun" pod mečovitým výběžkem processus xiphoideus (PSD15) 

~ na horním konci prsní kosti (PSD21) 

- pod trnovým výběžkem C7 (ZSD14) 

b) měkké techniky na paravertebrální svalech od hrudní páteře směrem k linea 

nuchae s následnou korekcí patologického držení hlavy 
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c) kombinace bodů v oblasti ramen (viz. 1c) spolu s body v oblasti linea nuchae 

následně i kombinace s MZ 

- v jamce mezi m. sternosleidomastoideus a m. trapezius (ŽI20) 

- mezi processus spinosus C1 a C2, "1,3 cun" od trnových výběžků (MM10) 

- ve střední linii těsně pod occiputem (ZSD16) 

d} Kiblerova řasa na /inea nuchae 

e) jemné postupné stlačování bodů v oblasti hrudníku v kombinace alespoň dvou 

z nich nebo spolu s MZ příslušných svalů, m. pectoralis major, 

m. sternocleidomastoideus 

- mezi klavikulou a 1. žebrem, "2 cun" stranou od střední linie (L27) 

- 1. mezižeberní prostor, "2 cun" stranou od střední linie (L26) 

- 2. mezižeberní protor, "2 cun" stranou od střední linie (L25) 

- v 1. mezižeberním prostoru pod klavikulou, "6 cun" stranou od střední linie 

(P1) 

V systému akupresury se předpokládá existence energetických drah, které mají 

své výpustné body. Výpustný bod pro terapii v oblasti krční páteře se nachází na 

trapézovém svalu (ŽI21 ). Jako další výpustný bod energetických drah, kterému je 

vhodné se po terapii věnovat, se nachází v oblasti paty na processus media/is 

a lateralis tuberosis calcanei. 

V závislosti na typu vadného držení těla doporučuji klientům cviky zaměřené na 

centraci kloubů, protažení prsních svalů, posílení dolních fixátorů lopatek a spodních 

břišních svalů. Dále využívám cviků jógového charakteru, pro protažení jednotlivých 

svalových linií a jejich příslušných meridiánů. Vše vede ke korekci vadného držení 

těla. 
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5 Výsl:edky a statistické zpracování 

K vyhodnocení dotazníků a měření, k zaznamenání do tabulek a grafů 

a ke statistickému zpracování byl použit program Microsoft Excel XP Office. 

Výsledky byly zpracovány ve třech částech. V první části byly zpracovány 

výsledky z měřících metod, tzn. rozsahy hybnosti páteře. V druhé části byly 

vyhodnoceny odpovědi z dotazníkového šetření. Ve třetí části byly uvedeny tři 

kasuistiky, kdy první z nich je zaměřena na dívku školního věku s DMO, druhá je 

zaměřena na klientku důchodového věku s těžším typem skoliózy, která byla 

ošetřena v bloku a třetí kasuistika je zaměřena na klientku důchodového věku, která 

v mládí podstoupila operaci páteře. 

U sledovaného souboru byla měřena pohyblivost páteře jak v jednotlivých 

úsecích, tak i páteře jako celku. V oblasti krční páteře jsme měřili flexi jako kolmou 

vzdálenost od brady k prsní kosti, lateroflexi oboustranně jako vzdálenost processus 

mastoideus a nadpažek stejnostranného ramene a rotaci jako vzdálenost brady 

a nadpažku na straně pohybu. V oblasti bederní páteře byla měřena flexe, tj. 

Schoberův příznak, který byl měřen dvěma způsoby a to podle Grosse, o kolik se 

prodlouží vzdálenost od S1 Sem dolů a 1 O cm nahoru, kdy měření obsahuje i sakrální 

oblast a podle paní Charvátové, je měřeno prodloužení úseku od LS 1 O cm nahoru, 

což obsahuje pouze bederní část páteře. Dále jsme měřili oboustrannou lateroflexi, 

udávající rozvinutí bederní a dolní hrudní páteře při úklonu, kdy jsme přiložili měřítko 

k distálnímu článku prostředníčku a při úklonu pak probandi sunuli ruku po měřítku 

a po noze směrem k zemi. Dalším z měřených parametrů byl Stiborův příznak, 

l:J'dávající hybnost hrudní a bederní páteře při předklonu, kdy jsme měřili prodloužení 

vzdálenosti mezi obratlovými trny LS a C7. Nakonec jsme změřili Thomayerův 

příznak, který udává rozvíjení se všech úseků páteře při předklonu, může však být 

kompenzován rozsahem hybnosti v kyčelních kloubech a naopak může být ovlivněn 

zkrácenými svaly na zadní straně stehen. 
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5.1 Vyhodnocení měření 

Graf 2 zachycuje změnu průměrného zvětšení rozsahu jednotlivých parametrů 

hybnosti páteře. Z grafu vyplývá, že nejméně se zvětšil rozsah v oblasti bederní 

páteře, tj. Schoberův příznak, ať byl měřen podle Grosse nebo podle Charvátové. 

Nejvíce se rozvinul Thomayerův příznak, což může být i díky uvolnění svalů na 

zadních stranách stehen. 

Průměrné zlepšení hybnosti měřených 
parametrů (v cm) 

4,5 
4 

3,5 
3 e 2.5 

<,) 2 
1.5 

1 
0,5 

o 

Graf 3 navazuje na předchozí graf a ukazuje nejmenší a největší změny hybností 

u jednotlivých parametrů měření. Největší změny zachycuje lateroflexe trupu, která je 

způsobena hlavně uvolněním m. quadratus lumborum. 

Změny rozsahů hybnosti 
8 ,·---- "" ----··----- ___ .,. . . ' --
7 L _____ ---- ----·- ------
6 -t--------·-·-- --
5 +-----

! 4 t· 
3 ~---

~ t.:;---;-~-;~~--~ 
o 1 ---. -....--~--.- -

-+-nejmenší prodlouženi 

-e- největší prodloužen i 
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Graf 4 udává procentuelní zlepšení rozsahu v jednotlivých pohybech, u lateroflexí 

8 
rotace Cp, je zaznamenáno pouze zlepšení v obou směrech. Největší uvolnění 

nastalo v oblasti krční páteře, nejmenší pak v oblasti beder. 

Zlepšení rozsahu v jednotlivých pohybech {%) 

80 

60 

7fl. 40 

20 

o 

Graf 5 ukazuje, u kolika respondentů došlo ke změně hybnosti páteře v měřených 

parametrech. Toto měření probíhalo pouze u 15 respondentů, dva měli z důvodu 

operace očí kontraindikovaný předklon. Schoberův příznak je zde počítán, jako 

zlepšení alespoň při jednom ze způsobů měření. 

Charakteristika skupiny podle změny hybnosti 
páteře 

8 
7 
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Graf 6 ukazuje, u kolika respondentů došlo ke změně hybnosti u měře~ých 

parametrů v oblasti krční páteře. U lateroflexe a rotace došlo ke zlepšení v 94 %, kdy 

počítáme i pouze jednostranné zlepšení. Zbylých 6 % již bylo ve fyziologickém 

razsahu hybnosti. 

Charakteristika skupiny podle změny hybnosti v 
oblasti Cp 
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• zlepšení 

- -------·--
1 

I 

Graf 7 navazuje na předchozí graf a ukazuje 100% zlepšení hybnosti v oblasti krční 

páteře. 23% respondentů mělo zlepšení rozsahu ve všech pěti parametrech měření 

hybnosti. U 12-ti %jsme pak zaznamenali zlepšení alespoň ve dvou parametrech. 

V rozsahu změny v 0-1 prametru nebyl žádný respondent. 

