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BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha 2018           Barbora Bažantová 

  



 

Univerzita Karlova 
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1.5 Hluboký stabilizační systém páteře ................................................................ 22 

1.5.1 Svaly HSSp ................................................................................................. 23 
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Úvod  

Dnes již téměř každý člověk trpí nebo někdy trpěl vertebrogenními 

obtížemi, laicky řečeno bolestmi zad. Uvádí se, že asi 70 % populace je nejméně jednou 

za život postižena bolestmi v zádech. Tyto obtíže často přechází do chronicity. Stále 

stoupající výskyt bývá způsoben stylem života daného člověka.  

Ve většině případů se jedná o odchylky od správných pohybových stereotypů 

v kombinaci se špatným životním stylem, kdy po celodenním sezení v práci lidé nevěnují 

svému tělu čas na relaxaci, pohyb či jiné kompenzační aktivity. Někteří lidé 

se domnívají, že své chybné stereotypní nastavení těla a chybné stereotypní pohyby 

kompenzují určitým sportem. Pokud jde však o jednostrannou pohybovou 

aktivitu, při které navíc nejsou pod dohledem odborníka, který kontroluje techniku 

provedení, tak jen dále prohlubují své chybné pohybové vzory.  

Významným představitelem, přes který dokážeme ovlivňovat následky funkčních 

a strukturálních poruch, je hluboký stabilizační systém páteře (HSSp). HSSp je soubor 

svalů, který dokážeme aktivovat vytvořením nových pohybových vzorců 

a prostřednictvím jeho aktivace redukovat či úplně eliminovat riziko vzniku algických 

obtíží.  

Jedním z největších cílů každého fyzioterapeuta by mělo být to, aby ho jeho 

pacienti potřebovali co nejméně. Systém má tak silný vliv na celý pohybový 

aparát, že zajistí naplnění tohoto cíle. Aktivace HSSp snižuje svalové napětí, koriguje 

svalové dysbalance a zajišťuje lepší podmínky pro optimální postavení kořenových 

kloubů. Jako u každé terapie je však nutná naprostá spolupráce a motivace pacienta. 

Terapeut pouze ukazuje pacientovi cestu, která mu pomůže od jeho obtíží, ale největší 

část je na pacientovi samotném. Je nutné, aby pacient přistupoval k terapii 

zodpovědně, ale na druhé straně je potřeba, aby fyzioterapeut dokázal pacienta dostatečně 

motivovat. Je obecným pravidlem, že jak dlouho se problém vyvíjel, tak dlouho se bude 

problém korigovat a upravovat do původního stavu. Tento fakt je velmi demotivující pro 

většinu pacientů, a proto je i v tomto ohledu nutná práce fyzioterapeuta, který musí 

usilovat o udržení motivace pacienta. 

Má práce je zaměřena na trojici osob, která trpí vertebrogenními obtížemi 

v oblasti bederní páteře a s nimi se zaměřím jednak na vytvoření nových pohybových 

stereotypů, ale i na korekci jejich pohybových stereotypů při volnočasových aktivitách 

a ADL. Pro jednotnou strukturu této práce jsem vybrala probandy se shodnou 

volnočasovou aktivitou, kterou je golf.  



11 

 

Golf je jednostranná aktivita, která přispívá ke svalové dysbalanci hráčů 

a podporuje jejich jednostranné přetížení. Golf tedy není příliš vhodný, pokud ho chceme 

praktikovat jako kompenzační cvičení po celodenním sezení v našem zaměstnání. 

Avšak i tito pacienti potřebují pomoc fyzioterapeuta, aby se nemuseli vzdát své oblíbené 

sportovní činnosti. Pro tento typ sportu je obzvlášť důležité vytvořit správný pohybový 

stereotyp s aktivním HSSp. Chybné pohybové stereotypy můžou vést k funkčním 

poruchám a pokud nedojde ke korekci pohybových stereotypů mohou vznikat 

i strukturální poruchy myoskeletálního aparátu.  

Pro aktivaci hlubokého stabilizačního systému u mých probandů jsem zvolila 

po konzultaci s Mgr. Jindřiškou Hálkovou metodu DNS – dynamické neuromuskulární 

stabilizace. Jedná se o metodu pana profesora Koláře. Tato metoda využívá vývojové 

řady psychomotorického vývoje dítěte do období bipedální lokomoce, jejíž jednotlivé 

základní prvky motoriky jsou obsaženy v motorice dospělého jedince. Metoda 

je založena na motorice dítěte během vývoje, čímž dochází k nácviku nových ideálních  

pohybových vzorců.  

Hlavním cílem mé bakalářské práce je dokázat, že pomocí metody DNS jsem 

schopna u mých probandů zkorigovat pohybové stereotypy v ADL, volnočasových 

aktivitách a sportu. Předpokládám, že vytvořením nových již zkorigovaných stereotypů 

dojde k redukci či odstranění bolesti, a tím dojde ke zlepšení jejich komfortu a pohodlí 

při různých aktivitách. Pro hodnocení bolesti budu využívat numerickou škálu bolesti 

(NRS) a mnou vytvořený polostrukturovaný dotazník, který budou probandi vyplňovat 

na začátku a na konci terapií. Pro snížení bolesti je velmi důležitá korekce 

postury, centrované postavení kloubů a správná koaktivita svalů. Dalším cílem, kterého 

chci dosáhnout, je naučit své probandy automaticky zapojovat pohybové vzory s HSSp 

při běžných denních činnostech (ADL) a volnočasových aktivitách. Vytvořením nových 

pohybových stereotypů s aktivním HSSp dojde k zajištění stabilizace páteře, a tím i ke 

zmírnění bolesti. Tím, že se probandi naučí vědomě zapojovat hluboký stabilizační 

systém v běžných činnostech, docílíme snížení rizika recidivy jejich obtíží, a tudíž i větší 

efektivitu terapie. Protože je metoda DNS všeobecně spojována spíše se sportovními 

klienty zařadila jsem mezi své cíle i dokázat to, že je možné metodu aplikovat i na širší 

veřejnost.  

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

se budu věnovat především anatomii a kineziologii bederní páteře i v souvislosti 

s lopatkou, zmíním se o fasciích břišní stěny, dále o postuře jako takové, o hlubokém 
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stabilizačním systému páteře, vertebrogenním algickém syndromu, o několika 

fyzioterapeutických postupech, kterými lze tato problémová oblast ovlivnit a na závěr 

i o základních úderech a postojích v golfu. Praktická část bude zahrnovat kazuistiky třech 

probandů . 

Toto téma jsem si zvolila z důvodu propojení sportu a fyzioterapie. Fyzioterapie 

hraje významnou roli na všech sportovních úrovních – od amatérských sportovců 

až po vrcholové sportovce. V oblasti sportu je velice důležitá korekce pohybových 

stereotypů ve smyslu prodloužení doby aktivního sportování, prevence úrazů, přetížení, 

algických obtíží a případná prevence relapsu obtíží.  
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

V teoretické části bude popsána problematika vertebrogenních obtíží v souvislosti 

s hlubokým stabilizačním systémem. Zaměřím se na anatomii a kineziologii bederní 

páteře i v souvislosti s kineziologií lopatky. Popíšu stavbu HSSp. Zmíním se také 

o postuře a fasciích břišní stěny, které jsou významné v terapii VAS. V závěru teoretické 

části stručně popíšu některé fyzioterapeutické postupy, které se touto problematikou také 

zabývají a popíšu tři golfové údery a pozice, na které jsem se zaměřila u svých probandů. 

1.1 Přehled problematiky  

Velkým problémem v této oblasti je nízké povědomí laické populace o existenci 

hlubokého stabilizačního systému. Lidé věnující se nějakému sportu či fitness tento 

systém posilují a znají pod označením CORE, neboli střed těla. Ale ví všichni, co to core 

vlastně je a jestli ho cvičí správně? Ví to fitness trenéři, kteří učí core aktivovat své 

klienty? Tento systém, lépe řečeno aktivace tohoto systému, je jednou z nejpodstatnějších 

věcí v našem pohybovém systému. Pomocí tohoto systému je možné ovlivňovat 

i vzdálené části těla.  

Jak jsem již zmiňovala o této oblasti těla jsou o něco více informováni sportovci. 

Pravděpodobně je to dáno tím, že sportovci a jejich tréninky jsou většinou vedeni 

nějakým odborníkem, popřípadě fyzioterapeutem nebo se více zajímají o jednotlivé části 

těla, které posilují nebo s nimi mají nějaké obtíže. Paradoxem je, že svaly, i velice dobře 

svalově vybaveného jedince, se nemusí umět správně koaktivovat nebo aktivovat 

ve správném timingu.  

Metoda Dynamické neuromuskulární stabilizace je celosvětově známá metoda 

založena profesorem Pavlem Kolářem. Prof. Pavel Kolář tvrdí, že ideálními pacienty jsou 

pacienti s bolestmi nebo sportovci a že tato metoda nemá žádné kontraindikace. 

To umožňuje její široké využití, které by se však mělo vedle sportovců rozšířit 

i na širokou veřejnost (Kolář, 2009). 

Metoda DNS není jedinou metodou, která se zabývá problematikou HSSp. 

Existují například různá senzomotorická cvičení, dále aktivace HSSp vycházející 

z „Australské školy“, Posturální terapie, Vojtův princip nebo fyzioterapii možná o něco 

vzdálenější, avšak u určité skupiny pacientů velmi oblíbené Pilates (Kamišová, 2014).  
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1.2 Anatomie bederní páteře 

Bederní páteř je anatomicky tvořena 5 bederními obratli označovaných L1-L5 

(Devereaux, 2007). 

1.2.1 Zakřivení páteře 

Páteř je v sagitální rovině fyziologicky zakřivena. V oblasti bederní páteře 

je oblast bederní lordózy, tedy obloukovité zakřivení vyklenuté ventrálně. Vrchol bederní 

lordózy je v oblasti L3-L4. Z hlediska vývoje se bederní lordóza vyvíjí později 

než lordóza krční. Bederní vyklenutí se tvoří v závislosti na činnosti hlubokého zádového 

svalstva, tedy v období, kdy se dítě učí stoji a chůzi. Zakřivení páteře je důkazem 

správného rozvoje svalstva (Čihák, 2006; Devereaux, 2007). 

1.2.2 Bederní obratle 

Bederní obratle se skládají z těla (corpus vertebrae), trnového výběžku (processus 

spinosus), dvou příčných výběžků (processi costales), oblouku (arcus vertebrae) a okna 

(foramen vertebrale). Toto jsou základní struktury, které tvoří bederní obratel. Existují 

další struktury na bederním obratli, které lze vidět v popisu obrázku č.1 a 2. 

 

Obrázek č. 1.2.1 bederní obratel 1(Putz, 2006). 

 
Obrázek č. 1.2.4 zádové svaly 2 (Čihák, 2006).Obrázek č.1.2.1 

bederní obratel 2(Putz, 2016). 
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Obrázek č. 1.2.2 bederní obratel 2 (Putz, 2006). 

Těla obratlů v této části páteře jsou nejvyšší a mají ledvinovitý tvar. Trnové 

výběžky jsou obdélníkového tvaru a na rozdíl od vyšších segmentů, ve kterých trnové 

výběžky směřují šikmo dolů, v oblasti bederní páteře se postupně narovnávají a směřují 

již téměř kolmo. Přechod obratle L5 v kost křížovou (os sacrum) se označuje 

jako promontorium, které je charakteristické svým zalomením, na kterém se podílí 

rozdílná výška pátého bederního obratle vpředu a vzadu (Putz, 2006; Čihák, 2006; 

McGill, 2007; Devereaux, 2007; Panjabi, 1993). 

1.2.3 Meziobratlové disky, menisky 

Mezi těly obratlů jsou vloženy meziobratlové disky, tzv. disci 

intervertebrales, tvořené vazivovou chrupavkou. Meziobratlové disky mají tlumící 

funkci. V bederní oblasti je šířka meziobratlových disků poměrně velká. Zároveň 

je bederní páteř i relativně pohyblivá, například oproti páteři hrudní. Největší pohyblivost 

v oblasti bederní páteře se uvádí v segmentu L4/L5, což je zároveň místo častých výhřezů 

meziobratlové ploténky. 

Důležitou součástí páteře jsou také meniskoidní útvary, které vyrovnávají 

případné nevyhovující si zakřivení kloubních ploch, čímž také brání jejich poškození 

(Kolář, 2009; McGill, 2007; Devereaux, 2007). 
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1.2.4 Meziobratlové klouby 

Articulationes intervertebrales neboli meziobratlové klouby jsou dalším typem 

spojení na páteři. Je to spojení mezi kloubními výběžky tzv. processi articulares. 

Kloubní pouzdra, latinsky označované jako capsulae articulares, jsou 

volná, avšak na rozdíl od krčního úseku páteře znatelně pevnější (Kolář, 2009; McGill, 

2007; Devereaux, 2007).  

1.2.5 Vazy 

Další složkou páteře jsou ligamenta, která představují další typ spojení obratlů. 

Vazivo mění svoji elasticitu podstatně pomaleji než sval. Ligamenta se rozdělují na krátká 

a dlouhá. Mezi krátká ligamenta patří například ligamenta flava, intertransversaria 

či interspinalia a mezi dlouhá řadíme ligamentum longitudinale anterius et posterius, 

ligamentum sacrococcygeum posterius superficiale et profundum a ligamentum 

sacrococcygeum anterius (Kolář, 2009; Véle, 2006; McGill, 2007; Devereaux, 2007). 

1.2.6 Fascie břišní stěny 

Fascie, česky svalová povázka, je mnohovrstevnatá vazivová 

struktura, která obaluje celý sval. Vlákna jsou v každé vrstvě uspořádaná 

stejnosměrně, ale jednotlivé vrstvy si průběhem svých vláken neodpovídají. Fascie 

neobaluje pouze jednotlivé svaly, ale i skupiny svalů a nervy. Fascie jsou také bohatým 

zdrojem propriocepce. Na některých místech uzavírají fascie se skeletem 

tzv. osteofasciální prostory. Vzájemné posuny svalů a fascií jsou umožněny vrstvami 

řídkého vaziva, které je tvořeno glykosaminoglykany a kyselinou hyaluronovou. Toto 

řídké vazivo je lokalizováno na površích svalových povázek. Při zvýšení viskozity 

řídkého vaziva dojde ke změně jeho funkce, která umožňuje vzájemný posun tkání 

a chová se spíše jako lepivo. To způsobuje bolest, ztuhlost a omezení 

pohybu, proto je důležité břišní fascie ovlivnit před tréninkem HSSp. Jednotlivé svaly 

se v různé míře upínají nejen prostřednictvím svalového úponu na kostěnou 

strukturu, ale také do fascie. 70% svalové síly je vedeno přes šlachu a zbylých 30% přes 

fascii (Čihák, 2006; Stecco, 2018).  
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1.2.6.1 Fascia abdominis subcutanea 

Tato fascie rozděluje vrstvu podkožního tukového vaziva na dvě části. 

V kraniálním směru se tato fascie vytrácí v oblasti pupku, avšak v kaudálním směru srůstá 

s povrchovou fascií stehna a pokračuje na scrotum či velké stydké pysky, dále okolo 

zevního genitálu na hráz, kde asi uprostřed končí (Čihák, 2006). 

1.2.6.2 Fascia abdominis superficialis 

Tato povrchová fascie pokrývá celý m. obliquus externus abdominis, následně 

přechází u mužů v zevní obal semenného provazce a u žen kryje ligamentum teres uteri 

(Čihák, 2006). 

1.2.6.3 Fascia transversalis 

Obdobně jako předešlá fascie, i tato fascie pokrývá celý sval. V tomto případě 

se jedná, jak už název vypovídá, o m. transversus abdomins. Kromě m. transversus 

abdominis dále pokrývá ještě další svaly, které jsou přivrácené do dutiny břišní. Zatímco 

fascia abdominis superficialis kryla sval z vnější strany, tato fascie kryje sval ze strany 

vnitřní. Fascie v kaudálním směru pokračuje jako fascia diaphragmatis pelvis 

superior, která vystýlá pánevní dno. Dále v oblasti tříselného kanálu fascie opět přechází 

na semenný provazec, avšak tentokrát jako jeho hluboký obal (Čihák, 2006). 

1.2.7 Svaly se vztahem k bederní páteři 

Zádové svaly jsou uspořádány ve 4 vrstvách. Hluboká vrstva neboli čtvrtá vrstva 

je tvořena spinotransverzálním systémem, který tvoří m. splenius, m. longissimus, 

m. iliocostalis, dále spinospinálním systémem, který je tvořen m. spinalis a systémem 

transverzospinálním, který je tvořen m. transverzospinalis. Dále tato vrstva obsahuje 

krátké hřbetní svaly – mm. interpinales a mm. intertransvetsarii. V této vrstvě jsou také 

obsaženy hluboké šíjové svaly jako je m. rectus capitis posterior major, m. rectus capitis 

posterior minor, m. obliquus capitis superior, m. obliquus capitis inferior. 

Třetí vrstva je složena ze dvou svalů m. serratus posterior superior a m. serratus 

posterior inferior.  

Druhou vrstvu tvoří m. rhomboideus major et minor a m. levator scapulae.  

Povrchová vrstva, tedy vrstva první, obsahuje m. trapezius a m. latissimus dorsi 

(Putz, 2006; McGill, 2007; Devereaux, 2007). 
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Obrázek č. 1.2.3 zádové svaly 1 (Čihák, 2006). 

1.2.7.1 Musculus quadratus lumborum 

Funkcí tohoto svalu je stabilizace bederní páteře, lateroflexe bederní páteře, rovněž 

je stabilizátorem kyčelního kloubu a při bilaterální kontrakci provádí extenzi bederní 

páteře. M. quadratus lumborum se často podílí na bolesti v oblasti bederní páteře.  

Palpaci svalu provádíme s pacientem vleže na břiše. Palpujeme přes laterální stranu 

trupu mezi dvanáctým žebrem a hřebenem kyčelní kosti. Směr palpace je šikmo 

a mediálně. Tímto způsobem lze palpovat laterální vlákna svalu (Finando, 2004; 

Čihák, 2006). 

1.2.7.2 Musculus iliopsoas 

Při fixovaném trupu provádí sval flexi kyčelního kloubu a při fixované stehenní 

kosti provádí flexi trupu. M. iliopsoas je složen ze tří svalů – m. iliacus, m. psoas major 

a m. psoas minor. 

Palpace je obtížná vzhledem k hlubokému uložení svalu. Sval palpujeme 

s pacientem vleže na zádech. M. iliacus můžeme palpovat na vnitřní straně lopaty kyčelní. 

Horní vlákna m. iliopsoas lze palpovat v úrovni pupku, na laterálním okraji m. rectus 

abdominis. Směr palpace je šikmo a mediálně (Finando, 2004; Čihák, 2006). 

Obrázek č. 1.2.4 zádové svaly 2 (Čihák, 

2006). 
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1.2.7.3 Musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus 

abdominis 

M. obliquus externus abdominis dělá kontralaterální rotaci trupu a lateroflexi trupu 

na stranu kontrahovaného svalu. Tento sval je povrchově uložený, palpace je tedy 

poměrně snadná v průběhu svalu. Sval si můžeme ozřejmit od vnitřního šikmého břišního 

svalu tím, že vyzveme pacienta ke kontrarotaci trupu. 

M. obliquus internus abdominis je sval, který je uložený pod zevním šikmým 

břišním svalem. Jeho funkcí je lateroflexe a rotace na stranu kontrahovaného svalu. 

Svalová vlákna jsou v opačném směru než u zevního šikmého svalu, tedy šikmo dolů 

a laterálně. Opět si můžeme sval ozřejmit od vnějšího šikmého svalů rotací trupu 

na stranu požadovaného svalu (Finando, 2004; Čihák, 2006).  