Zlepšení hybnosti v oblasti Cp podle počtu 
parametrů 

! • 5 parametrů [ 

l
-4 parametry j 

• 3 parametry 

~-2 p~~~~try l 

24% 23% 

------ ----------
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Stejně jako v případě krční páteře došlo ke 100% úspěšnosti i u Thomayerova 

příznaku, neboť ti co se nezlepšili, měli fyziologický rozsah pohybu (dotyk konečků 

prstů se zemí) nebo i mírně hypermobilní rozsah, tj . s minusovou hodnotou. 

Thomayerova zkouška, jako ukazatel hybnosti všech úseků páteře, může být trochu 

zavádějící, neboť hybnost páteře se v tomto případě dá kompenzovat rozsahem 

pohybu v kyčelních kloubech. Stejně tak jí může ovlivnit stav svalů na zadní straně 

stehen, nebo délka horních či dolních končetin. 

Schoberův příznak hodnocený dvěma způsoby, se většinou zvětšil pří měření dle 

Grosse čili v oblasti sakra a bederní páteře. Pouze v 29,41 případech se zlepšil 

rozsah v obou způsobech měření. Pří měření dle Grosse se zvětšil rozsah v 53,33% 

a při měření druhým způsobem dle Charvátové se zlepšil ve 33,33%, což znamená, 

že u jednoho probanda, kde došlo ke zlepšení hybnosti pouze v oblasti od L5 

nahoru, bylo zlepšení nejspíše v horním úseku přechodu bederní a hrudní páteře, 

kam již nezasahuje měření dle Grosse. 

V oblasti krční páteře došlo k tak velké úspěšnosti, díky uvolnění svalů této 

oblastí, neboť způsob sezení v práci, špatné stereotypy a celkový životní styl velmi 

namáhá svaly, které způsobují omezení hybnosti právě krční páteře. Nejvíce jsou to 

m. trapezius, m. levator scapulae a paravertebrální svaly, hlavně kolem trnového 

výběžku C7. 

Při zkoušce lateroflexe trupu došlo k uvolnění m. quadratus lumborum. Pouze 

v jednom z případů bylo měření nepatrně horší, což mohlo být způsobeno zvýšenou 

námahou v této oblasti. 
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5.2 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Graf 8 zachycuje subjektivní pocity respondentů v rámci pozitivních změn v daných 

oblastech. Nejvíce pozitivních změn je udáváno v oblasti psychiky, což většinou 

plyne z vymizení nebo zmírnění bolesti viz. graf 9. 
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Graf 9 zobrazuje vnímání bolesti v ošetřovaném segmentu před první a po poslední 

terapii. Pouze ve dvou případech se bolest zmírnila jen o jeden stupeň na bodové 

škále od jedné (nejmenší bolest) do pěti (největší bolest). 
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Graf 10 zobrazuje subjektivní pocity klientů při vnímání rozsahu pohybu ošetřované 

části, tyto pocity se týkají krční a bederní páteře. 
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Graf 11 zobrazuje subjektivní pocity kvality spánku, která byla pozorována 

v jedenácti případech a vždy se změnila k lepšímu. 
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Odpovědi na otázku, jakou formu uvolnění klienti po absolvování poslední terapie 

vnfmali, jsou uvedeny níže. Někteří klienti udávali více vjemů úlevy. 

• lepší hybnost (18,6%) 

• menší pocit únavy (6, 25%) 

• lepší nálada (6,25%) 

• vymizení nebo prodloužení intervalů bolesti (50%) 

• zlepšení celkového stavu (43,6%) 

• svalové uvolnění (18,6%) 

Zlepšení hybnosti, které probandi uvádějí ve svých subjektivních hodnoceních, 

potvrzují i grafy měření jednotlivých parametrů v kapitole 5.1. Vyhodnocení měření. 

Spolu se zlepšením psychiky, která souvisí s vymizením nebo zmírněním bolesti, 

udávali klienti hlavně zlepšení dýchání, které se projevilo při napřímeni horní části 

trupu a uvolnění prsních svalů, které stahovaly ramena do protrakce a tím se 

zmenšoval prostor pro kvalitní nádech. 

Příčinou zlepšení kvality spánku, může být jednak zlepšení psychické stránky, ale 

i zlepšení hybnosti například krční páteře a to hlavně u lidí, kteří jsou zvyklí spát na 

boku nebo na břiše. Kvalita spánku může být zlepšena i změnou polohy, ve které 

dříve kvůli bolestem, které je probouzeli, nemohli spát. 
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5.3 Kasuistiky 

Kasuistika č. 1 

ZKRÁCENÉ ORTOPEDICKÉ VYŠETŘENÍ 

Jméno: J.W. 
Dat.narození: červen 1995 
Porod v: 35. týdnu 
Diagnóza: DMO 
Dosavadní léčba: hippoterapie 
Dosažené vývojové stádium: 9 dle Vojty 
Datum 1 .vyšetření: 20. 5. 2008 počet SRT v bloku:8 I 2 měsíce blok č.: 1 
Datum 2.vyšetření: 20. 8. 2008 

1 . vyšetření 2. vyšetření 

kloub/ směr nonnohodnoty pravá str. levá str. pravá str. levá str. 

pohybu 
ramenní kloub: 

flexe 180 170 160 170 170 
abdukce/addukce 180/0/45 120/0/45 100/0/45 120/0/45 120/0/45 
vnitřní/vnější rotace 60/0/90 60/0/90 60/0/90 60/0/90 60/0/90 
loket: 

1 flexe I e:xtense 150/0/10 150/0/10 150/0/10 150/0/10 150/0/10 
I 

pronace/supinace 90/0/90 90/0/90 90/0/90 90/0/90 90/0/90 
zápěstí: 

·flexe I e:xtense 60/0/50 60/0/50 60/0/50 60/0/50 60/0/50 
kyčelní kloub: 

flexe I e:xtense 130/0/15 130/0/05 130/0/05 130/0/10 130/0/15 
abdukce při flexi 80 45 45 50 50 

1 kyčle(jednokloubn í) 
vnější/vnitřní rotace 45/0/45 30/0/45 30/0/45 40/045 40/045 
I 

I kolenní kloub: 
I 

flexe I e:xtense 150/0/5 150/0/5 150/0/10 150/0/5 150/0/10 
kotník: 

L 
,lplantámí flexe/ 40/0/20 40/0/10 40/0/10 40/0/10 40/0/10 
dorsáln í flexe 
Pinzetový úchop P+ 1 ,2,3,4 P+1,2 P+1,2 P+1,2,3,4 P+1,2 
ť.délka nohy 86,5 87 86,5 87 
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samostatný sed 

Stoj 

Stoj na jedné noze 

Skákání 

Skákání na jedné noze 

Panák 

Chůze vzad 

Tleskání 

Taxe 

Před SRT 

ano 

ano 

L-6s/P-5s 

1 skok z pěti 

těžkopádné ..... . 

těžkopádný 

velice opatrná 

dobré 

P HK hůře 

PoSRT 

ano 

ano 

L-10s/ P-7s 

5 skoků z pěti 

L- snažší, P- nejde vůbec 

těžkopádný 

jistější 

dobré 

Pravoúhlý sed s nataženými OK výrazná opora vzad 

obě vpořádku 

zůstává 

Sublux./Luxace, OP 

Skolióza 

Hypersalivace 

Obstipace 

Kontrola vyměšování 

Poruchy spánku 

Komunikace-logopedie 

Epilepsie 

Protetické pomůcky 

Další 

ne 

Th - levostranná 

ne 

spíše průjem 

Th - levostranná ............ .. 

ne 

již není průjem 

občas se pomočí, často na WC zlepšení 

pouze v dětství 

šišlavost 

léčená 

podpatěnka na PDK 
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Na obrázcích je klientka zachycena při druhém měření, levé obrázky na boso, 

pravé s korekční obuví. 