1.2.7.4 Stabilizační svaly bederní páteře 

Návrh na rozdělení stabilizačních svalů bederní páteře na lokální a globální 

stabilizátory vytvořil Anders Bergmark (Bergmark, 1989; Vrbková, 2014). 

Jako lokální stabilizátory se označují ty svaly, které přímo spojují bederní obratle. 

Tyto stabilizátory tedy zajišťují segmentální stabilizaci a koordinaci páteře, ale zároveň 

kontrolují i pohyb mezi jednotlivými segmenty. Mezi lokální stabilizátory řadíme 

m. transversus abdominis a posteriorní vlákna m. obliquus internus 

abdominis, která přes thorakolumbální fascii, do které se upínají, zajišťují rotační 

a laterální stabilitu bederního úseku páteře. Dále sem řadíme mm. intertransversarií, 

mm. interspinales, mm. multifidi, m. semispinalis, mm. rotatores, mediální vlákna 

m. quadratus lumborum, posteriorní vlákna m. psoas major, pánevní dno, bránici 

a thorakolumbální fascii (Vrbková, 2014). 

Lokální stabilizátory jsou svaly tonické, jsou tedy více odolné vůči 

únavě, ale jejich kontrakce je pomalejší oproti svalům fázickým (Vrbková, 2014; 

Hodges, 2003). 

Pod globální stabilizátory se řadí velké, často povrchově uložené 

svaly, které naopak slouží k zevní stabilizaci bederní páteře. Vedle zevní stabilizace 

páteře také snižují zatížení segmentů tím, že vyrovnávají vnější síly, které na tělo působí. 

Do této skupiny stabilizátorů patří tyto svaly: m. latissimus dorsi, m. quadratus 

lumborum - jeho laterální části, m. rectus abdominis, m. obliquus externus a internus 

abdominis, anteriorní část m. psoas major, m. longissimus a m. iliocostalis. Globální 

stabilizátory jsou pro stabilitu páteře nepostradatelné, avšak nejsou schopny kontrolovat 
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stabilizaci segmentální, kterou zajišťují stabilizátory lokální (Vrbková, 2014; 

Hodges, 2003). 

Globální stabilizátory jsou fázické svaly, jejichž kontrakce nastupuje mnohem 

rychleji než u svalů tonických (Bergmark, 1989; Vrbková, 2014). 

Globální a lokální stabilizátory hrají významnou roli v případě neutrální zóny 

páteře. Neutrální zóna páteře je velmi malý pohyb v meziobratlovém prostoru, kterému 

kladou odpor kosti, vazy i svaly. Čím větší tento pohyb bude, tím je instabilita daného 

segmentů vyšší (Slosberg, 2010).  

1.3 Kineziologie bederní páteře 

V bederním úseku páteře je poměrně velká retroflexe asi 90°. Oproti tomu 

anteflexe je mnohem menší, asi 20°. Lateroflexe jsou v porovnání s ostatními úseky 

páteře také velké  cca 35°. Rotace je v tomto úseku páteře velmi malá, díky kloubním 

ploškám, které tento pohyb téměř znemožňují. V bederní páteři je možné provést 

cca 5- 10° rotace na každou stranu (Čihák, 2006). 

1.4 Kineziologie lopatky 

Lopatka v souvislosti s HSSp a golfem hraje významnou roli. U většiny lidí není 

lopatka punctum fixum pro fázický pohyb HKK v otevřeném kinematickém řetězci 

a dochází k souhybu lopatky s pohybem HK. Lopatka je funkčně součástí hrudníku 

a vytváří spolu s ním pevné punctum fixum pro pohyb celé HK. Pokud chceme pacienta 

naučit aktivovat HSSp, je tedy nutné ho nejprve naučit oddělený pohyb hlavice humeru 

a lopatky. Lopatka musí být v centrovaném postavení, aby vytvářela optimální prostředí 

pro aktivaci HSSp. Při centrovaném postavení lopatky dochází k poklesu bránice 

a v koaktivaci se svaly pánevního dna, zádovými svaly a břišními svaly se zvyšuje IAT. 

V období třetího měsíce dítěte, kdy v zevní rotaci nadzvedává flektované dolní 

končetiny, dochází k posílení stability lopatek a jejich posunu kaudálním směrem. Díky 

stabilizovaným lopatkám a flekční synergii šířící se kraniokaudálním a ventrodorzálním 

směrem osovým orgánem, se vytváří dostatečná opora a centrum tendineum bránice 

se může kaudalizovat. Kaudalizace bránice vede ke zvýšení IAT, a tím ke zvýšení aktivity 

břišních svalů a svalů pánevního dna (Čápová, 2008). 

Na pohybech lopatky se podílí řada svalů, které při vzájemně vyvážené aktivitě 

zajišťují její stabilizaci. Véle (2006) ve své knize popsal tzv. dynamický závěs 
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lopatky, který je tvořen čtyřmi svalovými smyčkami. Souhra těchto smyček zajišťuje 

pohyb lopatky a zároveň i její fixaci při provádění daného pohybu. Při nerovnováze mezi 

smyčkami dochází k decentraci ramenního kloubu.  

Čtyři svalové smyčky dle Véleho: 

• m. trapezius pars media x m. serratus anterior – spolu s m. latissimus dorsi 

fixace lopatky k hrudníku 

• m. trapezius pars ascendens, m. levator scapulae x m. trapezius pars 

descendens – elevace a deprese lopatky 

• mm. rhomboidei x m. serratus anterior – addukce a abdukce lopatky 

• m. trapezius pars ascendens x m. pectoralis minor – elevace a deprese 

ramene 

1.4.1 Svalové připojení trup – lopatka 

M. rhomboideus major et minor, m. trapezius pars transversa a pars ascendens 

a m. subscapularis mají za určitých okolností extenční vliv na autochtonní muskulaturu 

v závislosti na lokalizaci punctum fixum. Na tuto skupinu svalů laterálně navazuje 

m. serratus anterior. Synergisté těchto skupin jsou m. latissimus dorsi a m. serratus 

posterior inferior. Mm. rhomboidei spojují lopatku s osovým orgánem přes trny obratlů. 

M. trapezius pars ascendens společně s m. latissimus dorsi a m. serratus posterior inferior 

mají výrazný extenční vliv na infantilní kyfózu1. Infantilní kyfóza se může objevit 

u sedícího dítěte či novorozence, který ještě není dostatečně zralý. Podle prof. Vojty 

můžeme vidět toto držení u pasivně posazeného dítěte do 9. měsíce věku 

nebo při kterémkoliv nedostatečném držení těla (Vojta, 2010; Voight, 2013).  

M. serratus anterior má v souvislosti s  lopatkou velmi významný stabilizační vliv. 

Uplatňuje se při stabilizaci lopatky ve frontální rovině, dále stabilizuje dolní úhel lopatky 

ve smyslu abdukce/addukce a v koaktivaci s dalšími svaly stabilizuje lopatku 

v neutrálním postavení mezi elevace a depresí (Čápová, 2008). 

  

                                                 
1 Vrchol kyfózy v dolní hrudní páteři. 



22 

 

1.5 Hluboký stabilizační systém páteře 

Hluboký stabilizační systém páteře (HSSp) je systém, který je tvořen několika 

svaly: m. transversus abdominis, mm. multifidi, bránice (diaphragma) a pánevní dno 

(diahragma pelvis). Vyjmenované svaly si můžeme představit jako 

konstrukci, která je základem HSSp, ale celý systém je funkčně podpořen dalšími svaly 

jako jsou lokální a globální stabilizátory páteře. Svalová aktivita těchto svalů musí být 

v rovnováze a vzájemné koordinaci. HSSp zajišťuje stabilizaci páteře při jakémkoliv 

pohybu, ale zároveň se aktivuje i při statickém zatížení. Funkce tohoto systému 

je ochranná. Zapojení svalů toho systému je při pohybu i statice automatické.  

Poruchy HSSp představují jeden z nejčastějších faktorů pro vznik funkčních 

poruch. Cílené ovlivňování a aktivace nových pohybových stereotypů s aktivním HSSp 

lze využít jak v prevenci, tak při léčbě funkčních poruch.  

Za hlavní stabilizátor páteře se označuje intraabdominální tlak, který je tvořen 

koaktivací bránice, pánevního dna, břišních a zádových svalů. Vrchol IAT by měl být 

v úrovni L5 (Kolář, 2005; Johnson, 2007).  

Zvedání břemen či jakákoliv jiná denní aktivita vždy vyžaduje zpevnění 

a stabilizaci páteře. Ke stabilizaci páteře vede zapojení extenzorů páteře. Nejprve 

se zapojují hluboké extenzory a při větší námaze (např. při zvedání těžkého břemene) 

se zapojí i svaly povrchové. Aktivace extenzorů je zároveň kontrolována 

a kompenzována aktivací hlubokých flexorů krku, bránice, svalů břicha a pánevního dna. 

Bránice se oplošťuje s zvyšuje se intraabdominální tlak. Břišní svaly zde zároveň fungují 

jako dolní fixátory hrudníku a brání tak kraniálnímu posunu hrudníku. Břišní svaly 

se rovněž svou aktivitou účastní na zvyšování nitrobřišního tlaku. V době zvýšeného 

nitrobřišního tlaku je velice důležitá souhra pohybu bránice a břišních svalů. 

V případě, že tato koordinace nefunguje, jsou do dýchání zapojeny zároveň horní fixátory 

hrudníku, což způsobí nedostatečnou stabilizaci páteře a přetěžování extenzorů páteře 

(Kolář, 2005).  
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Obrázek č. 1.5.1 hluboký stabilizační systém páteře (Kolář, 2009). 

1.5.1 Svaly HSSp 

Bránice je důležitou složkou HSSp. Bránice je hlavní dýchací sval. Její další 

funkcí je funkce stabilizační a zároveň slouží i jako jícnový svěrač. Velmi významná 

je také funkce posturální, která se objevuje pouze u člověka. Tato funkce vzniká u člověka 

v době vertikalizace do stoje. Bránice musí být ve svalové koordinaci se svaly pánevního 

dna a svaly břišními. Když pánevní dno a břišní svaly provádí excentrickou 

kontrakci, bránice je aktivní a pracuje proti této kontrakci. Při snaze o stabilizaci páteře 

se bránice kontrahuje a oplošťuje. V důsledku oploštění bránice, která tak tlačí na vnitřní 

orgány, se zvyšuje intraabdominální tlak (Kolář, 2005; Bettis, 2013). 

Pánevní dno neboli diaphragma pelvis je tvořeno dvěma svaly – m. levator 

ani a m. coccygeus.  

M. levator ani tvoří přední a boční část pánevního dna. Tento sval je složen 

ze dvou částí – pars pubica, která se nazývá m. pubococcygeus a pars iliaca, označovaná 

jako m. iliococcygeus. Nejmediálnější část m. pubococcygeus, která obklopuje hiatus 

urogenitalis a prochází tak kolem prostaty u mužů a kolem vagíny u žen, se označuje 

buď jako m. levator prostatae nebo jako m. pubovaginalis v závislosti na pohlaví jedince. 

Laterálněji uložená část svalu dosahující až k rektu se označuje jako m. puborectalis 

(Čihák, 2006; Raizada, 2008). 

Musculus transversus abdominis je sval, který tvoří podstatnou část HSSp. Začíná 

od chrupavek 7.-12. žebra, crista iliaca, okraje thorakolumbální fascie a ligamenta 

inguinale. Upíná se prostřednictvím aponeurózy do linea alba, dolní část srůstá 
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s aponeurózou m. obliquus internus. Tento sval při své aktivitě oplošťuje břišní 

stěnu, účastní se na břišním lisu a je také pomocným výdechovým svalem (Čihák, 2006).  

Musculi multifidi se řadí mezi tzv. autochtonní muskulaturu a jsou zároveň 

součástí transverzospinálního systému páteře. Při bilaterální aktivaci zajišťují extenzi 

páteře a při unilaterální kontrakci zajistí lateroflexi na stranu kontrahovaného svalu 

a rotaci na stranu kontralaterální (Čihák, 2006). 

1.5.2 Břišní svalové řetězce 

Břišní svalové řetězce zodpovídají za soudržnost hrudníku a pánve 

při lokomočním pohybu.  

První šikmý břišní svalový řetězec začíná od m. obliquus internus abdominis 

čelistní strany, dále pokračuje přes m. transversus abdominis až k m. obliquus externus 

abdominis tentokrát strany záhlavní. Na záhlavní straně se pak upíná na apertura thoracis 

inferior a následně pokračuje přes m. serratus anterior, kde je napojen na trup. První 

šikmý břišní řetězec končí na scapule, margo medialis. Funkce prvního šikmého břišního 

svalového řetězce spočívá v zesílení břišního lisu, zároveň napomáhá intenzivnějšímu 

kostálnímu dýchání a je tzv. prime mover neboli primární rotátor trupu. Iniciátorem 

kontrakce prvního šikmého břišního svalového řetězce a lokomoční funkce je m. serratus 

anterior.  

Druhý šikmý břišní svalový řetězec začíná od m. obliquus externus abdominis 

na straně čelistní a přechází přes m. transversus abdominis k m. obliquus internus 

abdominis na záhlavní stranu. Druhý šikmý břišní svalový řetězec na rozdíl od prvního 

začíná rotaci horní části trupu a také vzpřímení nejprve na pletenci ramenním a následně 

na lokti. Další funkcí tohoto řetězce je zesílení kontrakce břišního lisu a pánevního dna 

(Vojta, 2010; Smíšek, 2016). 

Při nádechu klesá bránice kaudálním směrem. Kaudálně a laterálně proti dutině 

břišní vzniká tlak, na který reaguje pánevní dno, které se aktivuje, kraniálně stoupá a tvoří 

tak spodní rám HSSp. Na tlak, který je vytvořený bránicí a pánevním dnem reaguje 

i m. transversus abdominis a břišní svaly v koaktivaci se zádovými svaly. Aktivita 

břišních svalů se označuje jako embracing. V dutině břišní dojde ke zvýšení IAT. 

Všechny části HSSp musí pracovat ve vzájemné koaktivaci, aby zajistily dostatečnou 

ochranu páteře proti jejímu přetížení, ale také aby vytvořily pevnou oporu pro pohyby 

končetin. PhDr. Jiří Čumpelík, Ph.D. ve svém článku udává, že tato aktivita bránice 

a břišních svalů z dlouhodobého hlediska není vhodná vzhledem ke kompresi 
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páteře, která je způsobena kaudálním tahem svalů. Poukazuje na model zřetězení 

svalů, ke kterému dochází reflexně při aktivaci dopředného vektoru, tedy při vzpřímení. 

V tomto modelu tah bránice a břišních svalů je ve směru kraniálním, tedy podporujícím 

vzpřímení. Tlak v břišní dutině je rovněž zvýšený, ale břišní svaly tomuto tlaku brání 

kraniálním tahem, tudíž nedochází ke kompresi páteře (Čumpelík, 2017). 

1.6 Postura 

Prof. Kolář ve své publikaci uvádí: „Posturou chápeme aktivní držení pohybových 

segmentů těla proti působení zevních sil” (Kolář, 2009, s. 38). Posturu zaujímáme 

při jakékoliv poloze těla a při jakémkoliv pohybu. Posturu také můžeme chápat 

jako základní stavební kámen každého pohybu. Známý R. Magnus v roce 1924 pronesl 

výrok: „Postura provází pohyb jako stín” (Magnus, 1924 cit. podle Véle, 1997, s. 271). 

Bránice jakožto součást HSSp je velmi důležitou strukturou při zajišťování 

postury. Posturální funkce bránice se vyskytuje jenom u člověka (Kolář, 2005). 

1.6.1 Vztah dýchání a postury 

Dýchání je proces, na kterém spolupracuje dutina hrudní s dutinou břišní. Zatímco 

dutina hrudní je schopna měnit svůj tvar i objem, dutina břišní svůj objem měnit nemůže. 

Mění tedy pouze svůj tvar. Úkolem břišní dutiny je podporovat trojrozměrné rozvíjení 

dutiny hrudní. Tento rozvoj a pohyb dutin při dýchání závisí na naší postuře, neboli držení 

těla. Chybná koordinace dechu při cviční může způsobit snížení pružnosti páteře 

a žeber, jakožto struktur účastnících se dechových pohybů. Důsledkem snížení pružnosti 

těchto struktur mohou být problémy dechové i posturální (Čumpelík, 2017). 

1.7 Vertebrogenní algický syndrom 

Vertebrogenní algický syndrom je často způsoben oslabením posturálních 

svalových skupin, které se upínají na páteř a hrudník. Časté příčiny vzniku syndromu 

je například poranění svalově vazivového aparátu, degenerativní změny na páteři, výhřez 

meziobratlové ploténky a další. Existuje řada pacientů, u kterých lze prokázat strukturální 

změny, avšak na druhé straně je také množství pacientů, u kterých patologický nález 

nepozorujeme. 
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V terapii u pacientů s vertebrogenním algickým syndromem je velice důležitý 

trénink stabilizační funkce páteře a její následné vědomé zapojování v běžných denních 

činnostech pacienta (Kolář, 2009).   

1.8 Fyzioterapeutické postupy 

1.8.1 Australská škola 

Mezi autory tzv. Australské školy se řadí především Hodges a Richardson. Tito 

autoři vytvořili koncept, který je označován jako segmentální stabilizační trénink 

a skládá se ze tří fází. Nejprve je nutný nácvik volní koaktivace lokálních 

stabilizátorů při současném volním dýchání, bez aktivace stabilizátorů globálních. Autoři 

využívají u pacientů k testování této funkce vtahování spodní částí břišní stěny. 

Při testování je nutné, aby byl pacient v posturálně nenáročné poloze, pro snadnější 

aktivaci požadovaných svalů. U pacienta, který již aktivaci těchto lokáních stabilizátorů 

ovládá, následují cvičení v uzavřených kinematických řetězcích. Pro nácvik se využívá 

gravitační síly. V poslední fázi se přidávají další specifická cvičení tentokrát v otevřených 

kinematických řetězcích. Ve třetí fázi dochází i k postupnému zvyšování zátěže.  

Pokud pacient je schopen provádět všechny tři fáze, je schopen také aktivovat 

lokální stabilizátory do jeho běžných denních činností, při kterých jde vlastně 

o kombinaci aktivace lokálních stabilizátorů s dýcháním, aktivace globálních 

stabilizátorů a určité individuální zátěže.  

Hodges a Richardson realizovali mnoho výzkumů dokazujících, že m. transversus 

abdominis se kontrahuje stále stejně a nezávisle na směru pohybu končetin a souvisí 

tak se zajištěním trupové stability, která nezáleží na změně těžiště. Dále 

zjistili, že m. transversus abdominis je vždy prvním svalem, který se v rámci trupové 

stabilizace zapojuje a jeho reakční doba spolu s šikmými břišními svaly byla stále stejná 

bez závislosti na směru pohybu končetin. V rámci asymetrické aktivace m. transversus 

abdominis zjistili, že opožděná aktivace m. transversus abdominis u pacientů s LBP 

je způsobena spíše nedostatečnou rotací trupu, ke které dochází při flexi v ramenním 

kloubu, než problémem v řízení tohoto svalu. Pokud trénink izolované aktivace 

m. transversus abdominis bilat. nevytvoří potřebnou mechanickou oporu pro páteř 

u pacientů s patologiemi v Lp, je lepší tuto aktivaci využít jako kompenzační cvičení, než 

jako korekci vzorců aktivace svalu. Tato kompenzační tréninková strategie může 

na úrovni kortexu normalizovat řízení pohybu. Tím pak dojde k obnově asymetrické 
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aktivace m. transversus abdominis během rotačních pohybů v rámci komplexní svalové 

synergie na rozdíl od korekce jediného nefunkčního svalu (Hodges, 1997; Allison, 2008). 

1.8.2 Metoda Robina McKenzie 

Metoda McKenzie je mezinárodně uznávaná metoda, která se využívá pro terapii 

bederní páteře. Tato metoda využívá repetitivních pohybů pro diagnostiku a terapii.  

Predisponující faktory, které vedou ke vzniku bolesti v oblasti bederní páteře 

jsou: nesprávný sed, snížený rozsah extenze v bederním úseku páteře a vyšší frekvence 

flekčních pohybů v bederní páteři. 

Vyvolávajícím faktorem může být nějaký neočekávaný pohyb nebo zvedání 

těžkého břemene s extendovanými kolenními klouby a kyfotizovanou páteří. 

V metodě je využívána jednotná terminologie. Můžeme se setkat s pojmem 

centralizace a periferizace. Fenomén centralizace označuje stav, kdy příznaky ustupují 

z periferie směrem proximálním. Tento fenomén můžeme pozorovat při pohybu 

v oblasti bederní páteře do určitého směru. Abychom takový stav mohli 

konstatovat, je podmínkou, aby tato změna přetrvávala i po ukončení tohoto pohybu. 

Fenomén centralizace můžeme považovat za klíčový při výběru terapie. Periferizace 

je stav opačný. Znamená to, že příznaky se posouvají z oblasti bederní páteře distálním 

směrem. Periferizaci můžeme naopak považovat za jakýsi varovný 

signál, který říká, že jsme nezvolili vhodnou terapii.  

Metoda Robina McKenzie rozlišuje 3 základní syndromy: posturální 

syndrom, dysfunkční syndrom a poruchový syndrom. U posturálního syndromu 

nenalezneme žádnou strukturální poruchu. Je způsoben mechanickou deformací měkkých 

tkání nebo nedostatečným cévním zásobením. Příznaky posturálního syndromu vyvolává 

dlouhodobé setrvání v ochablém držení těla. Příznaky syndromu jsou intermitentní a mizí 

při pohybu. Bolest je ve většině případů symetrická a nikdy nevyzařuje na periferii. 

Nedochází k omezení rozsahu pohybu. Tento syndrom je častější u žen mladších 

30 let, které mají sedavé zaměstnání. Dysfunkční syndrom je způsoben normální zátěží 

na strukturálně poškozenou tkáň. Dochází k adaptivní fibrotizaci tkáně, což způsobí 

její zkrácení. U tohoto syndromu je snížený rozsah pohybu, bolest je opět 

intermitentní, ale většinou asymetrická a stejně jako u posturálního syndromu nevyzařuje 

na periferii. Příznaky syndromu vyvolává pohyb páteře do krajní polohy, po ukončení 

pohybu se bolest snižuje nebo úplně vymizí. Dysfunkčním syndromem častěji trpí muži 

nad 30 let. Posledním syndromem je syndrom poruchový nebo také derangement 
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syndrom. Tento syndrom je způsobený porušením klidového nastavení kloubních ploch 

páteře. Bolest může být symetrická i asymetrická, intermitentní i konstantní. Pozorujeme 

snížený rozsah pohybu v určitém směru a mohou se objevovat i neurologické příznaky. 

Postiženy jsou více muži většinou mezi 20 a 55 rokem (Nováková, 2001).  

1.8.3 Vojtův princip 

Vojtova metoda vychází ze znalostí a poznatků vývojové kineziologie 

a neurologie. Vojtův princip je diagnosticko-terapeutický princip, založený Václavem 

Vojtou, českým neurologem. Někdy se tato metoda označuje také jako Vojtova reflexní 

lokomoce. Vojtova reflexní lokomoce je založena na pohybovém komplexu reflexního 

plazení a reflexního otáčení. K vyvolání pohybové reakce pacienta je podmínkou přesné 

výchozí nastavení končetin, trupu i hlavy, tlak a tah v kloubu, jak statický, tak 

dynamický, spoušťové zóny, které jsou dané na trupu a končetinách a také 

odpor, který má být kladen proti vyvolaným pohybům. Kombinací spoušťových zón 

a změnou tlaku a tahu v kloubu je možné vyvolat oba pohybové komplexy – reflexní 

plazení a reflexní otáčení. Reflexní lokomoce se aktivuje z polohy na zádech, na břiše 

a na boku. 

Metoda se začínala využívat u dětí, ale v nynější době se aplikuje i u dospělých 

pacientů. Indikací k léčbě pomocí Vojtovy metody může být například: ICP (infantilní 

cerebrální paréza), stavy po poranění míchy a mozku, CKP (centrální 

koordinační porucha), poškození periferních nervů, dysplazie kyčelního kloubu, 

torticollis, ale i častější diagnózy jako je například skolióza či skoliotické držení 

a spoustu dalších (Vojta, 2010; Kolář, 2009).  

1.8.4 DNS – Dynamická neuromuskulární stabilizace 

Dle pana prof. Koláře se jedná o ucelený náhled na principy fungování 

pohybového systému, jeho vývoj, řízení a příčiny vzniku poruch.  

Dynamická neuromuskulární stabilizace je metoda založená na znalostech 

posturální ontogeneze. Posturální ontogeneze je období, kdy dítě postupně směřuje 

až ke vzpřímenému držení těla. V tomto období má na dítě velký vliv zevní prostředí 

a postupně dochází k rozvoji posturální a lokomoční funkce jedince. V průběhu tohoto 

období dochází také k diferenciaci končetin (Véle, 2006; Bettis, 2013). 
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1.8.4.1  Princip metody DNS 

Jedná se o diagnosticko-terapeutický koncept, který vychází z vývojové 

kineziologie. Cílem této metody je změna řídícího programu, a tedy změna chybného 

pohybového vzorce, dále vyvážená a koordinovaná aktivita svalů a co nejekonomičtější 

pohyb. Během terapie metodou DNS dochází k vytvoření nových pohybových stereotypů 

s již aktivním HSSp. Využitím prvků z vývojové kineziologie se docílí vybudování 

nového a zároveň správného pohybového stereotypu efektivněji a přirozeněji. Tato 

metoda lze využít u pacientů s neurologickými, ortopedickými i pediatrickými 

poruchami. Postupy metody DNS využívají propojení jednotlivých segmentálních 

pohybů do komplexních biomechanických řetězců. 

V této metodě se využívá základní lokomoční stereotyp, který zahrnuje 

jak stabilizaci trupu, tak nákročné a opěrné funkce končetin. Pohyby končetin se mohou 

uskutečňovat v tzv. uzavřených a otevřených kinematických řetězcích. Uzavřený 

kinematický řetězec znamená, že punctum fixum je distálně a punctum mobile 

proximálně. U otevřeného kinematického řetězce je to přesně opačně. Po "dozrání" 

nákročné a opěrné funkce končetin odpovídá postavení v kloubech optimálnímu 

biomechanickému zatížení, tzn. že v každé fázi pohybu je kontakt kloubních ploch 

maximální. Tento stav se označuje jako centrované postavení kloubu (Kolář, 2005). 

1.8.4.2 Neutrální pozice 

V souvislosti s metodou DNS je důležitým pojmem tzv. neutrální pozice. Jedná 

se o neutrální polohu v segmentu či kloubu v průběhu jakéhokoliv pohybu. Neutrální 

pozice zajišťuje funkční centraci díky vyvážené koaktivaci svalů. Při této pozici mohou 

svaly pracovat co nejekonomičtěji, tedy nejvýhodněji (Kolář, 2005). 

1.8.4.3 Terapie metodou DNS 

Terapie pomocí této metody je založena na základních polohách posturálního 

vývoje. 

Existují různé testy metody DNS, například brániční test, testování nitrobřišního 

tlaku, test elevace paží, test flexe kyčle vsedě, squat a další. Tyto testy slouží k rozpoznání 

klíčové oblasti insuficience stabilizace páteře.  

Mezi principy DNS terapie patří: zajištění sagitální stabilizace trupu, centrace 

segmentů a využití diferenciace svalové funkce. Při terapii lze využít facilitaci, držené 
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polohy, lokomoční fáze, fázický pohyb při plánované hybnosti či Vojtovu reflexní 

lokomoci. Tuto metodu je možné kombinovat s dalšími terapiemi. 

Při vyšetření sledujeme posturu, vztah aker a kořenových kloubů, timing končetin 

při pohybu a rozsah pohybu (Kolář, 2009). 

1.8.4.4 Ipsilaterální x kontralaterální pohybový vzor 

Pro pohyby končetin a hlavy je potřebná tzv. sagitální stabilizace 

trupu, která se vyvíjí ve 3. měsíci věku dítěte. V období vývoje jedince je sagitální 

stabilizace předpokladem pro pohyb hlavy a končetin a na základě jejího vývoje může 

dítě přecházet do vyšších vývojových pozic. Izolovaný pohyb horních a dolních končetin 

do 30° od sagitální roviny bychom měli být schopni provést bez změny nastavení 

trupu, tzn. že do 30° od střední čáry bychom měli udržet sagitální stabilizaci trupu. 

U některých dospělých jedinců dochází následkem chybných pohybových 

stereotypů, svalových dysbalancí či svalové inkoordinaci k insuficienci této stabilizační 

funkce trupu (Čápová, 2008).  

V době vývoje dítěte dochází ve 4,5 měsíci k diferenciaci končetin na končetinu 

opěrnou a fázickou. Obě tyto funkce jsou základem pro vývoj kontralaterálního 

a ipsilaterálního vzoru. U těchto vývojových pohybových vzorů platí, že nákročná 

a opěrná končetina vykonávají reciproční pohyb. Ipsilaterální vzor můžeme pozorovat 

například při poloze dítěte na zádech a jeho přechodu do polohy na bok nebo při poloze 

dítěte v šikmém sedu s oporou o dlaň při přechodu do polohy na čtyřech. Naopak 

kontralaterální vzor lze vidět např. při nákroku ve vysokém kleku do stoje nebo typicky 

při plazení dítěte (Kolář, 2009).  

1.8.4.5 Otevřené a uzavřené kinematické řetězce 

Termíny punctum fixum a punctum mobile jsou velice důležité pro vysvětlení 

a pochopení otevřených a uzavřených kinematických řetězců. Punctum fixum označuje 

stav, kdy je zpevněna jedna úponová část svalu a tvoří tak oporu, která je potřebná 

pro vykonání pohybu. Punctum fixum je zpevněno díky aktivitě jiných svalů. Ta úponová 

část svalu, která vykonává pohyb v kloubu se označuje jako punctum mobile 

(Kolář, 2009). 

Každý pohyb je uskutečněn v otevřeném nebo uzavřeném kinematickém řetězci. 

Otevřený kinematický řetězec můžeme pozorovat v situaci, kdy je fixován proximální 

segment, tzn. punctum fixum je proximálně a segment distální se může volně 
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pohybovat, tedy punctum mobile představuje distální segment. V opačném 

případě, kdy punctum fixum je distálně a punctum mobile proximálně, označujeme tuto 

situaci jako uzavřený kinematický řetězec (Kolář, 2009; Dvořák, 2005).  

1.8.4.6  DNS testy 

Existuje řada diagnostických, dynamických testů, které pomáhají zjistit klíčovou 

oblast pro insuficienci stabilizační funkce svalů hlubokého stabilizačního systému. 

Hodnocení se provádí v uzavřeném i otevřeném kinematickém řetězci. Porucha 

se pak projeví hyperaktivitou těch svalů, které kompenzují insuficientní funkci. Dále 

mohou být některé z testů využívány i v terapii a autoterapii.  

Při provádění testů se hodnotí:  

• schopnost souhry stabilizační a respirační funkce 

• schopnost udržet segment v neutrálním postavení 

• vyváženost svalové aktivity 

• kompenzační mechanismy 

• adekvátnost svalové aktivity versus zatížení 

• iradiace svalové aktivity do celého systému 

Brániční test 

Testovaný začíná vsedě na celých stehnech s volně visícími bérci a chodidly 

bez opory s napřímenou páteří a horními končetinami volně visícími podél těla rovněž 

bez opory. Pacient s nádechem aktivuje laterodorzální skupinu břišních svalů a zároveň 

rozšiřuje hrudník laterálním směrem.  

Sledujeme postavení žeber a mírný tlak pod dolními žebry 

laterodorzálně, napřímení páteře, dechový stereotyp, aktivitu břišních svalů, kaudální 

postavení hrudníku a laterální rozšíření jeho dolní části. 

Při správném provedení je aktivita břišních svalů symetrická, dolní žebra se při 

nádechu laterálně rozšiřují a páteř je napřímená po celou dobu provádění testu. 

Pro insuficienci nasvědčuje kraniální posun žeber, žádné laterální rozšíření 

dolních žeber, kyfotizace v oblasti Th páteře nízká či nulová schopnost aktivovat 

dorzolaterální část břišní stěny proti tlaku terapeuta, souhyb ramen a lopatek nebo celková 

asymetrie provedení testu (Tichá, 2017; Hálková, 2017; Kolář, 2009). 
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Test nitrobřišního tlaku vleže na zádech 

Výchozí poloha je vleže na zádech s DKK v trojflexi s 90°v kyčelních i kolenních 

kloubech a s ABD a ZR v kyčelních kloubech. DKK jsou podepřeny o židli (gymball). 

Hrudník pasivně nastavíme do výdechového postavení. 

Pacient postupně odlehčuje dolní končetiny od opory. 

Sledujeme aktivaci břišních svalů, postavení Cp a hlavy, pohyb hrudníku 

a ramenních kloubů. 

Pro správné provedení testu značí vyvážená aktivace břišní stěny, správný timing 

aktivace, horizontální postavení bránice a schopnost udržení hrudníku v neutrálním 

postavení. 

Při insuficienci dochází k nadměrné aktivitě horní porce m. rectus 

abdominis, snížená nebo žádná aktivita svalů v dolní části břicha nebo jejich asymetrická 

aktivita, migrace umbiliku laterálně či kraniálně a neschopnost udržení hrudníku 

v kaudálním postavení. Dále také diastáza břišní, vznik konkavit břišní stěny nad 

tříselným kanálem, protrakce ramen či hyperextenze Th/L přechodu (Tichá, 2017; 

Hálková, 2017; Kolář, 2009). 

Test elevace paží 

Pacient začíná vleže na zádech a provádí pomalou elevaci horních končetin 

do 120° flexe v ramenních kloubech. 

Při korektním provedení vidíme izolovanou elevaci HKK bez souhybu 

hrudníku, stabilní Th/L přechod a vyváženou aktivitu svalů břišní dutiny, které fixují 

žebra. 

Známkami insuficience je lordotizace Th/L přechodu, protrakce a elevace 

ramenních kloubů, kraniální posun hrudníku nebo hyperaktivita břišní stěny (Tichá, 

2017; Hálková, 2017; Kolář, 2009). 

Test v poloze na čtyřech 

Výchozí polohou pro tento test je poloha na čtyřech s koleny na šířku pánve 

a dlaněmi na šířku ramen. Stehna i paže směřují kolmo k zemi. Pacient přesouvá váhu 

těla nad úroveň dlaní.  

Kontrolujeme postavení lopatek, způsob jakým se pacient opírá o dlaně, symetrii 

či asymetrii paravertebrálních svalů, aktivitu svalů dolních končetin a zakřivení 

páteře, resp. vyhlazení kyfolordóz. 
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Pacient by měl provést test s lopatkami v neutrálním postavení, s centrovanou 

oporou dlaní o podložku, jeho páteř by měla být po celou dobu napřímená a pánev 

by měla být v neutrálním postavení. 

Pro insuficienci značí scapula alata a elevace lopatky s rotací jejího dolního úhlu 

zevně, hypertonus paravertebrálních svalů či hamstringů, decentrovaná opora rukou 

(opora na hypothenaru), reklinace hlavy, hyperlordóza bederní páteře nebo anteverze 

či retroverze pánve (Tichá, 2017; Hálková, 2017; Kolář, 2009). 

Test flexe kyčelního kloubu 

Pacient sedí na celých stehnech s volně visícími bérci, napřímenou páteří 

a horními končetinami uloženými volně podél těla. Pacient provede aktivní flexi jedné 

dolní končetiny bez opory o HKK.  

Testovaný by měl test provádět s napřímenou hrudní páteří a stabilním 

Th/L přechodem, pánev by měla být v neutrálním postavení a laterodorzální část břišní 

stěny by měla být aktivní.  

Hyperaktivita paravertebrálního svalstva v Th/L oblasti, instabilita Th/L 

přechodu, snížená aktivita laterodorzální části břišní stěny, rotace pánve, vnitřní rotace 

kyčelního kloubu – bérec směřuje ven a hyperaktivita horní části m. rectus abdominis 

jsou známkami insuficience (Tichá, 2017; Hálková, 2017; Kolář, 2009). 

Test hluboký dřep 

Hluboký dřep se označuje také jako squat. Tento test začíná ze vzpřímeného stoje 

s dolními končetinami na šířku pánve. Pacient pomalu provádí dřep tak, aby frontální osa 

kolenních kloubů nebyla v úrovni před špičkami prstů, přičemž horní končetiny 

vyrovnávají těžiště pomocí flexe v ramenních kloubech. 

Test by měl být proveden v neutrální pozicí hrudníku, pánve a rovněž všech úseků 

páteře. Aktivita svalů dutiny břišní by měla být vyvážená. Postavení 

hlezenních, kolenních a kyčelních kloubů by mělo být taktéž neutrální. 

Jako známky insuficience sem řadíme hyperaktivitu paravertebrálního 

svalstva, anteverzi pánve, protrakci a elevaci ramenních kloubů, retrakci hlavy 

a krku, hyperlordóza krční či bederní páteře, nebo naopak hyperkyfóza hrudní 

páteře, decentrace kloubů dolních končetin a lateroshift pánve (Tichá, 2017; Hálková, 

2017; Kolář, 2009). 
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Test medvěd 

Pacient začíná ve stoji na 4 končetinách. Nohy rozkročené na šířku pánve s oporou 

o celou plosku. Dlaně jsou na šíři ramenních kloubů. Pacient nadlehčuje buď jednu 

končetinu, nebo kontralaterální jednu HK a jednu DK. 

Pro správné provedení testu značí vyvážená aktivita ventrodorzálních 

svalů, zachovaná neutrální pozice hrudníku a pánve, centrované postavení kloubů 

končetin a páteře, centrovaná opora plosek a dlaní a zachování výchozího nastavení 

při odlehčení končetin. 

Při insuficienci dochází k decentrovanému postavení kloubů, plosek 

nebo dlaní, neschopnost zachovat neutrální nastavení hrudníku a pánve či neschopnost 

zachovat výchozí postavení při odlehčení opory (Tichá, 2017; Hálková, 2017; Kolář, 

2009). 

1.9 Golf  

Golf je individuální, jednostranný sport. Jako všechny jednostranné sporty 

má i golf nepříznivý vliv na pohybový aparát v důsledku neustálého přetěžování jedné 

strany těla. Lidé, kteří hrají jednostranné sporty, ať už závodně či rekreačně, často trpí 

bolestmi zad zejména v bederní oblasti páteře. Obzvláště u těchto typů sportů je velice 

důležité naučit se při často nefyziologických polohách a pohybech zaujímat správně 

držení těla a mít stabilní oporu.  

Dalším faktorem, který může přispět k obtížím je golfový postoj, který sám o sobě 

nepůsobí větší problémy, avšak u spousty hráčů je již tento základní postoj problémem. 

Ve správném základním postoji jsou DKK abdukované na šíři kyčlí, kolenní klouby 

mírně flektované, trup v mírné anteflexi s narovnanými zády a hlava, která je 

v prodloužení těla se kouká na míček. Častou chybou je však to, že hráči nemají záda 

napřímená, ale kyfotizují se v oblasti Thp nebo se lordotizují v Lp oblasti. Dále si také 

hráči mnohdy nekontrolují šíři roznožení. Chybná je jak příliš úzká, tak příliš široká 

baze, avšak záleží na typu úderu. U některých typů je naopak úzká baze vyžadována 

(Tappin, 2008; Mickelson, 2009). 