Matka klientky mě oslovila na konci školního roku. Dcera dostala od ortopeda 

podpatěnku do pravé boty a matka chtěla podpořit její účinek. Během června a srpna 

proběhlo osm konzultací, kdy jsem matku zacvičovala v aplikaci SRT a klientku učila 

cviky na zlepšení vadného držení těla. Klientka v té době chodila na hipoterapii, 

jezdila s otcem na tandemovém kole a s matkou chodila na delší procházky. 

Již po třetím ošetření udávala paní na hipoterapii rovnější sed na koni a nechala 

jet klientku samotnou bez jištění. Stejně tak otec klientky si všiml, že dcera na výzvu 

"narovnej se", se rovná mnohem více než dříve. Při terapii, hlavně vleže na břiše byly 

patrné mnohem menší rýhy v oblasti hrudní páteře. 

Terapie začínala nahřátím klientky polštářky s vulkanickou horninou, které klientka 

následně dostala k narozeninám. Poté jsem matce připravila materiály vhodné na 

rozvolnění pánve, zad, dolních končetin a nakonec ještě hrudníku a ramen. Matka 

byla poučena o nutnosti měnit po 15 dnech akupresurní body. 
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Po měsíci od poslední terapie jsme provedly kontrolní vyšetření. Ke zlepšení 

došlo v oblasti rovnováhy, skoků snožmo, taxe a chůze vzad. Klientka se snadněji 

rovná a již nemá průjem ani denní pomočování. Otázkou je, zda tento stav vydrží i po 

začátku školního roku, kdy na klientku budou opět kladeny vyšší nároky. Např. nyní 

se klientka obléká sama, ale má na to neomezeně času, až půjde do školy, bude 

limitována určitým časem a bude si uvědomovat nervozitu okolí. 

Matky jsem se zeptala na několik otázek týkajících se stavu její dcery. 

strukturovaný rozhovor 

O: Co jste očekávala od aplikace metody SRT u vaší dcery? 

"Hlavně srovnání postavení pánve a kyčelních kloubů." 

O: Povězte mi prosím, zda došlo u vaší dcery k nějakým změnám, po začátku 

aplikace SRT? 

,,Dcera chodí rovněji, srovnala se záda, zároveň ale začala nosit podpatěnky." 

0: Pozorujete na vaší dceři změny v oblasti pohybového aparátu? 

"Přes léto má více pohybu. Jezdí s manželem na tandemu a šlape pořád, i když 

nemusí. Také chodíme na delší procházky po lese." 

0: Jak vnímáte sebeobsluhu vaší dcery, došlo k nějakým změnám? 

"Nechávám jí oblékat samotnou a pomáhá mi v kuchyní při vaření. Má problém 

s ohýbáním -ponožky, boty ... " 

0: Co všechno s vaší dcerou v rámci zlepšení jejího zdravotního stavu podnikáte? 

"SRT, jízda na kole, túry, jízda na koni." 

0: Pociťujete změny ve svalovém napětí, jemné motorice rukou nebo sebeobsluze? 

"Začala více malovat vodovkami, skládá puzzle. {{ 
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Q: Vnímáte u dcery změny v oblasti stravování, zažívání a vyměšování? 

" 
přes den se již nepočůrává. Na noc má pro jistotu kalhotovou plenku, ale většinou je 

h ," ráno suc a. 

o: Pozorujete u dcery změny v oblasti psychiky (nálady, soustředěnost, spánek)? 

11 Vše je relativně v klidu, ale nejspíš tím, že jsme o prázdninách doma a na všechno 

je více času. {{ 

O: Splnila aplikace SRT u vaší dcery vaše očekávání? 

"Zpočátku se mi zdály změny výraznější, dokáže se hezky narovnat, ale zdá se mi, 

že poslední dny občas hůře chodí, asi je to také tím, že přibrala ... {{ 

Otázka pro klientku: Jaké pocity jsi měla při aplikaci SRT, příjemné nebo 

nepříjemné? 

"Hezká masáž." © 
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Kasuistika č. 2 

Anamnéza 

• paní L. rok narození 1934 

Hybný systém 

1973 - naražená žebra 

- občasné bolesti pravého kolena a Cp 

- pravostranná bederní skolióza těžšího typu - neví se, zda je získaná nebo 

vrozená (dříve se to nevyšetřovalo) 

1964, 1970 - operace obou tříselných kýl (přesně neví která v jakém roce) 

• tři porody vždy přirozenou cestou. 

Pracovní a pohybové návyky 

- důchodkyně - běžná práce v domácnosti a na zahrádce 

- dříve práce v JZD a ošetřovatelka drůbeže -stále hlava v předklonu . 

Poloha při spánku 

- na zádech, k ránu střídá boky i břicho. 

Oblékání 

- snaha oblékat se teple podle počasí, boty bez podpatku 

Stres a zvýšená neuropsychická zátěž 

- pouze při rodinných úmrtích 

- 2x měsíčně na masáž, každodenní cvičení 

Kineziologický rozbor stoje 

pohled z dorsální strany: 

- calcaneus v neutrálním postavení v prodloužení Achillovy šlachy 

DKK vytočeny zevně (v normě)- pravá více 

- popliteální rýhy ve stejné výšce 

- asymetrie gluteálních rýh- levý výše 

- trny kyčelní -levý výš o 2 cm 

- délka končetin stejná - 90 cm 
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pravostranná skolióza bederní páteře, 

kompenzována levostrannou skoliózou krční páteře 

- dolní úhel L lopatky níže než pravé 

vzdálenost mediálních okrajů lopatek od páteře je 

- lopatky leží naplocho na hrudníku 

- levé rameno níže než pravé 

mírně 

- hlava a krk napřímeny s mírnou levostrannou lateroflexí 

pohled z ventrální strany 

- DKK vytočeny zevně (v normě)- pravá více 

- oblouk podélné klenby symetrický 

- holenní kosti bez rotace a angulace 

- kolena vbočena v normě (pod úhlem 13 -18°) 

- pravá patela mírně vytočena zevně a trochu níže -

asymetrie 

- levá spina výš než pravá - asymetrie 

- hrudní koš ukloněn mírněn vlevo 

... pravé rameno výše - asymetrie 

- hlava mírně vychýlena vlevo 

pohled z laterální strany: 

oblouky podélné klenby v normě dle Feissovy linie 

(spojnice vnitřního kotníku a 1. MP kloubu) 

- kolenní klouby so flekční postavení 

- mírná flexe v kyčli 

- přední a zadní tmy kyčelní v rovině 

- mírné ochabnutí spodní břišní stěny 

- postavení páteře v sagitální rovině v normě 

- trup v mírném předklonu 

postavení ramen v normě 

horní končetiny mírně za trupem - snaha o kompenzaci 

předklonu 

předsunuté postavení hlavy 
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Vyšetření rozsahů hybnosti kořenových kloubů 

~yšetřovaný Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

úkon Levá Pravá Levá Pravá 

R.amenní kloub: 

Flexe - čistá 90o 90o 90o 90o 

-Extenze 40° 40° 40° 40° 

Zevní rotace 90o 90o 90o 90o 

Vnitřní rotace 70° 70° 70° 70° 

Abdukce- čistá 90o 90o 90o 90o 

Kyčelní kloub: 

Flexe - skrčené 120° 120° 120° 120° 

koleno 

Extenze 15° 15° 15° 15° 

Abdukce 45° 45° 45° 45° 

Addukce 30° 30° 30° 30° 

Zevní rotace 45° 45° 45° 45° 

Vnitřní rotace 30° 30° 30° 30° 

Vyšetření funkčního stavu pohybového systému 

Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Vyšetřovaný úkon Levá Pravá Levá Pravá 

BMI 21,72- norma 22,86- norma 

Vyšetření statiky 22 kg 35 kg 30 kg 30 kg 

Vyšetření hybnosti páteře 

Flexe Cp 2cm 2cm 

Lateroflexe Cp 13 cm 14 cm 13 cm 13 cm 

Rotace Cp 17 cm 17 cm 15 17 

Schoberův příznak G-2cm 5cm G-3cm 5cm 

Stiborův příznak 5cm 6cm 

Zkouška lateroflexe 14 cm 9cm 13 cm 9,5 cm 
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'1homayerův příznak -2 cm -5 cm 

"íkrácené svaly O - nejde o zkrácení, 1 - malé zkrácení, 2- velké zkrácení 

~'-Extensory krku 1 1 1 1 

M. trapezius horní část 1 1 o o 
M. pectoralis major o o o o 

-Paravertebrální zádové svaly o o 
M. quadratus lumborum 1 2 1 2 

Flexory kyčelního kloubu 1 -tensor 1 -tensor o o 
Flexory kolenního kloubu o o o o 
M. triceps surae o o o o 
Oslabené svaly + stereotypy 1 - správný stereotyp , O - chybný stereotyp 

1 -sval není oslaben, 2- malé oslabení, 3 -velké oslabení 

Hluboké flexory hlavy a krku 1 1 

Dolní fixátory lopatek 1 1 1 1 

Flexory trupu 2 2 

M. gluteus medius a minimus 1 1 1 1 

M. gluteus maximus 1 1 1 1 

Stereotyp flexe krku 1 1 

Stereotyp abdukce ramene 1 1 1 1 

Stereotyp - klik - vzpor o 1 1 1 

Stereotyp flexe trupu 1 1 

Stereotyp abdukce dolní končetiny 1 1 1 1 

Stereotyp extenze dolní končetiny 1 o 1 1 

Popis jednotlivých terapií 

1. terapie 

ošetřovaná oblast: záda, DKK 

leh na břiše - MT, AB + Kiblerova řasa: záda, pánev, DKK (meridián močového 

měchýře - MM)- viz. kapitola 4.4. - 1 a,b,c 

HAZ: mírné v oblasti trapézu a paravertebrálních svalů 
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VAS: 

o o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

____ . ______ . ____ 1--Q9-1 __ 

- po terapii je patrná větší pohyblivost páteře laterálním rozhoupáním 

2. terapie 

ošetřovaná oblast: 

leh na břiše - MT + AB: záda, mobilizace pánve (pevný úchop za pánevní kosti, 

trakce kaudálním směrem se doučasným dorsálním naklopením pánve, kroužení do 

kříženého pohybu- pasivně)+ "meridián MM" 

leh na zádech - MT + AB v oblasti Thp a Cp + Kiblerova řasa a chiroperiostální 

masáž na linea nuchae - viz kapitol 4.4 - 1 e, 2b, c, d 

HAZ: mírné na extenzorech Cp a u dolního úhlu pravé lopatky 

VAS: 

o o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

__ . ____________ 1----®1----' 

- přetrvává pohyblivost páteře, mírné uvolnění v oblasti linea nuchae 

3. terapie 

ošetřovaná oblast: 

leh na břiše- viz předešlé terapie- již v rychlejší formě, protože je cítit uvolnění 

leh na zádech - kompletní SRT Cp - viz. kapitola 4.4. - 2 a-e 

HAZ: necítí bolestivost 

VAS: 

o 1 2 3 6 8 9 

~ __ , 

4 7 5 o 

- Cp volnější, ale stále přetrvává tah horní části pravého trapézového 
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4. terapie 

ošetřovaná oblast: 

leh na zádech - SRT Cp + počáteční rozvolnění m. quadriceps femoris a tensor 

fascie /atae - MZ kolmo na příslušná svalová vlákna v kombinace z AB ležící pod 

homí přední spina i/íaca, ve stejné výšce se spodní hranou symfýzy (Ž31 ), "6 cun" 

nad laterálním horním okrajem pately (Ž32), na spojnici trochanter maior a os sacrum 

v 1/3 od os sacrum (ŽI30), u kolena v důlku mezi femurem a šlachou m. biceps 

femoris (ŽI33) 

HAZ: zvýšená bolestivost v línea nuchae 

VAS: 

o o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

__ , __________ 1~1 ____ , 

- klientka se cítí uvolněná z předešlých dnů, při práci na zevních rotátorech 

viditelné zvětšení rozsahu do zevní rotace v kyčelním kloubu. 

5. terapie 

ošetřovaná oblast: 

leh na zádech- ošetřování předního a postranního svalstva dolních končetin (viz. 4. 

terapie) 

HAZ: mírná bolestivost pouze v oblasti kolen na úponech svalů 

VAS: 

o o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

______________ 1-----0--1 __ 

tensory fascia /atae stále v napětí, více levý - dlouhodobě chůze v mírné 

zevní rotaci DKK 
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6. terapie 

ošetřovaná oblast: 

leh na břiše - vracím se k zevním rotátorům - rozvolnění hýžďového svalstva MZ 

kolmo na vlákna m.gluteus + příslušné AB .. 1 ,5 cun stranou od S1 (MM27), "1 ,5 cun" 

stranou od S2 (MM28), .. 1 ,5 cun" stranou od S3 (MM29), .. 1 ,5 cun" stranou od S4 

(MM30) a tensor fascia latae- laterální linie 

HAZ: bolestivost pouze kolem pravého vnitřního kotníku 

VAS: 

o o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

______________ 1-----®-------1 __ 

- laterální linie vždy volnější, ale do druhého dne je tah zpět 

7. terapie 

ošetřovaná oblast: 

leh na zádech- kompletní ošetření Cp (i v sedu) + mírně laterální linie 

HAZ: opět trapéz hlavně pravý a linea nuchae 

VAS: 

o o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

. __ . __ . __ . ______ . __ 1-----®-1 __ . 

při cvičení na krční páteř jsem si u paní L. všimla tahu pravého trapézu, proto 

jsem znovu zařadila hlavně ošetření krční páteře vleže, které jsem doplnila 

o ošetření v sedu, kdy jsem se snažila dorozvolnit právě pravou stranu 

trapézového svalu. Laterální linie zůstala od předešlého dne volnější, levá DK 

je stále napjatější. 

8. terapie 

ošetřovaná oblast: 

leh na břiše -laterální svalová linie- meridán žlučníku 

leh na zádech- rozvolněním. quadriceps femoris 
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HAl: pouze tlak při mačkání AB 

VAS: 

o o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

. ____ . ______ . ____ 1--®------1 __ 

- laterální fascie rozvolněna, stále přetrvává tah úponu m. tensor fascie /atae

nejspíše již strukturální změna. Paní L. se cítí bez potíží. 

9. terapie 

ošetřovaná oblast: 

leh na břiše- ošetření zad+ laterální linie 

leh na zádech- ošetření krční páteře+ flexorů kyčelního kloubu 

HAZ: nepatrné zčervenání kůže mezi lopatkami 

VAS: 

o o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

. ____ . __ . ____ . __ . ____ 1----@1--

- záda zůstala laterálním rozhoupáním volná, na paravertebrálních svalech 

nejsou hmatná tužší místa. Stejně tak v oblasti Cp a ramen. Stále přetrvává 

tak m. tensor fascie latae více L. Laterální svalová linie volnější. Pro již 

neměnný stav, ukončujeme blok po 9. terapii z deseti a je provedeno kontrolní 

vyšetření. 