1.9.1 Drive 

Velmi náročný je samotný golfový úder, jak z hlediska golfového, tak z pohledu 

fyzioterapie. Existuje několik typů golfových úderů. Jedním z nejzákladnějších úderů 
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je drive. Tento golfový úder představuje první ránu na začátku každé nové jamky. 

Je to dlouhý odpal, jehož cílem je co nejvíce se přiblížit jamce. U tohoto úderu se využívá 

základního postavení, kdy míček je před tělem a na úrovni přední nohy. Úder začíná 

nápřahem, který by měl být v kombinaci s váhou těla na zadní noze. Následuje spuštění 

hole a nabírání potřebné energie k provedení švihu a úderu do míčku. V průběhu tohoto 

pohybu, by měl hráč přenést váhu těla na přední nohu. Golfový úder končí tehdy, kdy hráč 

drží hůl za hlavou s váhou na přední noze a sleduje dopad míčku. Takto popisují golfový 

úder golfové učebnice. Velký problém tkví v rotaci trupu během úderu při rychlém švihu. 

Nefyziologické pozice, které golf učí způsobují hráčům především bolesti zad, zejména 

tzv. lumbalgie. Časté jsou také obtíže s ramenními klouby, avšak na to se tato práce 

nezaměřuje. Golfové učebnice také praví, že při úderu a bezprostředně po něm by měla 

hlava zůstat chvíli ve stejné pozici, jako byla při základním postavení. Tím však dochází 

k problematické kontrarotaci mezi Cp a trupem v kombinaci s velkým švihem potřebným 

k provedení úderu (Tappin, 2008; Leadbetter, 2001). 

Při drivu se hráč pohybuje v ipsilaterálním vzoru. Při nápřahu plní zadní DK 

opěrnou funkci, zatímco po odpalu je tato funkce plněna přední DK. Do cca 30° pohybu 

horních končetin od základního postavení hráče, by měla být zachována sagitální 

stabilizace trupu (Tappin, 2008; Leadbetter, 2001). 

Obrázek č. 1.10.1 drive (Autor neuveden, 2016). 

1.9.2 Chip 

Dalším typem úderu je chip. Chip je úder, který slouží pro přiblížení míčku 

k jamce na tzv. green2. Jeho provedení obsahuje také několik úskalí, která přispívají 

                                                 
2 jamkoviště 
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k následným bolestem hráče. Za potížemi způsobenými tímto typem úderu stojí 

především nefyziologické postavení. Tento úder by se měl hrát s nohama u sebe 

tzn. v addukci v kyčelních kloubech, v semiflexi v kolenních kloubech, v mírné 

lateroflexi a rotaci trupu. Nápřah u tohoto úderu není tak velký jako u drivu a úder také 

nekončí až za hlavou. Konec tohoto úderu je ihned po odehrání míčku. Je to krátká rána 

zahraná téměř bez švihu (Tappin, 2008; Leadbetter, 2001). 

 

Obrázek č. 1.10.2 chip (Lee, 2014). 

1.9.3 Putt 

Posledním typem úderu, o kterém se zmíním, je putt. Jedná se o úder, který se 

hraje až na greenu. Jeho cílem je dostat míček do jamky. Putt z těchto tří úderů 

představuje z hlediska fyzioterapie nejmenší riziko. Postoj je opět s abdukovanými DKK 

na šíři kyčlí, trup je v anteflexi s narovnanými zády, hlava a oči směřují na míček. Míček 

je na takové úrovni, že oči jsou přímo nad ním. Oba lokty směřují od těla (vnitřní rotace 

v ramenních kloubech) a úder je proveden mírným kyvadlovým pohybem s malým 

nápřahem. Obecným pravidlem je, že délka nápřahu by měla být stejná jako 

délka, kterou putter3 urazí po odehrání míčku, tzn. že úder do míčku by měl být ve středu 

mezi nápřahem a konečnou pozicí úderu. 

Na každý z těchto úderů je potřeba jiný druh hole, což bezpochyby má také vliv 

na odehrání míčku (Tappin, 2008; Craig, 2005; Leadbetter, 2001). 

 

                                                 
3 typ golfové hole, která se používá pro zahrání puttu 
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Obrázek č. 1.10.3 putt (Lee, 2014). 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

2.1 Stanovení cílů práce 

 Mým hlavním cílem je pomocí metody DNS vytvoření nových ideálních 

pohybových stereotypů. Očekávám, že vytvořením nových pohybových stereotypů dojde 

k redukci bolesti či její úplné eliminaci. 

Dalším cílem, o který budu s probandy usilovat, bude vědomá aktivace naučených 

pohybových stereotypů s aktivním HSSp v ADL, volnočasových aktivitách a sportu. 

Cílené zapojení zajistí protektivní funkci páteře, a tím i zmírnění bolesti a sníženi rizika 

recidivy obtíží. 

Protože metoda DNS je využívána spíše u sportovců, rozhodla jsem se stanovit 

si i další cíl, kterým bude dokázat aplikovatelnost metody i na širší veřejnost. 

2.2 Metodologie práce 

Bakalářská práce je teoreticko-praktická. Praktická část bakalářské práce bude 

vypracována na základě terapií s probandy. Probandi jsou různého věku a pohlaví. Dva 

z probandů jsou muži ve věku 21 a 28 a třetím probandem je žena ve věku 48 let. Všichni 

probandi trpí bolestmi v oblasti Lp a jejich společnou volnočasovou aktivitou je golf. 

V praktické části vypracuji kazuistiky mých probandů, ze kterých získám podstatné 

informace, potřebné k přiblížení jejich životního stylu a návyků v běžných denních 

situacích. Kazuistiky budou obsahovat vstupní a výstupní kineziologický rozbor, funkční 

testy metody DNS, kterou jsem pro terapie zvolila a průběh terapií. Jako funkční testy 

jsem zvolila: brániční test, test flexe v kyčelním kloubu, test elevace paží, izolovaný 

pohyb v kyčelním kloubu vsedě a squat. Všechny tyto testy jsem zvolila na základě 

pohybových požadavků golfu. 

S probandy budu spolupracovat dlouhodobě. Terapie budou probíhat 

dle časových možností každého probanda. Jejich pokroky a výsledky zaznamenám 

formou videí. Na začátku a na konci terapií probandi vyplní mnou vytvořený 

dotazník, ze kterého obdržím odpovědi na otázky, jako je například charakteristika 

bolesti včetně intenzity, lokalizace, projekce, závislost bolesti na aktivitě, denní době 

apod.  

Výsledky budu porovnávat jak na podkladě videí a kineziologických rozborů 

jakožto objektivních výsledků terapie, tak i dotazníku, jakožto subjektivního vnímání 
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výsledku celé terapie probandem. 

Informace budu získávat z odborných publikací, zkušeností z terapií a z výpovědí 

mých probandů.  

2.3 Praktický průběh realizace  

Na praktické části bakalářské práce jsem začala pracovat v červnu roku 

2017, kdy jsem začala realizovat terapie s prvním probandem. Postupně jsem začala 

terapie i s dalšími dvěma probandy a v únoru roku 2018 jsem terapie dokončila. Praktická 

část byla realizována ve fyzioterapeutické ambulanci Fyzio 21 v Mladé Boleslavi. 

Terapie probíhaly podle časových možností probandů a fyzioterapeutické ambulance. 

Probandy jsem vybírala z oblasti golfových hráčů, kteří hrají na golfovém hřišti v Mladé 

Boleslavi, kterých jsem se dotazovala na bolesti v Lp. Snažila jsem se mezi probandy 

zařadit jak muže, tak ženy různého věku.  

2.4 Kazuistiky 

2.4.1 Kazuistika č. 1  

Vstupní vyšetření 

Pacient: J.B. - žena, 1969 

Diagnóza: M54.5 

Status praesens 

Objektivně: probandka je plně orientována časem místem i osobou, komunikuje, 

spolupracuje 

Subjektivně: bolesti v bederní části páteře a PRK 

RA: matka - srdeční arytmie, kolísavý TK, otec - hypertenze, hypercholesterolémie, 

hyperplazie prostaty 

OA: běžná dětská onemocnění, apendicitida, cysty v obou prsech, hemoroidy, varixy 

Úrazy, operace: odstranění apendixu r. 1975, odstranění krčních mandlí r. 2006, fraktura 

zánártní kůstky r. 2000 

FA: 0 

GA: 2 porody spontánně, menarché 1984 

Abúzus: alkohol příležitostně (víno), nekouří 

SPA: golf – jen přes sezónu (v zimě ne), v létě běh, plavání 

AA: 0 



40 

 

PA: učitelka ve speciální škole 

SA: žije v rodinném domě s rodinou  

NO: vertebrogenní bolest v bederní oblasti páteře, bolest pravého ramenního 

kloubu, bolest v Lp je stálá a tupá, zhoršuje se při předklonu, NRS 5/10, úlevová pozice 

je vleže na zádech, začátek obtíží cca před rokem a půl, bolest v PRK tupá při abdukci 

a horizontální abdukci v pozici vleže na levém boku již od 0° pohybu, NRS 5/10, úlevová 

pozice je ve stoje.  

Předchozí rehabilitace: byla na obstřiku PRK – bez efektu, chodila na fyzioterapii před 

půl rokem s bolestmi Lp a RK – bez efektu, od 11/2017 chodila 8x na UZ PRK– částečné 

zlepšení 

Aspekce: 

Somatotyp: mezomorf 

Kůže: bez cyanózy a ikteru 

Otoky: nejsou přítomny 

Jizva: v pravém podbříšku, klidná, zhojená 

 

Zezadu: snížená podélná i příčná klenba nožní bilat. 

    mírná varozita hlezenních kloubů bilat., více vlevo 

    mírná varozita kolenních kloubů bilat., více vlevo 

    L popliteální rýha nepatrně výš 

    subgluteální rýhy ve stejné výši 

    P SI níž 

    P crista níž 

    P taile menší 

    L lopatka níž 

    P rameno níž 

    hlava v ose 

Zboku: snížená podélná i příčná klenba nožní bilat. 

  hyperextenze kolenních kloubů bilat. 

  prominence břišní stěny 

  zvětšená bederní lordóza 

  oploštěná hrudní kyfóza 

  protrakce ramen 
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  hlava v protrakci 

zepředu: snížená podélná i příčná klenba nožní bilat. 

     L SIAS výše 

     umbilicus více vpravo (možný důsledek jizvy po apendektomii) 

     L taile větší 

     L klíční kost výše 

     kontura L trapézového svalu vyšší 

     hlava ve střední ose těla 

     P oko níže 

Palpace: 

Kůže a podkoží: mírně snížená posunlivost a protažitelnost fascií hrudníku a zad, oblast 

Lp a SI na dotyk nebolestivá 

Jizva: posunlivá a protažitelná 

Svaly: normotonus paravertebrálního sv., zádových a břišních svalů i svalů hrudníku 

Vyšetření SI skloubení: 

Fenomén předbíhání - SI blokáda vlevo 

Spine sign test – SI blokáda vlevo 

Pohybové stereotypy: 

Chůze: samostatná chůze, kolena jdou do VR 

Stoj: stabilní, chabé držení těla 

Sed: chabé držení těla 

Rotace lopatky (funkční test): fenomén předbíhání pravé lopatky 

Golfový úder: pří nápřahu má těžiště za zadní DK a na přední DK přizvedne patu 

od  podložky, s nápřahem jde do rotace horního trupu, ale hlava je stále nad úrovní 

míčku,  při odpalu přenáší váhu na přední DK a obě nohy zároveň extenduje a celá mírně 

nadskočí, po odpalu hlava, trup i DKK směřují za odpáleným míčkem, váha je na přední 

extendované DK a zadní DK je na flektovaná v pozici na špičce, hůl je za tělem a PRK 

je ve flexi, addukci a vnitřní rotaci, LRK ve flexi, abdukci a zevní rotaci, zápěstí volné. 
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Vyšetření HSSp: 

1. Brániční test – nedostatečné rozšíření dolních žeber laterálně, insuficience 

aktivity laterodorzální části břišní stěny, mírná kraniální migrace žeber. 

2. Test flexe kyčelního kloubu – nestabilní Th/L přechod - lateroshift trupu 

ad sinistra, insuficience aktivity laterodorzální části břišní stěny, hyperaktivita 

horní porce m. rectus abdominis. 

3. Elevace paží (modifikovaně s gymballem) – insuficientní propojení horního 

a dolního trupu od 90° elevace HKK. 

4. Izolovaný pohyb v kyčelním kloubu vsedě (pohyb pánve přes hlavici 

femuru) – snížená schopnost excentrické kontrakce hamstringů a gluteálních 

svalů, addukce lopatek, mírná anteverze pánve, hyperaktivita paravetrebálních 

svalů v Thp oblasti, hyperaktivita m. SCM a extenze Cp. 

5. Squat – hlezenní a kolenní klouby jdou do mírné valgozity – decentrace kloubů 

DKK – kyčelní klouby jdou do VR a ADD, váha je více na LDK - lateroshift 

pánve ad sinistra, kolenní klouby jdou před hlezenní klouby, páteř 

napřímená, vyvážená ventrodorzální svalová aktivita 

Antropometrie: 

Váha: 61 kg 

Výška: 173 cm 

BMI: 20,4 

Obvod pasu: 71,5cm 

Obvod boků: 87 cm 

 PDK (cm) LDK (cm) 

Funkční délka DK: 92 93 

Anatomická délka DK: 81 82 

Délka stehna: 42 43 

Délka bérce 

(od hlavičky fibuly): 

36,5 37 

Délka bérce  

(od zevní kolenní 

štěrbiny): 

40,5 41 

Tabulka č. 2.4.1.1 antropometrie  
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Dynamická pohyblivost páteře: 

Schoberova vzdálenost: 6 cm 

Stiborova vzdálenost: 7 cm 

Čepojova vzdálenost: 1,5 cm 

Ottova inklinační vzdálenost: 2 cm 

Ottova reklinační vzdálenost: 4 cm 

Thomayerova vzdálenost: 0 cm 

Lateroflexe: doprava 22,5 cm 

doleva 19 cm 

Tabulka č. 2.4.1.2 dynamická pohyblivost páteře 1 

Orientační neurologické vyšetření: 

Lassegue:  negativní 

Obrácený Lassegue: negativní 

Mingazzini: negativní 

Reflex Achillovy šlachy: výbavný, symetrický 

Patelární reflex: výbavný, symetrický 

Plantární reflex: výbavný, symetrický 

Povrchové čití: v normě, symetrické 

Hluboké čití: v normě, symetrické 

Romberg I,II,III: negativní 

Chůze po špičkách:  v normě 

Chůze po patách: v normě 

Tabulka č. 2.4.1.3 orientační neurologické vyšetření  

Goniometrie: 

Aktivní ROM: 

Kyčelní kloub: PDK(stupeň): LDK(stupeň): 

S: 10-0-140 (koleno FX) 10-0-140 (koleno FX) 

S: 10-0-85 (koleno EXT) 10-0-85 (koleno EXT) 

F: 40-0-20 45-0-25 

R: 35-0-25 30-0-20 

Kolenní kloub:   

S: 0-0-130 0-0-130 



44 

 

Hlezenní kloub:   

S: 5-0-70 5-0-75 

R: 10-0-30 10-0-30 

Tabulka č. 2.4.1.4 aktivní ROM 1 

Pasivní ROM: 

Kyčelní kloub: PDK(stupeň): LDK(stupeň): 

S: 15-0-150(koleno FX) 15-0-150(koleno FX) 

S: 15-0-90(koleno EXT) 15-0-90(koleno EXT) 

F: 40-0-20 45-0-25 

R: 40-0-30 40-0-30 

Kolenní kloub:   

S: 0-0-135 0-0-135 

Hlezenní kloub:   

S: 10-0-70 10-0-75 

R: 10-0-30 10-0-30 

Tabulka č. 2.4.1.5 pasivní ROM 1 

Vyšetření zkrácených svalů DKK:  

 PDK (stupeň) LDK (stupeň) 

m. iliopsoas: 0 0 

m. piriformis: 0 0 

m. rectus femoris: 1 1 

m. tensor fascia latae: 1 1 

hamstringy: 0 0 

adduktory: 0 0 

m. soleus: 1 1 

mm.gastrocnemii: 0 0 

Tabulka č. 2.4.1.6 vyšetření zkrácených svalů DKK 1 

Vyšetření svalové síly (s využitím stupnice dle Jandy): 

Svalová síla vyšetřena orientačně st. 5 na HKK i DKK. 
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Závěr vyšetření: 

Probandka po celou dobu komunikovala a spolupracovala. Probandka má SI 

blokádu vlevo. Funkční, anatomická délka a délka stehna je na LDK o 1 cm větší, délka 

bérce je na LDK o 0,5 cm větší. Dynamické vyšetření páteře zjistilo omezení hybnosti 

na úrovni hrudní páteře do flexe a naopak hypermobilitu do extenze, rozsah hybnosti 

krční páteře je bez omezení, Thomayer bez omezení, lateroflexe na L straně je o 3,5 cm 

menší oproti P straně. Neurologické vyšetření bpn. Aktivní rozsah pohybu je snížen 

v kyčelním kloubu do flexe bilat. při extendovaném kolenním kloubu, mírně i do extenze 

rovněž bilat., rozsah abdukce i addukce je mírně omezen na PDK ve srovnání s LDK, 

zevní i vnitřní rotace na LDK je mírně omezena oproti PDK. V hlezenním kloubu 

je snížen rozsah dorzální flexe bilat. o něco více vpravo a rozsah everze je snížen 

bilaterálně. Pasivní rozsah pohybu je snížen v hlezenním kloubu do everze bilaterálně. 

Rozsahy pohybů nejsou omezeny bolestí. Probandka má zkrácený m. rectus femoris, 

m. tensor fascie latae a m. soleus bilat. Svalová síla vyšetřena jen orientačně – bpn. 

Brániční test a test flexe v kyčelním kloubu vypovídá o insuficientní aktivaci HSSp 

do  šech směrů. Při elevaci paží nedokáže udržet propojení horního a dolního trupu nad 

90° v ramenních kloubech. Při izolovaném pohybu v kyčelním kloubu do flexe 

kompenzuje insuficienci HSSp anteverzí pánve a hyperaktivitou paravertebrálních svalů 

v Thp oblasti a hyperaktivitou m. SCM. Při testu squat má vnitřněrotační a addukční 

postavení v kyčelních kloubech a lateroshift pánve doleva. 

Cíl probandky: 

• vymizení bolesti Lp a PRK 

Krátkodobý cíl fyzioterapie: 

• redukce bolesti Lp  

• aktivace HSSp 

• zvětšení omezených rozsahů pohybu v kyčelním a hlezenním kloubu 

• korekce chybných pohybových stereotypů 

Dlouhodobý cíl fyzioterapie: 

• eliminace bolesti a prevence relapsu  

• aktivovaný HSSp v ADL a volnočasových aktivitách 

• používání korigovaných pohybových stereotypů 
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Návrh terapie: 

• fasciální techniky, mobilizace 

• PIR na zkrácené svaly 

• aktivace HSSp metodou DNS 

• nácvik golfových úderů 

Záznam fyzioterapeutické intervence: 

1) 26. 6. 2017 - Vstupní kineziologické vyšetření. Protažení fascií hrudníku, břicha 

a zádových fascií. Rozvolnění mezižeberních prostor. Mobilizace SI skloubení. 

Nácvik sagitální stabilizace. Nácvik aktivace HSSp v poloze 3 měsíčního dítěte 

a jeho modifikace.  

2) 7. 7. 2017 - Protažení fascií hrudníku, břicha a zádových fascií. Rozvolnění 

mezižeberních prostor. Mobilizace SI skloubení. Nácvik aktivace HSSp v poloze 

3 měsíčního dítěte a jeho modifikace, dále v poloze 5-ti měsíčního dítěte a jeho 

modifikace. Nácvik izolovaného pohybu v kyčelních kloubech vsedě do flexe. 