Paní L. se zúčastnila v červenci 2008 pobytu organizovaném Českým červeným 

křížem s názvem "Zdravé stárnutí", kde jsem byla jako fyzioterapeut a zároveň 

vedoucí. Tento pobyt byl již 4. v pořadí, takže paní L, která se zúčastnila všech 

ročníků, znám právě 4 roky. 

Tohoto pobytu jsem využila k vyhledání vhodného klienta pro ošetření v bloku, 

neboť v Klatovech je to většinou z mého časového vytížení, ale i času klientů, téměř 

nemožné. Z třinácti účastníků pobytu jsem si vybrala právě paní L, s cílem dosáhnout 

alespoň mírného zlepšení vadného držení těla v důsledku těžšího stupně skoliózy. 
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Během pobytu byla paní L. spolu s ostatními účastníky (2 muži, 11 žen) 

zacvičena pro chůzi s holemi "Nordic walking", kde dochází k napřímeni těla, 

protažení prsních svalů a posílení svalů mezilopatkových. Paní L. tyto hole dostala 

k Vánocům od svých dcer a bude je využívat při svých občasných procházkách po 

cyklostezce, kterou má za domem. Dále každé dopoledne absolvovala cvičení 

v bazénu, zaměřené na zvětšování rozsahu v kloubech a posilování svalstva horních 

a dolních končetin. Cvičení v bazénu se jí zalíbilo natolik, že jsem jí doporučila malý 

plavecký bazén v klatovském hotelu Centrál, kde po cvičení a zaplavání si 

v protiproudu může využít i trysky u jedné ze stran bazénu. Paní L. byla poučena 

o míření trysek mimo obratle a Sl klouby, tj. pouze do oblasti svalstva zad. Ob den 

bylo zařazeno cvičení vsedě na židli zaměřené na krční páteř, v druhých dnech pak 

bylo cvičení vleže zaměřené na protažení zkráceného svalstva a posílení 

oslabeného svalstva. Klientce jsem zdůrazňovala cviky, které by si měla zařadit do 

svých domácích sestav, které jsem jí zkontrolovala. Jedním z doporučených cviků, 

byl cvik na protažení laterální linie (Obr. č.4), neboť klientka měla dle vstupního 

vyšetření zkrácené svalstvo na zevní straně dolních končetin, což se projevovalo i při 

chůzi, vytáčením špiček ven. Dále dostala nové cviky na břišní svaly, hlavně na 

spodní část ( Obr. č.5). Výborně se osvědčilo i cvičení podle Feldenkraisovy metody 

na uvolnění pánve, kdy si klientka opsala název knihy a chystá se podle ní cvičit. 

Subjektivní pocity paní L. 

Cítí se lehčeji, lépe se jí chodí. Kvalita spánku nezměněna, naopak v cizím 

prostředí déle usíná 

Obr. č. 4: Protažení laterální svalové linie 

ZP: leh na zádech, upažit, DKK natažené 

P: přednožíme PDK, přetočíme přes tělo tak, aby se 

bříška 1.- 3. prstu dotýkala země, pata ke stropu. 

-prodýcháni do břicha (nejblíže k tahu svalů) 

Cíl: protažení laterální svalové linie, do příjemného 

pocitu 
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obr. č.S: Ovlivnění horního zkříženého syndromu a m. rectus abdominis spodní 

část 

ZP: leh na břiše, hlava opřená o čelo, DK natažené, 

HK připažené pokrčmo, dlaně k zemi, lokty vzhůru 

P: protáhneme lokty v ose rameno-loket, dlaně 

opřené o bříška 2. a 4. prstu a kořenu dlaně 

-nádech do oblasti kříže- mírně se zvedne (kyčelní 

kosti nehybné, v kontaktu se zemí) 

- s výdechem vtáhneme spodní část břicha "zkrátíme vpředu kšandy" - držíme 

a opět nádech - 3 - 4 dechy 

Cfl: protažení svalů krku, prsních svalů a trapézového svalu, posílení dolních fixátorů 

lopatky, centrace ramenních kloubů, protažení bederní páteře a posílení spodních 

břišních svalů. 
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Kasuistika č.3 

Anamnéza 

paní K. rok narození 1949 

Hybný systém 

1970 - porod přirozenou cestou 

1975 - operace páteře L4/5 - rychlý úbytek váhy (dieta kvůli štítné žláze) -

zborcení páteře- iradiace do pravé DK 

1978 - operace štítné žlázy 

1989- autonehoda- otevřená zlomenina vřetenní kosti 

1996- operace žlučníku - laparoskopicky 

Pracovní a pohybové návyky 

- péče o osobu blízkou (ošetřuje maminku)- vede dvě domácnosti 

- domácí práce- plnění obálek, montáž součástek, atd. 

- denně 20 minut L TV 

- do roku 1999 prodavačka 

Polohu při spánku 

na boku, bez problémů 

Oblékání 

- při chladnějším počasí, spíše teplé oblečení od nohou, žádná košilka 

- obuv se zvýšenou patou, ale ne vysoké podpatky, ani rovné boty 

Stres a zvýšenou neuropsychickou zátěž 

- téměř denně- díky starosti o maminku, od amputace tatínkovi nohy roku 2001 

(již zemřel) bere Zoloft na bolesti zad 

Kineziologický rozbor stoje 

Obrázky vedle textu kineziologického rozboru z jednotlivých stran demonstrují 

pohled z dorsální, ventrální a laterální strany před terapií (obrázky vlevo) a po terapii 

(obrázky vpravo). Na obrázcích po terapii je patrné vzpřímenější držení těla. 
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pohled z dorzální strany: 

patrné plochonoží na levé noze 

lýtka asymetrická 

dolní končetiny stejně dlouhé- 100,5 cm 

mírné valgózní postavení kolenních kloubů

více vpravo 

popliteální i gluteální rýhy symetrické 

hřebeny kostí kyčelních- v rovině 

páteř fyziologicky zakřivena v rovině frontální 

mediální okraje lopatek symetricky vzdálené 

od páteře 

asymetrické postavení ramen - L výše - P 

rameno v mírné vnitřní rotaci 

postavení hlavy symetrické 

pohled z ventrální strany: 

levá noha - plochonoží, pravá - mírně 

klenutá klenba 

pravá patela mírně rotována vpravo 

valgózní postavení kolen 

pravá končetina v mírné zevní rotaci oproti 

levé 

na stehnech patrné křečové žíly 

mírná atrofie adduktorů na levé noze 

- trny kyčelní - v rovině 

trup mírně ukloněn vlevo 

ochablé břišní svalstvo 

symetrické postavení hrudního koše 

pravé rameno výše, pravý trapéz "kratší" oproti levému 

hlava v prodloužení páteře, mírně ukloněna s trupem vlevo 
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pohled z laterální strany: 

~ plochonoží - více vlevo 

- kolenní klouby v normě 

- tmy kyčelní- přední a zadní v rovině 

~ patrný dolní zkřížený syndrom 

- mírná protrakce ramen 

~ postavení HKK vzhledem k trupu v normě 

~ předsunuté postavení hlavy 

Vyšetření rozsahů hybnosti kořenových kloubů 

Vyšetřovaný Vstupní vyšetření 

úkon Levá Pravá 

Ramenní kloub: 

Flexe - čistá goo goo 

Extenze 40° 40° 

Zevní rotace goo goo 

Vnitřní rotace 40° 70° 

Abdukce~ čistá goo goo 

Kyčelní kloub: 

Flexe - skrčené 120° 120° 

koleno 

Extenze 15° 15° 

Abdukce 45° 45° 

Addukce 30° 30° 

Zevní rotace 45° 45° 

Vnitřní rotace 15° 20° 
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Výstupní vyšetření 

Levá Pravá 

goo goo 

40° 40° 

goo goo 

70° 70° 

goo goo 

120° 120° 

15° 15° 

45° 45° 

30° 30° 

45° 45° 

20° 20° 



Vyšetření funkčního stavu pohybového systému 

Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Vyšetřovaný úkon Levá Pravá Levá Pravá 

BMI 31,02 31,02 

Vyšetření statiky 52 43 50 45 

Vyšetření hybnosti páteře 

Flexe Cp 7 5,5 

Lateroflexe Cp 15 16 12,5 13,5 

Rotace Cp 13 14 13 12,5 

Schoberův příznak G 4,5 3 4,5 3 

Stiborův příznak 5 5,5 

Zkouška lateroflexe 19 17 18 21 

Thomayerův příznak -4,5 -8 

Zkrácené svaly O - nejde o zkrácení, 1 - malé zkrácení, 2 - velké zkrácení 

Extensory krku 1 1 

M. trapezius horní část o 1 o o 
M. pectoralis major o o o o 
Paravertebrální zádové svaly 2 1 

M. quadratus lumborum o o o o 
Flexory kyčelního kloubu 1 -tensor 1 - rectus o o 
Flexory kolenního kloubu o o o o 
M. triceps surae 1 1 o o 
Oslabené svaly + stereotypy 1 - správný stereotyp , O - chybný stereotyp 

1 -sval není oslaben, 2 - malé oslabení, 3 -velké oslabení 

Hluboké flexory hlavy a krku 1 1 

Dolní fixátory lopatek 2 2 1 1 

Flexory trupu 2 2 

M. gluteus medius a minimus 1 1 1 1 

M. gluteus maximus 2 2 1 1-mírná ZR 

Stereotyp flexe krku o 1 

Stereotyp abdukce ramene 1 1 1 1 
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stereotyp - klik - vzpor 

Stereotyp flexe trupu 

stereotyp abdukce dolní končetiny 

~tereotyp extenze dolní končetiny 

1. terapie 

ošetřovaná oblast: 

O- mírné 

1 

1 

1 

O- mírné 1 1 

1 

1 1 1 

1 1 1 

leh na břiše - MT, AB + Kiblerova řasa: záda, pánev, DKK (meridián močového 

měchýře - MM) - viz. kapitola 4.4. - 1 a,b,c 

HAZ: paravertebrální svaly, hlavně vlevo podél hrudní páteře, bederní páteř 

oboustranně, mezilopatkové svaly. 

VAS: 

o o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 g 
1 ____ 1 ______ . __ 1---®----1 __ 1 __ 1 

-po terapii mírné vertigo (uvolnění PV svalů), cítí se "narovnaná" 

2. terapie 

ošetřovaná oblast: 

leh na břiše - viz. 1 . terapie. 

leh na zádech- ošetření krční oblasti a hrudníku- viz. kapitola 4.4. - 2a-e 

HAZ: mezilopatkové svaly, bederní páteř. 

VAS: 

o o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

---------------~®~------

po terapii se opět cítí lépe, hlava se již nemotá 

- z doby mezi terapií uvádí, nošení těžších břemen bez potíží oproti předchozím 

zkušenostem, plení zahrádky v předklonu, dříve musela po krátké chvíli na 

kolena. 
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3. terapie 

ošetřovaná oblast: 

leh na břiše - viz. 1 . terapie. 

leh na zádech- ošetření krční oblasti a hrudníku -viz terapie 2. 

HAZ: mezilopatkové svaly mírně pouze ve střední části 

VAS: 

o o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

·----·--·----·--·----·--®L---

- vydrží déle stát, cítí se výborně 

- cítí, že je svižnější, čilejší, přestaly brnět ruce 

Obr. č. 6 a ukazuje postavení ramen před působením metodou SRT na danou 

oblast, po pasivním stažení ramen kaudálním směrem. 

Na obrázku 6 b je patrný posun ramen kaudálním směrem. 

Obr. č. 6 a, b (vlastní zdroj) 

4. terapie 

ošetřovaná oblast: 

leh na břiše - viz. 1. terapie. 

leh na zádech- ošetření krční oblasti a hrudníku a dolních končetin 

HAZ: mezilopatkové svaly mírně pouze ve střední části 

VAS: 

o o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10g 
. ____ . __ . ____ , __ , ______ 1-----0 

92 



Paní K. jezdí jednou ročně do lázní, odkud si vždy domů odveze vhodné cviky, 

které denně provádí. Přes rok nenavštěvuje žádnou manuální terapii, díky špatné 

zkušenosti s klasickou masáží, která ji odradila od další terapie manuálními 

technikami. Paní K. jsem oslovila z důvodu odstranění jejích předsudků a zároveň mi 

přišla vhodným klientem pro aplikaci SRT. 

V průběhu dvou týdnů proběhly čtyři terapie a před první a po poslední terapii bylo 

provedeno vyšetření. Již po první terapii vnímala paní K. zlepšení svého stavu ve 

smyslu narovnání se, což je patrné i na obrázcích závěrečného kineziologického 

rozboru ve srovnání s tím vstupním. Po ukončení terapie jsem s paní K. vedla 

strukturovaný rozhovor, jehož otázky vycházeli z dotazníku použitého 

u dotazníkového šetření výzkumného souboru. 

Strukturovaný rozhovor 

Na závěr našeho terapeutického setkání, bych se vás ráda zeptala na několik 

otázek, týkajících se vašich subjektivních pocitů při hodnocení působnosti terapie. 

0: Jak hodnotíte kvalitu Vašeho spánku? 

"Nikdy mi nedělalo problém usínání, ale nyní jsem ráno čilejší." 

O: Vnímáte nějakou bolest v ošetřované oblasti? 

"Dříve jsme cítila bolest v oblasti trapézů, nyní je to bez problémů." 

0: Na stupnici od jedné do pěti, jako ve škole, určete rozsah hybnosti ošetřované 

oblasti před první terapií. 

"Dva." 

0: Nyní určete stejným způsobem rozsah hybnosti po poslední terapii. 

"Čtyři. ll 

0: Pociťujete pozitivní změny v některých z těchto oblastí, psychické, dýchání, 

trávení, zrakové nebo sluchové? 

"V oblasti psychiky se cítím klidnější a lépe se mi dýchá." 
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O: Vnímáte po terapii pocit uvolnění? 

,,Ano." 

O: Jaký počet dní? 

"Vždy do následující terapie.'' ( 4-5 dní, pozn.) 

O: Míváte ve dnech mezi terapiemi nějaké nepříjemné pocity? 

"Jen po první terapii se mi mí mě točila hlava, ale přešlo to ještě tady u vás." 

Děkuji za Váš čas. 
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V Diskuse 

Vytčené cíle a úkoly byly splněny ve všech bodech. 

Dotazníkového průzkumu se zúčastnilo celkem 17 klientů, z toho byli tři muži. 

Kritéria pro zařazení do studie byla: 

-účast na terapii SRT 

- diagnóza vertebrogenní algický syndrom 

-neužívání současně jiných manuálních terapií (klasických masáží). 

Počet ošetření se u jednotlivých klientů pohyboval od 3 do 11, v průměrně 

6 ošetření na klienta. Všech 17 dotázaných bylo ochotno vyplnit dotazník, čili došlo 

k 1 00% účasti. 

V práci jsme si zadali následující hypotézy: 

H1: U souboru klientů s vertebrogenním algickým svndromem předpokládáme 

zlepšení stavu. 

Dílčí hYPotézy: 

1 a - Předpokládáme zlepšení stavu v oblasti pohyblivosti. 