Korekce sedu. 

3) 18. 7. 2017 - Protažení fascií hrudníku, břicha a zádových fascií. Rozvolnění 

mezižeberních prostor. Aktivace HSSp v poloze 5-ti měsíčního a 6-ti měsíčního 

dítěte. Nácvik extenze střední hrudní páteře. 

4) 3. 8. 2017 - Protažení fascií hrudníku, břicha a zádových fascií. Rozvolnění 

mezižeberních prostor. Nácvik izolovaného pohybu v RKK v podřepu 

s gymballem do elevace. Nácvik izolovaného pohybu v kyčlích vsedě do flexe. 

5) 26. 8. 2017 - Protažení fascií hrudníku, břicha a zádových fascií. Rozvolnění 

mezižeberních prostor. Mobilizace SI skloubení. Nácvik simulovaného golfového 

úderu s využitím destičky vleže na zádech. Nácvik izolovaného pohybu v RKK 

v podřepu s gymballem do elevace. Nácvik neutrální pozice lopatky vleže 

na boku. 

6) 2. 9. 2017 - Protažení fascií hrudníku, břicha a zádových fascií. Rozvolnění 

mezižeberních prostor. Centrace ramenních kloubů. Nácvik neutrální pozice 

lopatky vleže na boku. Posílení lopatkových svalů vleže na zádech s využitím 

prvků PNF.  Centrace opěrné DK, pánve a hrudníku v poloze na čtyřech a tripodu.  

7) 16. 9. 2017 - Protažení fascií hrudníku, břicha a zádových fascií. Rozvolnění 

mezižeberních prostor. Centrace ramenních kloubů. Nácvik izolovaného pohybu 
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v kyčlích vleže na boku. Centrace opěrné DK, pánve a hrudníku v tripodu. 

Posílení lopatkových svalů vleže na zádech s využitím prvků PNF. Nácvik 

stabilizace lopatek v dynamice – posun trupu kranio-kaudálně v pozici na čtyřech. 

Korekce pohybového stereotypu – drive. 

8) 30. 9. 2017 - Protažení fascií hrudníku, břicha a zádových fascií. Rozvolnění 

mezižeberních prostor. Nácvik extenze střední hrudní páteře. Nácvik pozice 

medvěda. Korekce pohybového stereotypu – drive, putt, chip. 

9) 7. 10. 2017 - Protažení fascií hrudníku, břicha a zádových fascií. Rozvolnění 

mezižeberních prostor. Centrace ramenních kloubů. Nácvik neutrální pozice 

lopatky vleže na boku. Nácvik stabilizace lopatek v dynamice – posun trupu 

kranio-kaudálně v pozici na čtyřech. Nácvik pozice medvěda. Nácvik 

izolovaného pohybu v RKK v podřepu s gymballem do elevace.  

10)  28. 10. 2017 - Protažení fascií hrudníku, břicha a zádových fascií. Nácvik pozice 

medvěda. Korekce pohybového stereotypu – drive, putt, chip. Výstupní 

kineziologický rozbor. 

Instruktáž pacienta: 

Probandka byla zainstruována a se cviky souhlasí. Zároveň byla probandce 

doporučena autoterapie v podobě protahování a PIR zkrácených svalů a provádění 

naučených cviků doma sama. Dále byla poučena o správném stereotypu sedu a o využití 

nových ideálních pohybových vzorů s aktivním HSSp v ADL a volnočasových aktivitách 

po celou dobu dne s co největší frekvencí. 

 

Výstupní vyšetření 

Aspekce: 

Somatotyp: mezomorf 

Kůže: bez cyanózy a ikteru 

Otoky: nejsou přítomny 

Jizva: v pravém podbříšku, klidná, zhojená 

 

Zezadu: snížená podélná i příčná klenba nožní bilat. 

    mírná varozita hlezenního kloubu vlevo 

    minimální varozita kolenních kloubů bilat. 



48 

 

    L popliteální rýha nepatrně výš 

    subgluteální rýhy ve stejné výši 

    SI ve stejné výši 

    cristy ve stejné výši 

    P taile menší 

    lopatky ve stejné výši 

    P rameno trochu níže 

    hlava v ose 

Zboku: snížená podélná i příčná klenba nožní bilat. 

  hyperextenze kolenních kloubů bilat. 

  prominence břišní stěny 

  oploštělá hrudní kyfóza 

  mírná protrakce ramen 

  hlava ve střední ose těla 

zepředu: snížená podélná i příčná klenba nožní bilat. 

     L SIAS výše 

     umbilicus více vpravo (možný důsledek jizvy po apendektomii) 

     L taile větší 

     L klíční kost výše 

     kontura trapézových svalů symetrická 

     hlava ve střední ose těla 

     P oko níže 

Palpace: 

Kůže a podkoží: fascie hrudníku a zad posunlivá a protažitelná, oblast Lp a SI na dotyk 

nebolestivá 

Jizva: posunlivá a protažitelná 

Svaly: normotonus paravertebrálního sv., zádových a břišních svalů i svalů hrudníku 

Vyšetření SI skloubení: 

Fenomén předbíhání – bpn. 

Spine sign test – bpn. 
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Pohybové stereotypy: 

Chůze: samostatná chůze, kolena jdou mírně do VR 

Stoj: stabilní, aktivita HSSp 

Sed: aktivita HSSp 

Rotace lopatky (funkční test): symetrická aktivita svalů lopatek 

Golfový úder: pří nápřahu má těžiště za zadní DK a na přední DK má patu 

na podložce, s nápřahem jde do rotace celým trupem, hlava jde mírně s pohybem 

trupu, ale oči má stále na míčku, při odpalu přenáší váhu na přední DK s mírnou semiflexí 

kolenních kloubů, po odpalu hlava, trup i DKK směřují za odpáleným míčkem, váha 

je na přední extendované DK a zadní DK je na flektovaná v pozici na špičce, hůl 

je za tělem a PRK je ve flexi, addukci a vnitřní rotaci, LRK ve flexi, abdukci a zevní 

rotaci, zápěstí volné. 

Vyšetření HSSp: 

1. Brániční test – mírné laterální rozšíření žeber při nádechu, rozšíření 

mezižeberních prostor, symetrická aktivita, aktivita laterodorzální části břišní 

stěny mírně snížena. 

2. Test flexe kyčelního kloubu – napřímená Thp, symetrická aktivita 

laterodorzální porce břišní stěny, mírná lateroflexe trupu bilaterálně. 

3. Elevace paží (modifikovaně s gymballem) – elevace bez souhybů hrudníku, 

stabilní Th/L přechod. 

4. Izolovaný pohyb v kyčelním kloubu vsedě (pohyb pánve přes hlavici 

femuru) – schopnost excentrické kontrakce hamstringů a gluteálních 

svalů, lopatky v centrovaném postavení, hyperaktivita m. SCM. 

5. Squat – neutrální postavení všech segmentů páteře, kolenní klouby jdou mírně 

před hlezenní klouby, páteř napřímená, vyvážená ventrodorzální svalová 

aktivita. 

Antropometrie: 

Váha: 61 kg 

Výška: 173 cm 

BMI: 20,4 

Obvod pasu: 71,5cm 

Obvod boků: 87 cm 
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Antropometrie končetin beze změny. 

Dynamická pohyblivost páteře: 

Schoberova vzdálenost: 7 cm 

Stiborova vzdálenost: 9 cm 

Čepojova vzdálenost: 3 cm 

Ottova inklinační vzdálenost: 5 cm 

Ottova reklinační vzdálenost: 4 cm 

Thomayerova vzdálenost: -4 cm 

Lateroflexe: doprava 25,5 cm 

doleva 24 cm 

Tabulka č. 2.4.1.7  dynamická pohyblivost páteře 2 

Orientační neurologické vyšetření: 

Beze změny. 

Goniometrie: 

Aktivní ROM: 

Kyčelní kloub: PDK(stupeň): LDK(stupeň): 

S: 10-0-140 (koleno FX) 10-0-140 (koleno FX) 

S: 10-0-90 (koleno EXT) 10-0-90 (koleno EXT) 

F: 45-0-25 45-0-25 

R: 35-0-25 35-0-25 

Kolenní kloub:   

S: 0-0-140 0-0-140 

Hlezenní kloub:   

S: 5-0-70 5-0-70 

R: 10-0-30 10-0-30 

Tabulka č. 2.4.1.8 aktivní ROM 2  
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Pasivní ROM: 

Kyčelní kloub: PDK(stupeň): LDK(stupeň): 

S: 15-0-150(koleno FX) 15-0-150(koleno FX) 

S: 15-0-100(koleno EXT) 15-0-100(koleno EXT) 

F: 45-0-30 45-0-30 

R: 40-0-30 40-0-30 

Kolenní kloub:   

S: 0-0-150 0-0-150 

Hlezenní kloub:   

S: 10-0-70 10-0-75 

R: 10-0-30 10-0-30 

Tabulka č. 2.4.1.9 pasivní ROM 2  

Vyšetření zkrácených svalů DKK:  

 PDK (stupeň) LDK (stupeň) 

m. iliopsoas: 0 0 

m. piriformis: 0 0 

m. rectus femoris: 0 0 

m. tensor fascia latae: 1 1 

hamstringy: 0 0 

adduktory: 0 0 

m. soleus: 0 0 

mm.gastrocnemii: 0 0 

Tabulka č. 2.4.1.10 vyšetření zkrácených svalů DKK 2 

Vyšetření svalové síly (s využitím stupnice dle Jandy): 

Beze změny. 

Závěr: 

Probandka po celou dobu spolupracovala a komunikovala. Podařilo se snížit 

bolest v oblasti bederní páteře NRS 1/10 a snížit intenzitu a frekvenci bolesti v ramenním 

kloubu 2/10. Došlo ke zlepšení v oblasti SI skloubení, která jsou nyní bez známek 

patologie. V bráničním testu je probandka schopna symetrické aktivity laterodorzální 

části břišní stěny a je stabilní v Th/L přechodu. V testu squat došlo ke zlepšení ve smyslu 
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centrovaného postavení kloubů DKK. V testu flexe v kyčelním kloubu probandka 

již nemá hyperaktivní horní porci m. rectus abdominis a je stabilní v Th/L přechodu. Při 

elevaci paží již dokáže udržet propojení horního a dolního trupu do 120° a při izolovaném 

pohybu v kyčelním kloubu vsedě dokáže udržet abdukované postavení 

lopatek, ale přetrvává hyperaktivita m. SCM. V dynamickém vyšetření páteře došlo 

ke zvětšení Schoberovy vzdálenosti o 1 cm, Stiborovy vzdálenosti o 2 cm , Ottovy 

inklinační vzdálenost o 3 cm, Thomayerovy vzdálenosti o 4 cm a lateroflexe doprava 

o 3 cm a doleva o 5 cm. Z goniometrického vyšetření jsou pozorovatelné zvětšené 

rozsahy pohybu pravého i levého kyčelního kloubu do flexe s extendovaným kolenním 

kloubem v aktivním pohybu o 5° a v pasivním pohybu o 10°, dále addukce pravého 

kyčelního kloubu v aktivním pohybu o 5° a v pasivním pohybu o 10° a addukce levého 

kyčelního kloubu o 5°. Abdukce se zvětšila v aktivním i pasivním rozsahu pohybu 

v pravém kyčelním kloubu o 5°. V oblasti zevní a vnitřní rotace v kyčelním kloubu došlo 

ke zvětšení aktivního rozsahu na LDK o 5°. Flexe obou kolenních kloubů zvětšena 

v aktivním pohybu o 10° a v pasivním pohybu o 15°. V kloubu hlezenním došlo 

ke zmenšení aktivního rozsahu LDK do plantární flexe o 5°. Došlo ke zvýšení ROM 

ve smyslu protažení původně zkráceného m. rectus femoris a m. soleus. Probandce dále 

doporučuji pokračovat ve využívání nových pohybových stereotypů s aktivním HSSp 

se zaměřením na jeho vědomou aktivaci při běžných denních činnostech. Dále 

se doporučuji zaměřit na posílení svalstva ramenního kloubu. Probandka byla poučena 

o autoterapii. 

2.4.2 Kazuistika č. 2  

Vstupní vyšetření 

Pacient: O.Ž. - muž, 1996 

Diagnóza: M54.5 

Status praesens 

Objektivně: proband je plně orientován časem místem i osobou, komunikuje, 

spolupracuje 

Subjektivně: bolesti v bederní části páteře a SI skloubení vpravo 

RA: matka zdráva, otec hypertenze 

OA: běžná dětská onemocnění, zápal plic 2002 

Úrazy, operace: r. 2011 fraktura klavikuly vpravo, r. 2009 fraktura V. prstu ruky vpravo  

FA: 0 



53 

 

Abúzus: alkohol příležitostně (pivo), nekouří 

SPA: golf – jen přes sezónu (v zimě ne), hokej, posilovna – silové tréninky 

AA: 0 

PA: kontrolor kvality – sedavé zaměstnání 

SA: žije v rodinném domě s rodinou  

NO: vertebrogenní bolest v bederní oblasti páteře, bolest SI skloubení vpravo, bolest 

je stálá a tupá, zhoršuje se při předklonu a po spánku na tvrdé matraci, NRS 5/10, úlevová 

pozice je vleže na zádech, začátek obtíží před 4 lety 

Předchozí rehabilitace: chodil na fyzioterapii před 2 lety, kde cviky z konceptu 

McKenzie – repetitivní extenze vleže na břiše, které způsobí přechodnou úlevu 

Aspekce: 

Somatotyp: mezomorf 

Kůže: bez cyanózy a ikteru 

Otoky: nejsou přítomny 

Jizva: není 

 

Zezadu: snížená podélná i příčná klenba nožní bilat. 

    mírně valgózní postavení hlezenních kloubů bilat. 

    popliteální rýhy ve stejné výši 

    subgluteální rýhy ve stejné výši 

    P SI níž 

    P crista níž 

    P taile menší 

    L lopatka níž 

    P rameno níž 

    hlava v ose 

Zboku: snížená podélná i příčná klenba nožní bilat. 

  anteverze pánve 

  zvětšená bederní lordóza (krátká, orientačně s vrcholem L2) 

  protrakce ramen 

  zvětšená hrudní kyfóza 

  hlava v protrakci 
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zepředu: snížená podélná i příčná klenba nožní bilat. 

     patelly vytočeny zevně bilat. – pravá více 

     P SIAS níž 

     umbilicus ve střední čáře 

     P taile menší  

     L bradavka výše 

     L klíční kost výše 

     kontura L trapézového svalu vyšší 

     hlava ve střední ose těla 

     L oko níže 

     hlava ve střední ose těla 

Palpace: 

Kůže a podkoží: snížená posunlivost a protažitelnost fascií hrudníku a zad, oblast Lp 

na dotyk nebolestivá a SI na dotyk bolestivá více vpravo 

Jizva: není 

Svaly: hypertonus paravertebrálního sv., gluteálního svalstva a trapézových svalů 

Vyšetření SI skloubení: 

Fenomén předbíhání – blokáda L SI skloubení 

Spine sign test - blokáda L SI skloubení 

Pohybové stereotypy: 

Chůze: samostatná chůze, kolena jdou mírně do VR 

Stoj: stabilní, chabé držení těla, dominuje protrakce hlavy a ramenních kloubů 

Sed: chabé držení těla, dominuje protrakce hlavy a ramenních kloubů 

Rotace lopatky (funkční test): fenomén předbíhání P lopatky 

Golfový úder: při nápřahu má těžiště na pokrčené zadní DK, ale jde hodně do lateroflexe 

trupu, s nápřahem jde do rotace hrudníku, ale hlava je stále nad úrovní míčku, při odpalu 

přenáší váhu na přední DK, LHK je ve flexi PHK v semiflexi, po odpalu hlava, trup 

i DKK směřují za odpáleným míčkem, váha je na přední DK a zadní DK 

je v semiflexi, v kyčelním kloubu ve vnitřní rotaci, hůl je za tělem a PRK 

je ve flexi, addukci a vnitřní rotaci, LRK ve flexi, abdukci a zevní rotaci, trup v mírné 

flexi. 
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Vyšetření HSSp: 

1. Brániční test – mírná kyfotizace Thp, zvýšená aktivita laterodorzální části 

břišní stěny vpravo.  

2. Test flexe kyčelního kloubu – malá aktivita laterodorzální části břišní 

stěny, hyperaktivita horní části m. rectus abdominis, vnitřní rotace v levém 

kyčelním kloubu při flexi PDK. 

3. Test elevace paží – hyperaktivita paravertebrálního svalstva od poloviny Thp 

kaudálně, mírná anteverze pánve. 

4. Izolovaný pohyb v kyčelním kloubu vsedě (pohyb pánve přes hlavici 

femuru) – kyfotizace od Thp kaudálně v celé délce, insuficientní schopnost 

excentrické kontrakce hamstringů a gluteálních svalů, addukce lopatek. 

5. Squat - při dřepu je zachována sagitální osa kyčel-koleno-hlezno, 

hyperaktivita paravertebrálních svalů od cca poloviny Thp po Lp, anteverze 

pánve, lordotizace Th/L přechodu, insuficience HSSp v rozmezí cca 120 - 90 

stupňů flexe kolenního kloubu, větší váha na PDK – lateroshift pánve, 

protrakce hlavy a ramenních kloubů. 