1 b- Předpokládáme zlepšení stavu v oblasti psychiky. 

1 c- Předpokládáme snížení bolestivosti v inkriminované oblasti. 

1d- Předpokládáme zlepšení v oblasti dýchání vlivem vzpřímenějšího držení těla. 

1 e - Předpokládáme zlepšení v oblasti smyslových orgánů, tj. zraku a sluchu. 

1f- Předpokládáme zlepšení v oblasti trávicího traktu. 

U souboru s vertebrogenním algickým syndromem jsme předpokládali zlepšení 

stavu hned v několika oblastech (H1). 

Průměrné zlepšení hybnosti měřených parametrů se nejvíce projevilo 

u Thomayerovy zkoušky, která určuje celý rozsah flexe trupu (Véle, 2006). Gross 

a Janda uvádí Thomayerovu zkoušku jako nedostatečnou, neboť flexe trupu muže 

být kompenzována hypermobilitou kyčelních kloubů, nebo naopak omezena 

zkrácenými svaly na zadní straně stehen. Stejně tak ji může ovlivnit délka horních 

a dolních končetin. K největšímu zlepšení rozsahu pohybu v jednotlivých pohybech 

došlo u lateroflexe krční páteře a to v 76,47%, kdy bylo počítáno pouze oboustranné 
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zlepšení. Trapézový sval je většinou přetěžován díky jeho aktivitě, která má vliv na 

držení těla. Je zapojen do několika funkčních řetězců propojujících segmentovanou 

osu krční a hrudní páteře s hlavou a s horními končetinami (Véle, 2006). Zároveň se 

trapézovým svalům říká svaly stresové. Dojde-li k uvolnění těchto svalů, dochází 

i k uvolnění psychickému a klient již necítí ani takovou bolestivost v dané oblasti. Ke 

zlepšení páteře došlo jednak díky terapii SRT, dále díky uvědomění si základních 

pravidel správného stereotypu. Jedná se hlavně o držení ramen, která by měla být při 

práci i v klidu stažena kaudálně a do stran (od sebe). Dále byli klienti instruováni pro 

preventivní zdravotní cvičení zaměřené na protažení svalů v oblasti krční páteře. 

Otázkou zůstává, kolik z nich si začne pravidelně doma cvičit. 

Předpokládali jsme zlepšení v oblasti psychiky, což se potvrdilo v dotazníkovém 

šetření. Nejčastějším důvodem bylo ustoupení nebo zmírnění bolesti v inkriminované 

oblasti, dále možnost většího rozsahu pohybu, který byl původně limitován a tím 

působil negativně na psychickou stránku klienta. Na zlepšení psychiky většiny klientů 

působí kladně již samotný dotek terapeutových rukou na jejich těle, zvláště pak na 

trapézových svalech. Při zlepšení v oblasti hybnosti a psychiky jsme dále 

předpokládali snížení bolestivosti, které dva probandi uváděli na bodové škále od 

jedné do pěti Uako ve škole) pouze o stupeň, čtyři probandi uvedli sníženi bolestivosti 

až o čtyři stupně. Je to subjektivní hodnocení, tudíž záleží na prahu bolestivosti 

každého jedince. Tento subjektivní pocit může hodně ovlivnit právě zlepšení v oblasti 

psychiky. 

K předpokládanému zlepšení v oblasti dýchání došlo v sedmi případech a to díky 

vzpřímenějšímu držení těla a rozvolnění prsních svalů, které táhly ramena do 

protrakce a tím zmenšovaly prostor pro nádech. V oblasti smyslových orgánů nebylo 

zlepšení až tak patrné: u zrakového orgánu uvedli zlepšení pouze dva klienti, 

u sluchového pak uvedlo zlepšení šest klientů. Stejně tak předpoklad, že dojde ke 

zlepšení oblasti trávicího traktu, uvedli pouze dva klienti. 

H2: Předpokládáme, že výrazné změnv se podaří dosáhnout i u klientkv 

s vertebrogenním algickým syndromem ošetřené metodou SRT v bloku devíti terapií 

za sebou. Výsledky budou demonstrovány kasuistikou. 
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Předpokládali jsme, že výrazné změny se podaří dosáhnout i u klientky 

s vertebrogenním algickým syndromem ošetřené metodou SRT v bloku devíti terapií 

za sebou (H2). Paní L. má již strukturální poruchu bederní páteře ve smyslu těžšího 

stupně pravostranné skoliózy, mírně kompenzovanou levostrannou skoliózou 

v oblasti krční páteře. Po devíti terapiích v bloku byl nejpatrnější výsledek u vyšetření 

statiky, kdy oproti původní odchylce 7 kg byla statika vyrovnána s nulovou odchylkou. 

Klientka sama udává pocit lepší chůze. Tento výsledek mě velmi překvapil, zároveň 

si dovoluji tvrdit, že byl dosažen díky metodě SRT a ne paralelně probíhajícímu 

zdravotnímu cvičení, neboť žádný z namátkou vybraných spoluúčastníků pobytu 

neměl při vyšetření statiky shodu. Při měření hybnosti páteře dosáhla paní L. 

největšího zlepšení při Thomayerově zkoušce, což je způsobeno uvolněním svalstva 

v oblasti pánve a beder. V ostatních měřených parametrech nenastaly přílišné změny 

vzhledem ke strukturálním změnám páteře. Po bloku terapií se paní L. cítila lehčeji 

a lépe se jí chodilo. 

H3: U klientky s mozkově hybnou poruchou plánujeme intensivní terapii, jejíž 

výsledky se budou postupně ukazovat v průběhu 8 - 15 dnů denní aplikace. Při 

zlepšení hybnosti, očekáváme zlepšení hrubé motoriky a sebeobsluhy. 

U klientky s mozkově hybnou poruchou jsme očekávali dlouhodobější terapii (H3). 

Výsledky byly patrné již po druhé terapii, při kontrolním vyšetření jsme zjistily lepší 

hybnost hlavně u koordinačních testů a psychické zklidnění. Jak jsem již uvedla 

v kazuistice č.1 otázkou zůstává, zda se tento výsledek udrží i po začátku školní 

docházky, kdy bude dívka vystavena určitému stresu. Během třech měsíců, které 

proběhly mezi dvěma měřeními, měla matka problémy s rukou a také byla nemocná 

a brala antibiotika, takže terapie nebyla až tak intenzivní. Při poslední terapii jsem 

zaznamenala i některé chyby v aplikaci, které jsem opravila. S matkou budeme 

nadále spolupracovat a věřím, že se nám podaří dosáhnout ještě lepších výsledků 

než doposud. 

H4: Očekáváme, že výsledky budou potvrzovat využitelnost SRT v rámci běžné 

klinické praxe fyzioterapeuta a budou odkazovat i na možnost využití této metody 

v domácím prostředí, zacvičením rodinných příslušníků. 
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Očekávali jsme, že výsledky budou potvrzovat využitelnost SRT v rámci běžné 

klinické praxe fyzioterapeuta a budou odkazovat i na možnost využití této metody 

v domácím prostředí, zacvičením rodinných příslušníků (H4). Toto očekávání se 

potvrdilo. Terapii pomocí metody SRT vyhledává stále více lidí s vertebrogenními 

potížemi a cítí většinou okamžitou úlevu, záleží však na nich, zda využijí uvolnění po 

terapii a začnou pro sebe něco dělat, v rámci zdravotní TV, ale i relaxace. Vhodná je 

i: možnost zacvičení rodinných příslušníků, jak rychle a správně to jde, záleží jen na 

jejich šikovnosti a přístupu k terapii, ale i tak se to postupně dokáže naučit každý. 

Stále však platí, že SRT je pouze podpůrnou metodou, sama o sobě mnoho 

nevyřeší anebo jen na krátký čas. 
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Vl Závěr 

Synergická reflexní terapie je jednou z metod, která by mohla do léčby mozkových 

hybných poruch přinést nový významný prvek, a tím zvýšit léčebné výsledky, zvláště 

pak v návaznosti na další složky fyzioterapie. SRT je léčebný koncept určený 

p,ředevším pro specifikum sekundárních pohybových poruch u pacientů s primární 

poruchou CNS. Její léčebná působnost je prokázána také u dalších poruch hybného 

aparátu, jakou jsou vrozené vady nosného a aparátu, skoliózy, revmatoidní stavy, 

po úrazové 

a pooperační stavy. 

Porucha CNS jako je dětská mozková obrna, ale i cévní mozková příhoda, 

projevující se na pohybovém aparátu, není s dosavadními prostředky medicíny 

vyléčitelná, ale je léčitelná. Jen ve výjimečných případech se lékaři mohou pokusit 

tuto poruchu řešit operativně. Ve většině případů se ale musíme spolehnout na 

metody rehabilitační. Odborníci hledají, zkoumají a prosazují do praxe různé léčebné 

a podpůrné metody, převážně reflexní. Ale časem se vytvoří u klientů s těžkými 

poruchami mozku patologická držení, kontraktury některých svalů a kloubů, dochází 

k pohybovému omezení. Tímto stavem je zpětně snížen či omezen efekt 

rehabilitace, nemůže se rozvinout nacvičený pohybový vzor a často musí dojít 

k aplikaci Botoxu a nebo k ortopedickým operacím. Základním pilířem pro vývoj 

dítěte zůstává i nadále rehabilitace, jejíž součástí je í SRT. Tato terapie má také 

velký význam preventivní, neboť při její pravidelné aplikaci u pacientů 

s neurovývojovou poruchou lze minimalizovat nebo dokonce zabránit rozvoji 

patologických změn na měkkých tkáních a dalších navazujících sekundárních 

poruch, které jsem již jmenovala (43). 

V synergické reflexní terapii vidím velký přínos jak pro fyzioterapeutickou praxí, 

tak i v možností zácviku rodinných příslušníků. Při rozvolnění svalů velmi pomohou 

příslušné akupresurní body spolu s myofascíálním zkrutem. Stejně jako ostatní 

terapie, není ani SRT samospasitelnou a vše řešící léčbou. Stále lze nalézt hranice 

jejích možností u silných spastických a rigidních forem poruchy CNS a taktéž hranice 

v léčbě hypotonie, u které účinnost SRT není zdaleka tak vysoká jako u hypertonie. 
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Význam a přínos synergické reflexní terapie v rámci širokého spektra dostupných 

rehabilitačních metod bude prověřován jedině samotnými pacienty v praxi 

a objektivizací dosažených výsledků. Jakkoli účinná může být manuální terapie, 

nikdy u pacientů s pohybovými poruchami nezanedbáváme ani další složky 

fyzioterapie: instruktáž cvičení, ADL, režimová opatření. 
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Příloha č. 2 - Meridiány v systému akupresury 
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Příloha č. 3- Myofasciální linie 

zadní povrchová linie přední povrchová linie 

i! ' . ~Jtr ·~ $.~+":.·, 

laterální linie hluboká přední linie 



spirální linie hluboká frontální linie 

povrchová frontální pažní linie hluboká zadní pažní linie 



povrchová zadní pažní linie 



Příloha č. 4- Zkrácené ortopedické vyšetření- dle Dr. Pfaffenrota 

ZKRÁCENÉ ORTOPEDICKÉ VYŠETŘENÍ 

Jméno: 
Dat. narození: 
Porod v : týdnu 
Diagnóza: 
Dosavadní léčba: 
Dosažené vývojové stádium: 
Datum 1. vyšetření: počet SRT v bloku: blokč.: 

Datum 2. vyšetření: 
1 vvšetření 2 wšetření 

kloub/ směr normo hodnoty pravá str. levá str. pravá str. levá str. 
pohybu 
ramenní kloub: 

flexe 180 
abdukce/addukce 180/0/45 
vnitřní/vnější rotace 60/0/90 
loket: 

flexe I extense 150/0/10 
pronace/supinace 90/0/90 
zápěstí: 

flexe I extense 60/0/50 
kyčelní kloub: 

flexe I extense 130/0/15 

abdukce při flexi 80 
kyčle Uednokloubní) 
vnější/vnitřní rotace 45/0/45 

kolenní kloub: 

flexe I extense 150/0/5 
kotník: 

plantámí flexe/ 40/0/20 
dorsální flexe 
pinzetový úchop P+ 1,2,3,4 
délka nohy 



Před SRT PoSRT 
Samostatný 

sed ................ ·········································································································· 

Stoj ......................................................................................................................... . 

Stoj na jedné noze ................................................................................................... . 

Skákání ................................................................................................................... . 

Skákání na jedné noze .................................................................................................................... . 

Panák ..................................................................................................................... . 

Chůze vzad .............................................................................................................. . 

Tleskání ................................................................................................................... . 

Taxe ........................................................................................................................ . 

Pravoúhlý sed s nataženými DK ................................................................................ . 

Sublux./Luxace, OP ............................................................................................................ . 

Skolióza ................................................................................................................... . 

Hypersalivace ........................................................................................................... . 

Obstipace ................................................................................................................................. . 

K t I 
vv , , 

on ro a vymesovan1 ................................................................................................ . 

Poruchy spánku ........................................................................................................ . 

Komunikace-logopedie .............................................................................................. . 

Epilepsie ................................................................................................................... . 

Protetické pomůcky .................................................................................................. . 

Další. ............................................................................................................................... . 



Příloha č. 5 

Dotazník spokojenosti s metodou Synergická reflexní terapie, slouží k vyhodnocení 

účinnosti této metody u klientů s bolestmi pohybového aparátu. 

počet sezení: ...... . 

pohlaví: o žena 

o muž 

věk: o do 20 let 

o 21-40 let 

o 41-50 let 

o 51-60 let 

o 61 -751et 

o nad 751et 

Následující 3 otázky hodnoťte body 1-5, přičemž 1 je nejlepší a 5 je nejhorší 

1. Jak hodnotíte kvalitu vašeho spánku? 

před první terapií: o1 - o2- o3- o4- o5 

po poslední terapii: o1 - o2- o3- o4- o5 

2. Určete rozsah hybnosti ošetřované oblasti? 

/ 



před první terapií: o1 - o2- o3- o4- oS 

po poslední terapii: o1 - o2- o3- o4- oS 

ošetřovaná oblast: .......................................................................... . 

3. Jak vnímáte bolest v ošetřovaném segmentu? 

před první terapií: o1 - o2- o3- o4- oS 

po poslední terapii: o1 - o2 - o3 - o4 - oS 

4. Pociťujete pozitivní změny v oblasti: 

psychiky o ano o ne o nevím 

dýchání o ano o ne o nevím 

trávení o ano o ne o nevím 

zrakové o ano o ne o nevím 

sluchové o ano o ne o nevím 

S. Vnímáte po terapii pocit uvolnění? 

o ano, počet dní....... o ne o nevím 

6. Jaké máte pocity ve dnech mezi terapií? 



Nepříjemné pocity o ano kolikátý den po terapii ...... . 

jak dlouho trvaly ............ . 

Pocity uvolnění o ano jaká forma ...................................... . 

···················································· 

Přejete si něco dodat: .................................................................... . 

··································································································· 

··································································································· 

Děkuji Vám za čas, který jste strávili vyplněním dotazníku a těším se vaši další 

návštěvu. 