Antropometrie: 

Váha: 75 kg 

Výška: 176 cm 

BMI: 24,2 

Obvod pasu: 85 cm 

Obvod boků: 96 cm 

 PDK (cm) LDK (cm) 

Funkční délka DK: 91 91 

Anatomická délka DK: 85 85 

Délka stehna: 45 45 

Délka bérce 

(od hlavičky fibuly): 

36 36 

Délka bérce  

(od zevní kolenní 

štěrbiny): 

41 41 

Tabulka č. 2.4.2.1 antropometrie  
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Dynamická pohyblivost páteře: 

Schoberova vzdálenost: 2 cm 

Stiborova vzdálenost: 5,5 cm 

Čepojova vzdálenost: 3 cm 

Ottova inklinační vzdálenost: 3 cm 

Ottova reklinační vzdálenost: 1 cm 

Thomayerova vzdálenost: 41 cm 

Lateroflexe: doprava 20 cm      

doleva 18 cm 

Tabulka č. 2.4.2.2 dynamická pohyblivost páteře 1 

Orientační neurologické vyšetření: 

Lassegue:  pozitivní vlevo (45°) 

Obrácený Lassegue: negativní 

Mingazzini:  negativní 

Reflex Achillovy šlachy: výbavný, symetrický 

Patelární reflex: výbavný, symetrický 

Plantární reflex: výbavný, symetrický 

Povrchové čití: v normě, symetrické 

Hluboké čití: v normě, symetrické 

Romberg I,II,III: negativní 

Chůze po špičkách: v normě 

Chůze po patách: v normě 

Tabulka č. 2.4.2.3 orientační neurologické vyšetření 1 

Goniometrie: 

Aktivní ROM:  

Kyčelní kloub: PDK: LDK: 

S: 20-0-110(koleno FX) 15-0-100(koleno FX) 

S: 20-0-65(koleno EXT) 15-0-70(koleno EXT) 

F: 45-0-20 45-0-20 

R: 25-0-20 25-0-20 
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Kolenní kloub:   

S: 0-0-125 0-0-130 

Hlezenní kloub:   

S: 5-0-60 5-0-60 

R: 10-0-25 10-0-30 

Tabulka č. 2.4.2.4 aktivní ROM  1 

Pasivní ROM:  

Kyčelní kloub: PDK: LDK: 

S: 20-0-130(koleno FX) 20-0-130(koleno FX) 

S: 20-0-75(koleno EXT) 20-0-70(koleno EXT) 

F:  50-0-25 50-0-25 

R: 25-0-25 25-0-25 

Kolenní kloub:   

S: 0-0-135 0-0-135 

Hlezenní kloub:   

S: 15-0-60 15-0-60 

R: 15-0-30 15-0-30 

Tabulka č. 2.4.2.5 pasivní ROM 1 

Vyšetření zkrácených svalů DKK: 

 PDK: LDK: 

m. iliopsoas: 0 0 

m. piriformis: 1 1 

m. rectus femoris:  1 1 

m. tensor fascia latae: 1 1 

hamstringy: 2 2 

adduktory: 0 0 

m. soleus: 1 1 

mm.gastocnemii: 0 0 

Tabulka č. 2.4.2.6 vyšetření zkrácených svalů DKK 1 

Vyšetření svalové síly (s využitím stupnice dle Jandy): 

Svalová síla vyšetřena orientačně st. 5 na HKK i DKK. 
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Závěr vyšetření: 

Proband po celou dobu komunikoval a spolupracoval. Proband má SI blokádu 

vlevo. Antropometrie DKK symetrická. Dynamické vyšetření páteře ukázalo omezení 

hybnosti na úrovni bederní páteře a hrudní páteře do předklonu i záklonu, rozsah hybnosti 

krční páteře je bez omezení, Thomayer omezen výrazně, lateroflexe doleva je o 2 cm 

menší oproti pravé straně. Neurologické vyšetření –  Lassegue na LDK pozitivní, jinak 

bpn.  Aktivní rozsah pohybu je snížen v kyčelním kloubu do flexe bilat. při flektovaném 

i extendovaném kolenním kloubu, do extenze LDK ve srovnání s PDK, zevní i vnitřní 

rotace bilaterálně snížena. Na úrovni kolenního kloubu je rozsah do flexe PDK mírně 

snížen. V hlezenním kloubu je snížen rozsah dorzální flexe bilat. a rozsah everze snížen 

také bilat. Pasivní rozsah pohybu je snížen v kyčelním kloubu do flexe bilat. při 

extendovaném kolenním kloubu – omezeno tahem hamstringů a bolestí v pravém SI 

skloubení. Na úrovni hlezenních kloubů je mírně omezena everze bilaterálně a mírně 

snížena inverze PDK oproti LDK. Proband má zkrácený m. piriformis bilat., m. rectus 

femoris bilat., m. tensor fascie latae bilat., hamstringy bilat. a m. soleus bilat. Svalová síla 

vyšetřena jen orientačně –bpn. Brániční test a test flexe v kyčelním kloubu poukazuje 

na insuficienci HSSp a asymetrii v rozložení tlaku, větší insuficience vlevo. Izolovaný 

pohyb v kyčelním kloubu ukázal insuficienci excentrické kontrakce hamstringů 

a gluteálních svalů. Při squatu kompenzuje insuficienci HSSp hyperaktivitou 

paravertebrálních svalů, anteverzí pánve a lordotizací v Th/L přechodu. 

Cíl probanda: 

• vymizení bolesti Lp  a SI 

• zvětšení rozsahu pohybu páteře, kyčelních kloubů a hlezenních kloubů 

Krátkodobý cíl fyzioterapie: 

• redukce bolesti Lp a SI 

• aktivace HSSp 

• zvětšení omezených rozsahů pohybu páteře, kyčelních kloubů a hlezenních 

kloubů 

• korekce  chybných pohybových stereotypů 
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Dlouhodobý cíl fyzioterapie: 

• eliminace bolesti a prevence relapsu 

• aktivovaný HSSp v ALD a volnočasových aktivitách 

• používání korigovaných pohybových stereotypů 

Návrh terapie: 

• fasciální techniky, mobilizace 

• PIR na zkrácené svaly 

• aktivace HSSp metodou DNS 

• nácvik golfových úderů 

Záznam fyzioterapeutické intervence: 

1) 30. 9. 2017 - Vstupní kineziologické vyšetření. Protažení fascií hrudníku, břicha 

a zádových fascií. Rozvolnění mezižeberních prostor. Mobilizace SI skloubení. 

Nácvik sagitální stabilizace. Nácvik aktivace HSSp v poloze 3 měsíčního dítěte 

a jeho modifikace. Poučení pacienta o stretchingu. 

2) 7. 10. 2017 - Protažení fascií hrudníku, břicha a zádových fascií. Rozvolnění 

mezižeberních prostor. Mobilizace SI skloubení. Nácvik aktivace HSSp v poloze 

3 měsíčního dítěte a jeho modifikace, dále v poloze 5-ti měsíčního dítěte a jeho 

modifikace. Nácvik izolovaného pohybu v kyčelních kloubech vsedě do flexe. 

Korekce sedu. 

3) 21. 10. 2017 - Protažení fascií hrudníku, břicha a zádových fascií. Rozvolnění 

mezižeberních prostor. Mobilizace SI skloubení. Aktivace HSSp v poloze 5-ti 

měsíčního a 6- i měsíčního dítěte. Nácvik izolovaného pohybu v kyčelních 

kloubech vsedě do flexe, v závěsném stoji a vysokém kleku. Nácvik izolovaného 

pohybu v RKK v podřepu s gymballem do elevace. 

4) 4. 11. 2017 - Protažení fascií hrudníku, břicha a zádových fascií. Rozvolnění 

mezižeberních prostor. Mobilizace SI skloubení. Nácvik simulovaného golfového 

úderu s využitím destičky. Nácvik korigovaného pohybu RKK, lopatky 

a hrudníku v poloze na čtyřech. Nácvik izolovaného pohybu v kyčelních kloubech 

vsedě do flexe. 

5) 18. 11. 2017 - Protažení fascií hrudníku, břicha a zádových fascií. Rozvolnění 

mezižeberních prostor. Mobilizace SI skloubení. Nácvik simulovaného golfového 
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úderu s využitím destičky. Nácvik izolovaného pohybu v kyčelních kloubech 

vsedě do flexe. 

6) 9. 12. 2017 - Protažení fascií hrudníku, břicha a zádových fascií. Rozvolnění 

mezižeberních prostor. Mobilizace SI skloubení. Centrace opěrné DK, pánve 

a hrudníku v tripodu. Nácvik izolovaného pohybu v kyčelních kloubech vleže 

na boku. Nácvik stabilizace lopatek v dynamice – posun trupu kranio-kaudálně 

v pozici na čtyřech. Korekce pohybového stereotypu – golfového úderu. 

7) 6. 1 2018 - Protažení fascií hrudníku, břicha a zádových fascií. Rozvolnění 

mezižeberních prostor. PIR na hamstringy. Nácvik stabilizace lopatek v dynamice 

– posun trupu kranio-kaudálně v pozici na čtyřech. Nácvik pozice medvěda. 

Nácvik izolovaného pohybu v kyčelních kloubech v závěsném stoji. Korekce 

pohybového stereotypu – drive. 

8) 20. 1. 2018 - Protažení fascií hrudníku, břicha a zádových fascií. Rozvolnění 

mezižeberních prostor. PIR na hamstringy a m. rectus femoris. Nácvik pozice 

medvěda. Nácvik izolovaného pohybu v kyčelních kloubech vsedě do flexe 

a v závěsném stoji. Korekce pohybového stereotypu – drive, putt, chip. 

9) 3. 2. 2018 - Protažení fascií hrudníku, břicha a zádových fascií. PIR na hamstringy 

a m. rectus femoris. Nácvik izolovaného pohybu v kyčelních kloubech 

v závěsném stoji. Nácvik pozice medvěda. 

10)  17. 2. 2018 - Protažení fascií hrudníku, břicha a zádových fascií. PIR 

na hamstringy a m. rectus femoris. Nácvik pozice medvěda. Korekce pohybového 

stereotypu – drive, putt, chip. Výstupní kineziologické vyšetření. 

Instruktáž pacienta: 

Proband byl zainstruován a se cviky souhlasí. Zároveň byla probandovi 

doporučena autoterapie v podobě protahování a PIR zkrácených svalů a provádění 

naučených cviků doma sám. Dále byl poučen o správném stereotypu sedu a o využívání 

nových pohybových vzorů s aktivním HSSp v ADL a volnočasových aktivitách po celou 

dobu dne s co největší frekvencí. 
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Výstupní vyšetření 

Aspekce: 

Somatotyp: mezomorf 

Kůže: bez cyanózy a ikteru 

Otoky: nejsou přítomny 

Jizva: není 

 

Zezadu: snížená podélná i příčná klenba nožní bilat. 

    postavení hlezenních kloubů v normě 

    popliteální rýhy ve stejné výši 

    subgluteální rýhy ve stejné výši 

    SI ve stejně výši 

    crista ve stejné výši 

    taile symetrické 

    L lopatka níž 

    P rameno níž 

    hlava v ose 

Zboku: snížená podélná i příčná klenba nožní bilat. 

  mírná anteverze pánve 

  mírně zvětšená bederní lordóza (krátká, orientačně vrchol L2) 

  protrakce ramen 

  hrudní kyfóza v normě 

  hlava v mírné protrakci 

zepředu: snížená podélná i příčná klenba nožní bilat. 

     P patella vytočena zevně  

     SIAS ve stejné výši 

     umbilicus ve střední čáře 

     taile symetrické 

     L bradavka výše 

     L klíční kost výše 

     kontura L trapézového svalu vyšší 

     hlava ve střední ose těla 

     L oko níže 
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Palpace: 

Kůže a podkoží: fascie hrudníku a zad dobře posunlivé a protažitelné, oblast Lp na dotek 

nebolestivá a SI na dotek nebolestivá 

Jizva: není 

Svaly: mírně zvýšený tonus paravertebrálního sv., hypertonus gluteálního svalstva 

a trapézových svalů 

Vyšetření SI skloubení: 

Fenomén předbíhání – bpn. 

Spine sign test – bpn. 

Pohybové stereotypy: 

Chůze: samostatná chůze, zachována sagitální osa kyčel-koleno-hlezno bilat. 

Stoj: stabilní, protrakce hlavy a ramenních kloubů, aktivní HSSp 

Sed: chabé držení těla, protrakce hlavy a ramenních kloubů, aktivní HSSp 

Rotace lopatky (funkční test): symetrický pohyb lopatek 

Golfový úder: při nápřahu má těžiště na pokrčené zadní DK, mírná lateroflexe 

trupu, s nápřahem jde do rotace trupu, hlava jde rovněž do mírné rotace s trupem, oči stále 

na míčku, při odpalu přenáší váhu na přední DK, LHK je ve flexi PHK 

v semiflexi, po odpalu hlava, trup i DKK směřují za odpáleným míčkem, váha 

je na přední DK a zadní DK je v semiflexi, v kyčelním kloubu ve vnitřní rotaci, hůl 

je za tělem a PRK je ve flexi, addukci a vnitřní rotaci, LRK ve flexi, abdukci a zevní 

rotaci, trup v mírné flexi. 

Vyšetření HSSp: 

1. Brániční test – pohyb dolních žeber při nádechu laterálně, symetrická aktivita 

laterodorzální části břišní stěny, rozšíření mezižeberních prostor, mírná 

kyfotizace Thp.  

2. Test flexe kyčelního kloubu – aktivní laterodorzální část břišní stěny, mírná 

kyfotizace Thp, pánev v neutrálním postavení. 

3. Test elevace paží – mírná hyperaktivita paravertebrálního svalstva 

od  poloviny Thp kaudálně. 

4. Izolovaný pohyb v kyčelním kloubu vsedě (pohyb pánve přes hlavici 

femuru) – schopnost excentrické kontrakce hamstringů a gluteálních svalů 
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v omezeném rozsahu (asi 80° FX), bez kyfotizace s abdukovanými 

lopatkami, protrakce hlavy a ramenních kloubů. 

5. Squat - při dřepu je zachována sagitální osa kyčel-koleno-hlezno, mírná 

hyperaktivita paravertebrálních svalů od cca poloviny Thp do Lp, aktivní 

svalstvo HSSp, neutrální pozice pánve a hrudníku. 

Antropometrie: 

Váha: 75 kg 

Výška: 176 cm 

BMI: 24,2 

Obvod pasu: 86 cm 

Obvod boků: 96 cm 

Antropometrie končetin beze změny. 

Dynamická pohyblivost páteře: 

Schoberova vzdálenost: 4 cm 

Stiborova vzdálenost: 8,5 cm 

Čepojova vzdálenost: 3 cm 

Ottova inklinační vzdálenost: 5 cm 

Ottova reklinační vzdálenost: 2,5 cm 

Thomayerova vzdálenost: 15 cm 

Lateroflexe: doprava 19 cm      

doleva 18 cm 

Tabulka č. 2.4.2.7 dynamická pohyblivost páteře 2 

Orientační neurologické vyšetření: 

Lassegue:  pozitivní (80°) 

Obrácený Lassegue: negativní 

Mingazzini:  negativní 

Reflex Achillovy šlachy: výbavný, symetrický 

Patelární reflex: výbavný, symetrický 

Plantární reflex: výbavný, symetrický 

Povrchové čití: v normě, symetrické 

Hluboké čití: v normě, symetrické 
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Romberg I,II,III: negativní 

Chůze po špičkách: v normě 

Chůze po patách: v normě 

Tabulka č. 2.4.2.8 orientační neurologické vyšetření 2 

Goniometrie: 

Aktivní ROM:  

Kyčelní kloub: PDK: LDK: 

S: 20-0-120(koleno FX) 20-0-120(koleno FX) 

S: 20-0-85(koleno EXT) 20-0-80(koleno EXT) 

F: 45-0-20 45-0-20 

R: 25-0-20 25-0-20 

Kolenní kloub:   

S: 0-0-130 0-0-130 

Hlezenní kloub:   

S: 10-0-60 10-0-60 

R: 15-0-35 15-0-35 

Tabulka č. 2.4.2.9 aktivní ROM 2  

Pasivní ROM:  

Kyčelní kloub: PDK: LDK: 

S: 20-0-135(koleno FX) 20-0-135(koleno FX) 

S: 20-0-100(koleno EXT) 20-0-95(koleno EXT) 

F:  50-0-25 50-0-25 

R: 25-0-25 25-0-25 

Kolenní kloub:   

S: 0-0-140 0-0-140 

Hlezenní kloub:   

S: 15-0-65 15-0-65 

R: 15-0-35 15-0-35 

Tabulka č. 2.4.2.10 pasivní ROM 2 
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Vyšetření zkrácených svalů DKK: 

 PDK LDK 

m. iliopsoas: 0 0 

m. piriformis: 1 1 

m. rectus femoris:  0 0 

m. tensor fascia latae: 0 0 

hamstringy: 1 1 

adduktory: 0 0 

m. soleus: 0 0 

mm.gastocnemii: 0 0 

Tabulka č. 2.4.2.11 vyšetření zkrácených svalů DKK 2 

Vyšetření svalové síly (s využitím stupnice dle Jandy): 

Beze změny. 

Závěr: 

Proband po celou dobu komunikoval. Spolupráce s probandem byla obtížná 

–  na společných terapiích spolupracoval dobře, ale domácí cvičení v období 

mezi společnými terapiemi nedodržoval. Proband se ve volnočasových aktivitách 

a dominantně v jeho zaměstnání snažil vědomě využívat nové pohybové vzory s aktivním 

HSSp. I přes nedostatečnou spolupráci se podařilo snížit intenzitu bolesti v oblasti bederní 

páteře NRS 3/10. Podařilo se odstranit blokádu SI skloubení. V bráničním testu 

se podařilo symetrizovat aktivitu HSSp a rozšířit mezižeberní prostory při nádechu. 

U squatu se zlepšila aktivita HSSp a tak došlo ke zmenšení hyperlordózy Lp. Nepodařilo 

se zamezit hyperaktivitě paravertebrálního svalstva v oblasti Thp a Lp. V testu flexe 

kyčelního kloubu se podařilo aktivovat laterodorzální část břišní stěny a nevyužívat 

hyperaktivitu horní porce m. rectus abdominis. Největším problémem byl test 

izolovaného pohybu v kyčelním kloubu, kdy proband nebyl dlouhou dobu schopen 

excentrické kontrakce hamstringů a gluteálních svalů a pohyb tak kompenzoval 

kyfotizací v délce od Cp kaudálně. V posledních 3 terapiích došlo k redukci této 

insuficience a proband je nyní schopen v krátkém rozsahu (do cca 80° flexe v kyčelních 

kloubech) excentrické kontrakce obou zmiňovaných svalových skupin bez kyfotizace 

páteře a zároveň s abdukovanými lopatkami. U tohoto testu přetrvává protrakce hlavy 

a ramenních kloubů. Z dynamického vyšetření páteře je prokazatelně zvětšena 
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Schoberova vzdálenost o 2 cm, Stiborova vzdálenost o 3 cm, Ottova inklinační 

vzdálenost o 2 cm a reklinační vzdálenost také o 1,5 cm, Thomayerova vzdálenost 

o 26 cm, ale lateroflexe doprava se zmenšila o 1cm. Po skončení terapií způsobuje 

vyšetření Lassegue na LDK bolest z původních 45° v nynějších 80°. Goniometrické 

vyšetření ukázalo zvětšení flexe v kyčelním kloubu s flektovaným kolenním kloubem 

na obou končetinách v aktivním pohybu vpravo o 10° a vlevo o 20°, v pasivním pohybu 

vpravo i vlevo o 5°. Dále se zvětšila flexe kyčelního kloubu s extendovaným kolenním 

kloubem na obou  končetinách v aktivním pohybu vpravo o 20°, vlevo o 10° a v pasivním 

pohybu o 25° bilaterálně. Zvětšil se i rozsah flexe v kyčelním kloubu s flektovaným 

kolenním kloubem v aktivním pohybu vpravo o 10° a vlevo o 20°. Došlo také ke zvětšení 

extenze v kyčelním kloubu v aktivním pohybu na LDK o 5°. Také rozsah flexe 

v kolenním kloubu vpravo se zvětšil v aktivním pohybu o 5° a v pasivním pohybu 

se zlepšil bilaterálně o 5°. V hlezenním kloubu se zvětšil rozsah do DF v aktivním pohybu 

o 5° bilat a v pasivním pohybu došlo ke zvětšení PF o 5° bilat. Everze se zvětšila 

bilaterálně v aktivním pohybu o 5°. Inverze se zvětšila v aktivním pohybu vpravo 

o 10°, vlevo o 5°a v pasivním pohybu o 5° bilat. Zlepšilo se protažení zkrácených 

svalů - m. rectus femoris, m. TFL a m. soleus vše bilaterálně. Zkrácené hamstringy 

se podařilo bilat. protáhnout ze stupně 2 na stupeň 1. Dále doporučuji pokračovat 

v protahování zkrácených svalů, především hamstringů a také pokračovat ve zvyšování 

pohyblivosti kyčelních kloubů. Proband byl poučen o autoterapii. 

2.4.3 Výsledky 

Ve výsledkách jsou znázorněny tabulky, ve kterých došlo ke změně ve smyslu  

zlepšení či zhoršení. Údaje, které při vstupním i výstupním vyšetření byly nezměněny 

zde nejsou uvedeny. 

2.4.3.1 Probandka 1 

Ze subjektivního hodnocení terapií probandkou, prostřednictvím dotazníku, došlo 

ke zmírnění bolesti z NRS 5 na NRS 1. Probandka udává bolest jako mírnou, kolísavou 

během dne. Probandka popisuje bolesti pouze v případě, kdy vědomě nezapojuje HSSp 

při sportu.  
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 při vstupním vyšetření při výstupním vyšetření 

Schoberova vzdálenost 6 cm 7 cm 

Stiborova vzdálenost 7 cm 9 cm 

Čepojova vzdálenost 1,5 cm 3 cm 

Ottova inklinační vzdálenost 2 cm 5 cm 

Ottova reklinační vzdálenost 4 cm  4 cm 

Thomayerova vzdálenost 0 cm -4 cm 

Lateroflexe doprava 22,5 cm 

doleva 19 cm 

doprava 25,5 cm 

doleva 24 cm 

Tabulka č. 2.4.4.1 dynamická pohyblivost  páteře 1 

Tabulka č. 2.4.4.1 ukazuje poměrně výrazné zvětšení dynamické pohyblivosti 

páteře. Porovnání výsledků lateroflexe ukazuje zvětšení rozsahu, ale asymetrie 

mezi pravou a levou stranou přetrvává.  

 při vstupním vyšetření při výstupním vyšetření 

 PDK (stupeň) LDK (stupeň) PDK (stupeň) LDK (stupeň) 

Kyčelní kloub:     

S: (koleno EXT) 10-0-85  10-0-85 10-0-90 10-0-90 

F: 40-0-20 45-0-25 45-0-25 45-0-25 

R: 35-0-25 30-0-20 35-0-25 35-0-25 

Kolenní kloub:     

S: 0-0-130 0-0-130 0-0-140 0-0-140 

R: 5-0-70 5-0-75 5-0-70 5-0-70 

Tabulka č. 2.4.4.2 aktivní ROM 1 

 při vstupním vyšetření při výstupním vyšetření 

 PDK (stupeň) LDK (stupeň) PDK (stupeň) LDK (stupeň) 

Kyčelní kloub:     

S: (koleno EXT) 15-0-90 15-0-90 15-0-100 15-0-100 

F: 40-0-20 45-0-25 45-0-30 45-0-30 

Kolenní kloub:     

S: 0-0-135 0-0-135 0-0-150 0-0-150 

Tabulka č. 2.4.4.3 pasivní ROM 1 
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 při vstupním vyšetření při výstupním vyšetření 

 PDK (stupeň) LDK (stupeň) PDK (stupeň) LDK (stupeň) 

m. rectus femoris 1 1 0 0 

m. TFL 1 1 1 1 

m. soleus 1 1 0 0 

Tabulka č. 2.4.4.4 vyšetření zkrácených svalů 1 

Tabulka č. 2.4.4.4 poukazuje na přetrvání zkrácení m. tensor fascie latae. Je tedy 

potřeba se i nadále věnovat stretchingu. 

2.4.3.2 Proband 2 

Subjektivní hodnocení terapií probandem ukázalo redukci bolesti z NRS 5 

na NRS 3. Proband popisuje bolest jako mírnou a kolísavou během dne. Proband udává 

zhoršení bolesti při chybném stereotypu předklonu bez aktivního HSSp. 

 při vstupním vyšetření při výstupním vyšetření 

Schoberova vzdálenost 2 cm 4 cm 

Stiborova vzdálenost 5,5 cm 8,5 cm 

Čepojova vzdálenost 3 cm 3 cm 

Ottova inklinační vzdálenost 3 cm 5 cm 

Ottova reklinační vzdálenost 1 cm 2,5 cm 

Thomayerova vzdálenost 41 cm 15 cm 

Lateroflexe doprava 20 cm 

doleva 18 cm 

doprava 19 cm 

doleva 18 cm 

Tabulka č. 2.4.4.5 dynamická pohyblivost páteře 2 

V tabulce 2.4.4.5 je možné pozorovat zlepšení dynamické pohyblivosti páteře. 

Velké zlepšení je viditelné především v Thomayerově vzdálenosti, na které je však velmi 

důležité i nadále pracovat pro dosažení lepších výsledků v DNS testech. Porovnání 

lateroflexe ukazuje na přetrvání asymetrie mezi pravou a levou stranou, avšak i zde došlo 

k mírnému zlepšení. 

 při vstupním vyšetření při výstupním vyšetření 

Lassegue LDK pozitivní 45° pozitivní 80° 

Tabulka č. 2.4.4.6 orientační neurologické vyšetření 
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Výsledky uvedené v tabulce 2.4.4.6 ukazují zlepšení ve smyslu stupňů, ve kterých 

bolest při vyšetření Lassegue začíná, ale cílem je negativita tohoto testu. Vyšetření je tedy 

dalším důkazem pro nutnost pokračování s autoterapií. 

 při vstupním vyšetření při výstupním vyšetření 

 PDK (stupeň) LDK (stupeň) PDK (stupeň) LDK (stupeň) 

Kyčelní kloub:     

S: (koleno FX) 20-0-110 15-0-100 20-0-120 20-0-120 

S: (koleno EXT) 20-0-65 15-0-70 20-0-85 20-0-80 

Kolenní kloub:     

S: 0-0-125 0-0-130 0-0-130 0-0-130 

Hlezenní kloub:     

S: 5-0-60 5-0-60 5-0-60 5-0-60 

R: 10-0-25 10-0-30 15-0-35 15-0-35 

Tabulka č. 2.4.4.7 aktivní ROM 2 

 při vstupním vyšetření při výstupním vyšetření 

 PDK (stupeň) LDK (stupeň) PDK (stupeň) LDK (stupeň) 

Kyčelní kloub:     

S: (koleno FX) 20-0-130 20-0-130 20-0-135 20-0-135 

S: (koleno EXT) 20-0-75 20-0-70 20-0-100 20-0-95 

Kolenní kloub:     

S: 0-0-135 0-0-135 0-0-140 0-0-140 

Hlezenní kloub:     

S: 15-0-60 15-0-60 15-0-65 25-0-65 

R: 15-0-30 15-0-30 15-0-35 15-0-35 

Tabulka č. 2.4.4.8 pasivní ROM  2 
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 při vstupním vyšetření při výstupním vyšetření 

 PDK (stupeň) LDK (stupeň) PDK (stupeň) LDK (stupeň) 

m. piriformis 1 1 1 1 

m. rectus femoris 1 1 0 0 

m. TFL 1 1 0 0 

hamstringy 2 2 1 1 

m. soleus 1 1 0 0 

Tabulka č. 2.4.4.9 vyšetření zkrácených svalů 2 

Z tabulky č. 2.4.4.9 je zřejmé přetrvání zkrácení m. piriformis a hamstringů. Tyto 

výsledky mohou být způsobeny nedostatečným prováděním doporučené autoterapie 

ve formě stretchingu. 

2.4.3.3 Proband 3 

Z důvodu ukončení terapií probandem v důsledku subluxace ramenního kloubu 

nemohl být proveden výstupní kineziologický rozbor. Ze subjektivního hodnocení terapií 

probandem prostřednictvím dotazníku je zřejmá redukce bolesti z původně NRS 5/10 

na nynějších NRS 2/10. Proband udává bolest jako mírnou, kolísavou, vyskytující se 

pouze při dlouhodobé práci v předklonu.  
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3 DISKUZE 

Vertebrogenní algický syndrom, mezi který se řadí i bolesti bederní páteře 

tzv. lumbalgie, je v dnešní době jednou z nejčastějších diagnóz v ambulantním 

provozu fyzioterapií. V mnohých závěrečných pracích, které byly na toto téma 

vypracovány, se zaměřovalo spíše na osoby, jejichž funkční příčiny obtíží vznikly 

v důsledku sedavého zaměstnání a nedostatečných kompenzačních aktivit. 

Vertebrogenním algickým syndromem jsou také často postiženi sportovci různých úrovní 

v důsledku svalových dysbalancí, chybných svalových koaktivací a chybných 

pohybových stereotypů (Hudáková, 2012). 

Na základě mých zkušeností z rozmanitých pracovišť, které jsem absolvovala 

během praxí v průběhu studia, jsem dospěla k názoru, že metoda DNS je vhodnější 

pro osoby, které umí se svým tělem pracovat, do určité míry svému tělu rozumí 

a jsou schopni pochopit a provést obtížnější úkony. Je známo, že prof. Kolář, který tuto 

metodu vymyslel, ji také hojně využívá u svých sportovních klientů. Pokud 

je profesionální sportovec vyřazen ze závodního či tréninkového režimu 

např. i v důsledku LBP, pak jeho největším cílem je co nejrychlejší návrat ke sportu. 

Dalším podnětem, který nasvědčuje pro lepší využitelnost metody u sportovců 

a sportovně zdatných jedinců je i Wangova studie (2012), ve které se prokázalo, že core 

stabilizační cvičení je účinnější při snižování bolesti a také může zlepšovat fyzickou 

zdatnost u pacientů s chronickým LBP v krátkodobém časovém horizontu, což je pro 

profesionální sportovce výhodné. Sám profesor Pavel Kolář tvrdí, že ideálními pacienty 

jsou pacienti s bolestmi nebo sportovci, na kterých je tato metoda hojně využívána. 

Je tedy možné předpokládat, že proband O. Ž. a M. H., kteří se již od útlého dětství 

věnovali různým sportům, některým i závodně, a mají tak kvalitní ideomotorické 

funkce, se snadněji a rychleji naučí cvičení, která jsem jim zadala v rámci autoterapie. 

Vzhledem k tomu, že metoda DNS nemá žádné kontraindikace má široké využití 

a prof. Kolář poukazuje na její rozšíření i na širokou veřejnost (Kolář, 2009; Kolář, 2017).  

Metodu DNS jsem pro terapie zvolila na základě konzultace s vedoucí bakalářské 

práce Mgr. Jindřiškou Hálkovou, která absolvovala kurz DNS. Na základě jejích 

zkušeností z kurzu a praxe se mi pokusila předat principy této metody tak, abych je mohla 

aplikovat u svých probandů. Pro některé pozice bylo potřeba využít i prvků 

senzomotoriky, posturální terapie a PNF.  
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Studie, která zkoumala efektivnost metody DNS v porovnání s Pilates 

konceptem, jakožto dvěma metodami, které ovlivňují stabilizační funkci páteře, ukázala 

na významnost kinezioterapie zaměřené na stabilizační funkci osového orgánu spojenou 

se zapojením bránice. Výsledkem bylo zjištění, že metoda DNS je efektivnější ve smyslu 

zmenšení intenzity a počtu stabilizačních insuficiencí trupu a zároveň ve zvětšení obvodu 

dolní části hrudního koše při nádechu (Jurčová, 2017). 

Cílem bakalářské práce bylo dokázat, že jsem schopna pomocí metody DNS 

u mých probandů vytvořit nové pohybové vzory, ve kterých bude aktivován 

HSSp, korigovat jejich posturu a redukovat či eliminovat bolest. Z pořízených 

videozáznamů je vidět prokazatelné zlepšení u každého probanda v jiném testu či pozici. 

Ne všechny polohy a pozice se podařilo dostatečně zkorigovat. Existuje několik možných 

vysvětlení. Jedním z nich může být například náročnost této metody, kdy se probandi při 

autoterapii nebyli schopni dostatečně korigovat. Dalším faktorem může být nedodržování 

pravidelnosti autoterapií a v neposlední řadě můžou být některé neúspěchy způsobeny i 

nedostatečnou praxí terapeuta. Moji probandi od terapií očekávali redukci bolesti. Tento 

cíl byl u všech probandů splněn. Aby došlo k úplné eliminaci bolesti a prevenci relapsu 

je nutné dodržovat pravidelnost stanovené autoterapie u jednotlivých probandů a vědomé 

zapojování nových pohybových vzorů při ADL a dalších volnočasových aktivitách 

během dne. Ze Salamatovi studie (2017), která porovnávala efekt cvičení s kontrolou 

pohybu s efektem stabilizačních cvičení u lidí s nespecifickou bolestí v bederní části zad 

v závislosti na extenzi, bylo zjištěno, že oba typy terapií způsobily snížení bolesti 

a disability, ale cvičení s kontrolou pohybu mělo lepší výsledky v oblasti normalizace 

pohybových vzorů zajišťovaných zádovými svaly. Tato studie může být dalším důkazem 

toho, že stabilizační cvičení mají vliv na bolesti v oblasti bederní páteře. V subjektivních 

hodnoceních terapií všichni probandi uvedli redukci bolesti a po cvičení se cítí stabilněji. 

Zároveň všichni probandi uvedli stabilnější golfová postavení a zlepšení především 

při puttu. Proband M. H. pociťuje zlepšení i u chipu. Při drivu probandy aktivita HSSp 

mírně zpomaluje při švihu. 

Dalším cílem bakalářské práce bylo cílené zapojování ideálních pohybových 

vzorů s aktivním HSSp během všech aktivit v průběhu dne. Tento cíl byl naplněn z větší 

části než cíl předchozí. Toto zjištění může být způsobeno menší časovou náročností 

vědomého zapojování nových pohybových vzorů s aktivním HSSp v ADL 

a volnočasových aktivitách než autoterapie, na kterou si probandi musí vyhradit čas navíc 

během dne. Zároveň má vědomé zapojování ideálních pohybových vzorů s aktivním 
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hlubokým stabilizačním systémem v průběhu celého dne mnohem větší efektivitu 

než cvičení 1x denně 30 - 60 minut. Všichni probandi chodí do svého zaměstnání 

a proband O. Ž a M. H absolvují pravidelně v odpoledních či večerních 

hodinách navíc hokejové tréninky, které jim zaberou mnoho času. Bylo tedy možné 

předpokládat, že největší úspěchy bude mít probandka J. B. Tento předpoklad byl 

naplněn.  

Posledním cílem BP bylo dokázání aplikovatelnosti metody DNS na širší 

veřejnosti. Probanda z širší veřejnosti v mé bakalářské práci představuje probandka J. B. 

Výsledky dokazují splnění tohoto cíle. Doplnila bych však, že z mé zkušenosti je potřeba 

pro takovéto klienty větší časová dotace a detailnější popis a vysvětlení požadavků. Bylo 

by přínosné na toto téma vytvořit studii s větším množstvím probandů. 

U všech mých probandů byla přítomna bolest v bederní oblasti zad, což bylo 

základním kritériem pro jejich výběr do bakalářské práce. U probandky J. B. byla navíc 

přítomna bolest v oblasti ramenního kloubu a paže a u probanda M. H. jsem již při 

vstupním kineziologickém rozboru zpozorovala velkou insuficientní funkci stabilizátorů 

lopatek, která se mi i nadále v průběhu terapií potvrdila. Protože u golfových úderů 

jsou velmi důležité stabilizované lopatky a důležitý timing pohybu HKK, zvolila 

jsem pro vyšetření také funkční test elevace paží, který jsem však modifikovala. Metoda 

DNS test elevace paží testuje vleže na zádech (Kolář, 2009; Tichá, 2017). Tento test 

jsem modifikovala a testovala ho ve vertikální poloze, v poloze ve stoje. Důvodem 

pro modifikaci byl fakt, že pro mé probandy je to více funkční postavení. Golf se také 

hraje ve stoje, a tak je pro mé probandy důležitější provádět tento pohyb správně 

v poloze, ve které ho budou využívat. Proband M. H. si v průběhu realizace praktické 

části bakalářské práce subluxoval pravý ramenní kloub, což nám znemožnilo terapie 

dokončit. U probanda O. Ž. bylo zase velkým limitujícím faktorem pro naše intervence 

jeho velké zkrácení hamstringů a nedostatečná spolupráce probanda co se týče jeho 

domácích intervencí, které nedodržoval dostatečně. Tím, že proband doma zkrácené svaly 

neprotahoval jsme některé pozice nemohli trénovat nebo nebylo možné korektní 

nastavení probanda v těchto pozicích. Náplň terapií se odvíjela jednak od základní 

diagnózy a dále od dalších individuálních obtíží probandů. Funkční testy jsem volila 

v závislosti na pohybových požadavcích golfu. Protože všichni probandi hrají 

golf, což bylo dalším kritériem pro jejich výběr do BP, diagnostické a funkční testy 

jsou u všech stejné a to: brániční test, test flexe kyčelního kloubu, test elevace 

paží, izolovaný pohyb v kyčelním kloubu vsedě a squat (Kolář, 2009; Tichá, 2017). Test 
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izolovaného pohybu v kyčelním kloubu neboli pohyb pánve přes kyčelní kloub není 

standardizovaným testem metody DNS. Tento test jsem zvolila kvůli základním pozicím 

v golfovém úderu kdy je potřeba, aby se probandi nekyfotizovali v různých úsecích 

páteře, ale aby byli schopni se do základní pozice dostat přes pohyb pánve 

přes kyčelní kloub (Hálková, 2017). 

Pro subjektivní zhodnocení terapií jsem probandům předložila mnou vytvořený 

polostrukturovaný dotazník, který vyplnili na začátku a na konci terapií. Dotazník 

je  zaměřen na hodnocení bolesti probandů. Byly zahrnuty otázky na lokalizaci bolesti, 

NRS, typ a intenzitu bolesti, proměnlivost bolesti během dne či v závislosti na aktivitě 

a další. Pro lepší kontrolu fyzioterapeutických intervencí jsem zvolila videozáznam, díky 

kterému jsem se mohla lépe připravit na další terapii s probandem a zároveň opakovaně 

kontrolovat provedení cviků. V některých případech jsem videozáznam využila i pro lepší 

pochopení mých požadavků probandem.  
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4 ZÁVĚR 

Vertebrogenní algický syndrom bederní páteře je problémem velkého počtu 

populace. Jeho výskyt stále stoupá v důsledku životního stylu. Sedavá zaměstnání 

a chybné pohybové stereotypy jsou častou příčinou vzniku VAS. Přechod obtíží 

do chronicity je poměrně častý. Mnohdy jde o měsíce až roky trvající bolesti. Pro tuto 

diagnózu a metodu DNS je obzvlášť důležitý dlouhodobý charakter cvičení pro fixaci 

nově vytvořených pohybových stereotypů a prevenci relapsu obtíží.  

Cílem této bakalářské práce bylo využitím metody DNS vytvořit nové pohybové 

vzory s aktivním hlubokým stabilizačním systémem páteře a korigovat chybné pohybové 

stereotypy probandů. Tento cíl se podařilo částečně splnit. Z videozáznamů je možné 

konstatovat zlepšení v některých pozicích a testech, ale ne všechny funkční testy 

se podařilo zdokonalit, což může být způsobeno několika faktory viz. diskuze. S tím 

souvisí i korekce chybných pohybových stereotypů. Probandi jsou edukováni o korekci 

v konkrétních pozicích a pohybech. 

Druhým cílem bylo naučit probandy vědomé aktivace HSSp v ADL 

a volnočasových aktivitách. Tohoto cíle se podařilo dosáhnout. Zhodnocení cíle 

jsem provedla pozorováním probandů a rozhovorem o jejich volnočasových aktivitách 

a ADL.  

Posledním cílem bylo dokázat využitelnost metody DNS u širší 

veřejnosti, a nejenom potvrdit její aplikovatelnost na sportovcích. Tento cíl byl rovněž 

splněn a dokázán na probandce J. B. Z výsledků je pozorovatelné, že probandka J. B. 

dosáhla nejlepších výsledků. Pro větší objektivnost by bylo potřeba vytvořit na toto téma 

studii s větším počtem probandů. 

Dotazníky prokázaly dle NRS dosažení redukce bolesti u všech probandů. 

Z hlediska eliminace bolesti a prevence relapsu je vhodné v autoterapii nadále 

pokračovat. Probandovi M. H. jsem doporučila dokončení terapií. Terapie mohou začít 

po svolení jeho ošetřujícího lékaře k návratu k volnočasovým aktivitám.  

Všechny cíle bakalářské práce se podařilo splnit s větší nebo menší úspěšností. 

Vytvořením této bakalářské práce se ještě zvýšil můj zájem o získávání znalostí a dalších 

informací v problematice hlubokého stabilizačního systému a o absolvování kurzu 

metody DNS vytvořenou Prof.  PeadDr. Pavlem Kolářem, Ph.D. 
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5 ZKRATKY 

ABD – abdukce 

ADD – addukce 

ADL – activity of daily living 

bilat.  – bilaterálně 

BMI – body mass index 

BP – bakalářská práce 

bpn. –bez patologického nálezu 

Cp – krční páteř 

DK/DKK – dolní končetina/dolní končetiny 

DNS – dynamická neuromuskulární stabilizace 

EXT – extenze 

FX – flexe 

HK/HKK – horní končetina/horní končetiny 

HSSp – hluboký stabilizační systém 

IAT – intraabdominální tlak 

L – levá 

LBP – low back pain 

LDK – levá dolní končetina 

LHK – levá horní končetina 

LM – lumbar multifidus 

Lp – bederní páteř 

m. – musculus 

m. SCM – musculus sternocleidomastoideus 

m. TFL – musculus tensor fascie latae 

mm. – musculi 

NRS – Numeric Rating Scale 

P – pravá 

PDK – pravá dolní končetina 

PHK – pravá horní končetina 

PIR – postizometrická relaxace 

PRK – pravý ramenní kloub 

RK/RKK – ramenní kloub/ramenní klouby 
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ROM – range of motion 

SI skloubení – sacroiliakální skloubení 

SIAS – spina iliaca anterior superior 

Th/L přechod – thorakolumbální přechod 

Thp – hrudní páteř 

umbilicus – pupík 

UZ – ultrazvuk 

VAS – vertebrogenní algický syndrom 

VR - vnitřní rotace 

ZR – zevní rotace 
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https://www.researchgate.net/publication/14051643_Feedforward_contraction_of_tranv

ersus_abdominis_is_not_influenced_by_the_direction_of_arm_movement  

 

HODGES, Paul.  Core stability exercise in chronic low back pain. Orthopedic Clinics of 

North America [online]. 2003, 34(2), 245-254 [cit. 2018-1-23]. DOI: 10.1016/S0030-

5898(03)00003-8. Dostupné z: 
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z: http://www.dbc.wroc.pl/Content/30601/93.pdf  

JOHNSON, Donald a Robert PEDOWITZ. Practical Orthopaedic Sports Medicine and 

Arthroscopy. USA: Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business, 2007. 

ISBN 978-0-7817-5812-3.  

 

JURČOVÁ, M. Dynamická neuromuskulárna stabilizácia a pilatesov koncept. 

Rehabilitácia [online]. 2017, 54(3), 155-163 [cit. 2017-12-26]. ISSN 0375-0922. 
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Tabulka č. 2.4.1.1 antropometrie .................................................................................... 42 
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Tabulka č. 2.4.1.7  dynamická pohyblivost páteře 2 ...................................................... 50 
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Tabulka č. 2.4.1.9 pasivní ROM 2 .................................................................................. 51 
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Příloha č. 1 - Kazuistika č. 3  

Vstupní vyšetření 

Pacient: M.H. - muž, 1990 

Diagnóza: M54.5 

Status praesens 

Objektivně: proband je plně orientován časem, místem i osobou, komunikuje, 

spolupracuje 

Subjektivně: bolesti v bederní části páteře a SI skloubení vpravo 

RA: matka v pořádku, otec hypertenze 

OA: běžná dětská onemocnění 

Úrazy, operace: distenze vazů v levém koleni + komoce mozku r. 2010, spondylolistéza 

krčního obratle vlivem nárazu r. 2011, distenze vazů v levém rameni r. 2013, komoce 

mozku r. 2014, subluxace ramenního kloubu vpravo 7. 1. 2018, luxace některých 

karpů –  nepamatuje si lokalizaci ani rok 

FA: 0 

Abúzus: alkohol příležitostně, nekouří 

SPA: golf – jen přes sezónu (v zimě ne), hokej, tenis 

AA: 0  

PA: obchodní zástupce 

SA: žije v bytě s přítelkyní  

NO: vertebrogenní bolest v bederní oblasti páteře, bolest SI skloubení vpravo, bolest 

je intenzivní, vystřelující NRS 7/10 zhoršující se v předklonu, úlevová poloha je vleže na 

břiše  

Předchozí rehabilitace: chodil na fyzioterapii před půl rokem, kde cviky z konceptu 

McKenzie – repetitivní extenze vleže na břiše, které způsobí přechodnou úlevu 

Aspekce: 

Somatotyp: mezomorf 

Kůže: bez cyanózy a ikteru 

Otoky: nejsou přítomny 

Jizva: není 
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Zezadu: snížená podélná i příčná klenba nožní bilat. 

    Haglundova exostóza bilat. 

    varozita kolenních kloubů bilat. 

    popliteální rýhy ve stejné výši 

    subgluteální rýhy ve stejné výši 

    P SI níž 

    P crista níž 

    L taile menší 

    scapula alata bilat. 

    L rameno níž 

    hlava v mírné lateroflexi doleva 

Zboku: snížená podélná i příčná klenba nožní bilat. 

  Haglundova exostóza bilat. 

  anteverze pánve 

  protrakce ramen 

  scapula alata bilat. 

  oploštělá hrudní kyfóza 

  hlava v protrakci 

zepředu: snížená podélná i příčná klenba nožní bilat. 

     varozita kolenních kloubů bilat 

     SIAS ve stejné výši 

     umbilicus posunutý mírně vlevo 

     L taile menší 

     L bradavka níž 

     klíční kosti ve stejné výši 

     L rameno níž 

     zvětšená kontura m. trapezius bilat. 

     hlava v mírné lateroflexi doleva 

     L oko níže 

Palpace: 

Kůže a podkoží: snížená posunlivost a protažitelnost fascií hrudníku a zad, oblast Lp a SI 

na dotyk bolestivá více vpravo 

Jizva: není 
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Svaly: hypertonus paravertebrálního sv., břišních svalů a trapézových svalů 

Vyšetření SI skloubení: 

Fenomén předbíhání – SI blokáda vlevo 

Spine sign test – SI blokáda vlevo 

Pohybové stereotypy: 

Chůze: samostatná chůze, není zachována sagitální osa kyčel-koleno-hlezno 

Stoj: stabilní, chabé držení těla, protrakce ramenních kloubů 

Sed: chabé držení těla, protrakce ramenních kloubů 

Rotace lopatky (funkční test): fenomén předbíhání P lopatky 

Golfový úder: při nápřahu má těžiště na extendované zadní DK, přední DK 

ve flexi, s nápřahem jde do velké rotace hrudníku, ale hlava je stále nad úrovní 

míčku, při odpalu přenáší váhu na přední DK, LHK je v extenzi PHK ve flexi, po odpalu 

hlava, trup i DKK směřují za odpáleným míčkem, váha je na přední DK a zadní DK 

je na flektovaná v pozici na špičce, v kyčelním kloubu ve vnitřní rotaci, hůl je za tělem 

a PRK je ve flexi, addukci a vnitřní rotaci, LRK ve flexi, abdukci a zevní rotaci, trup 

v extenzi. 

Vyšetření HSSp: 

1. Brániční test – insuficience aktivace dorzolaterální části břišní stěny, chybí 

laterální rozšíření dolní části hrudního koše, kyfotizace Thp. 

2. Test flexe v kyčelním kloubu – hyperaktivita m. rectus abdominis, 

hyperaktivita paravertebrálních svalů od poloviny Thp kaudálně, retroflexe 

trupu.  

3. Izolovaný pohyb v kyčelním kloubu vsedě (pohyb pánve přes hlavici 

femuru) – addukce lopatek, scapula alata bilaterálně. 

4. Elevace paží (modifikovaně s gymballem) – hyperaktivita paravertebrálních 

svalů od poloviny Thp kaudálně, addukce lopatek ve výchozí pozici. 

5. Squat - hyperaktivita paravertebrálních svalů od poloviny Thp 

kaudálně, kolenní klouby jdou do mírné valgozity – decentrace kloubů 

DKK, větší váha na levé DK - lateroshift pánve ad sinistra. 
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Antropometrie: 

Váha: 83 kg 

Výška: 184 cm 

BMI: 24,52 

Obvod pasu: 82cm 

Obvod boků: 91 cm 

 PDK (cm) LDK (cm) 

Funkční délka DK: 94 94 

Anatomická délka DK: 84 84 

Délka stehna: 42 42 

Délka bérce  

(od hlavičky fibuly): 

41 41 

Délka bérce  

(od zevní kolenní 

štěrbiny): 

44 44 

Tabulka č. 2.4.3.1 antropometrie  

Dynamická pohyblivost páteře:  

Schoberova vzdálenost: 6 cm 

Stiborova vzdálenost: 10 cm 

Čepojova vzdálenost: 2 cm 

Ottova inklinační vzdálenost: 4,5 cm 

Ottova reklinační vzdálenost: 4,5 cm 

Thomayerova vzdálenost: 0 cm 

Lateroflexe: doprava 19 cm 

doleva 18 cm 

Tabulka č. 2.4.3.2 dynamická pohyblivost páteře 

Orientační neurologické vyšetření:  

Lassegue:  negativní 

Obrácený Lassegue: negativní 

Mingazzini:  negativní 

Reflex Achillovy šlachy: výbavný, symetrický 

Patelární reflex: výbavný, symetrický 
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Plantární reflex: výbavný, symetrický 

Povrchové čití: v normě, symetrické 

Hluboké čití: v normě, symetrické 

Romberg I,II,III: negativní 

Chůze po špičkách: v normě 

Chůze po patách: v normě 

Tabulka č. 2.4.3.3 orientační neurologické vyšetření 

Goniometrie: 

Aktivní ROM:  

Kyčelní kloub: PDK(stupně): LDK(stupně): 

S: 20-0-115(koleno FX) 15-0-110(koleno FX) 

S: 20-0-75(koleno EXT) 15-0-70(koleno EXT) 

F: 45-0-15 45-0-20 

R: 20-0-15 20-0-15 

Kolenní kloub:   

S: 0-0-130 0-0-125 

Hlezenní kloub:   

S: 10-0-50 10-0-45 

R: 5-0-30 5-0-30 

Tabulka č. 2.4.3.4 aktivní ROM  

Pasivní ROM:  

Kyčelní kloub: PDK(stupně): LDK(stupně): 

S: 20-0-135(koleno FX) 15-0-135(koleno FX) 

S: 20-0-85(koleno EXT) 15-0-85(koleno EXT) 

F: 45-0-20 45-0-20 

R: 25-0-25 25-0-25 

Kolenní kloub:   

S: 0-0-140 0-0-135 

Hlezenní kloub:   

S: 10-0-55 15-0-50 

R: 10-0-30 10-0-30 

Tabulka č. 2.4.3.5 pasivní ROM  



91 

 

Vyšetření zkrácených svalů DKK: 

 PDK (stupeň) LDK (stupeň) 

m. iliopsoas: 0 0 

m. piriformis: 0 0 

m. rectus femoris:  1 1 

m. tensor fascia latae: 1 1 

hamstringy: 1 1 

adduktory: 0 0 

m. soleus: 0 0 

mm.gastocnemii: 1 1 

Tabulka č. 2.4.3.6 vyšetření zkrácených svalů 

Vyšetření svalové síly (s využitím stupnice dle Jandy): 

Svalová síla vyšetřena orientačně st. 5 na HKK i DKK. 

Závěr vyšetření: 

Proband po celou dobu komunikoval a spolupracoval. Proband má SI 

blokádu vlevo. Antropometrie DKK symetrická. Dynamické vyšetření páteře je bez 

omezení, pouze Čepojova vzdálenost je o 1 cm menší a lateroflexe na L straně o 1 cm 

menší oproti P straně. Neurologické vyšetření bpn.  Aktivní rozsah pohybu je snížen 

v kyčelním kloubu do flexe bilat. při flektovaném i extendovaném kolenním 

kloubu, do extenze LDK ve srovnání s PDK, zevní i vnitřní rotace bilaterálně mírně 

snížena. Na PDK je oproti LDK mírně snížen rozsah do ADD. Na úrovni kolenního 

kloubu je rozsah do flexe LDK mírně snížen. V hlezenním kloubu je mírně snížen rozsah 

plantární flexe LDK vzhledem k PDK. Rozsah everze je bilaterálně snížen. Pasivní rozsah 

pohybu je i nadále snížen v kyčelním kloubu do extenze LDK a do flexe bilat. při 

extendovaném kolenním kloubu – omezeno tahem hamstringů. Rovněž je snížen rozsah 

LDK do flexe oproti PDK. Na úrovni hlezenního kloubu je omezena dorzální flexe PDK 

a plantární flexe LDK. Rozsahy pohybů nejsou omezeny bolestí. Proband má zkrácený 

m. rectus femoris bilat., m. tensor fascie latae bilat., hamstringy bilat. a m. gastrocnemius 

bilaterálně. Svalová síla vyšetřena jen orientačně – bpn. DNS vyšetření poukazuje 

na insuficienci HSSp při testu flexe v kyčelním kloubu, testu elevace paží a squatu 

kompenzovanou hyperaktivitou paravertebrálního svalstva od poloviny Thp kaudálně. 

Brániční test ukázal nedostatečnou aktivaci břišní stěny do všech směrů. Test flexe 
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v kyčelním kloubu, test elevace paží a squat ukazují na oslabení fixátorů lopatek 

projevující se addukcí lopatek a scapulou alatou bilat. 

Cíle probanda: 

• vymizení bolesti Lp 

Krátkodobý cíl terapie: 

• redukce bolesti Lp 

• posílení HSSp a dolních fixátorů lopatek 

• korekce chybných pohybových stereotypů 

• zvětšení omezených kloubních rozsahů v kyčelních a hlezenních kloubech 

Dlouhodobý cíl terapie: 

• eliminace bolesti a prevence relapsu 

• aktivovaný HSSp v ADL a volnočasových aktivitách 

• používání korigovaných pohybových stereotypů 

• centrované postavení lopatek 

Návrh terapie: 

• fasciální techniky, mobilizace 

• PIR na zkrácené svaly 

• aktivace HSSp metodou DNS 

• aktivace dolních fixátorů lopatek metodou DNS 

• nácvik golfových úderů 

Záznam fyzioterapeutické intervence: 

1) 21. 10. 2017 - Vstupní kineziologické vyšetření. Protažení fascií hrudníku, břicha 

a zádových fascií. Rozvolnění mezižeberních prostor. Nácvik sagitální 

stabilizace. Nácvik aktivace HSSp v poloze 3 měsíčního dítěte a jeho modifikace. 

Poučení probanda o stretchingu. 

2) 4. 11. 2017 - Protažení fascií hrudníku, břicha a zádových fascií. Rozvolnění 

mezižeberních prostor. Mobilizace SI skloubení. Nácvik aktivace HSSp v poloze 

3 měsíčního dítěte a jeho modifikace, dále v poloze 5-ti měsíčního dítěte a jeho 
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modifikace. Nácvik izolovaného pohybu v kyčelních kloubech vsedě. Korekce 

sedu. 

3) 18. 11. 2017 - Protažení fascií hrudníku, břicha a zádových fascií. Rozvolnění 

mezižeberních prostor. Mobilizace SI skloubení. Aktivace HSSp v poloze 5-ti 

měsíčního a 6- i měsíčního dítěte. Nácvik izolovaného pohybu v kyčelních 

kloubech vsedě.  Nácvik simulovaného golfového úderu s využitím destičky. 

4) 2. 12. 2017 - Protažení fascií hrudníku, břicha a zádových fascií. Rozvolnění 

mezižeberních prostor. Mobilizace SI skloubení. Nácvik simulovaného golfového 

úderu s využitím destičky. Korekce chybného stereotypu flexe v ramenních 

kloubech –  ve statice i dynamice v pozici kleku na čtyřech končetinách. Posílení 

lopatkových svalů vleže na zádech s využitím prvků PNF.   

5) 16. 12. 2017 - Protažení fascií hrudníku, břicha a zádových fascií. Rozvolnění 

mezižeberních prostor. Mobilizace SI skloubení. Nácvik simulovaného golfového 

úderu s využitím destičky. Posílení lopatkových svalů vleže na zádech s využitím 

prvků PNF. Nácvik stabilizace lopatek v dynamice – posun trupu kranio-kaudálně 

v pozici na čtyřech. Nácvik neutrální pozice lopatky vleže na boku. 

6) 6. 1. 2017 - Protažení fascií hrudníku, břicha a zádových fascií. Protažení 

zkrácených svalů – hamstringy, m. rectus femoris, mm. gastrocnemií.  

Rozvolnění mezižeberních prostor. Nácvik stabilizace lopatek v dynamice – 

posun trupu kranio-kaudálně v pozici na čtyřech. Nácvik neutrální pozice lopatky 

vleže na boku. Korekce pohybového stereotypu – drive, putt, chip. 

 

Proband si v době terapií subluxoval pravý ramenní kloub a na základě doporučení 

lékaře musela být naše spolupráce ukončena. 

Instruktáž pacienta: 

Proband byl zainstruován a se cviky souhlasí. Zároveň byla probandovi 

doporučena autoterapie v podobě protahování a PIR zkrácených svalů a provádění 

naučených cviků doma sám. Dále byl poučen o správném stereotypu sedu a o využívání 

nových pohybových vzorů s již aktivním HSSp při běžných denních činnostech 

a volnočasových aktivitách po celou dobu dne s co největší frekvencí. 
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Výstupní vyšetření 

Výstupní vyšetření nebylo provedeno vzhledem k indispozici probanda 

a předčasnému ukončení naší spolupráce v důsledku zranění. 

Závěr: 

Proband po celou dobu spolupracoval a komunikoval. Proband ihned 

po počátečních terapiích pozoroval výrazné snížení bolesti v oblasti bederní páteře NRS 

2/10. Snažil se o využívání nových pohybových vzorů s aktivním HSSp v běžných 

denních činnostech i volnočasových aktivitách, kde také pozoroval lepší výsledky jak při 

golfovém odpalu, tak i při hokejovém úderu. Dále se doporučuji zaměřit na protahování 

zkrácených svalů a posílení svalstva ramenních kloubů. Proband byl poučen o autoterapii. 
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Příloha č. 2 – Dotazník  

Dotazník 

Žena x Muž                                  Věk: 

otázka odpověď poznámky: 

Trpíte bolestmi zad? ANO x NE  

Kde se bolesti vyskytují? V oblasti:  

a. Krční páteře 

b. Hrudní páteře 

c. Bederní páteře 

d. V křížové oblasti 

 

Jak velká je bolest na stupnici 0 – 

10 (0 = žádná bolest, 10 = nejhorší 

možná bolest)  

  

Jaký je typ bolesti? a. Stálá 

b. Kolísavá 

c. Vystřelující 

d. Tupá 

e. Palčivá 

f. Řezavá 

g. Bodavá 

h. Jiná  

 

 

Jaká je intenzita bolesti? a. Mírná 

b. Střední  

c. Intenzivní 

d. Velice intenzivní 

 

Mění se bolest během dne? ANO x NE  

Pokud ano: kdy je horší? a. Ráno 

b. Odpoledne 

c. Večer 

d. V noci 

 

Je bolest závislá na činnosti 

(sportu)? 

ANO x NE  

Jaká je bolest po tréninku? a. Větší 

b. Menší 

c. Stejná 

 

Jaká je bolest po cvičení?  a. Vetší  

b. Menší 

c. Stejná 

 

Cítíte se po cvičení 

stabilněji/zpevnění? 

ANO x NE  

Existuje poloha, ve které se bolest 

zmírní? (Pokud ano, jaká je to 

poloha) 

ANO x NE  

Existuje poloha, ve které se bolest 

zhorší? (Pokud ano, jaká je to 

poloha) 

ANO x NE  

Jaké je vaše zaměstnání?   

Jak trávíte volný čas?   

(vlastní archiv, 2017) 
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Příloha č. 3 – Informovaný souhlas (vzor) 

Informovaný souhlas pacienta 

Název bakalářské práce (dále jen BP):  

Aktivace hlubokého stabilizačního systému u pacientů s vertebrogenním algickým 

syndromem bederní páteře. Korekce pohybových stereotypů ve volnočasových 

aktivitách. 

Stručná anotace BP:  

Celkem 10 terapií bude probíhat v soukromé ambulanci Fyzio 21 v Mladé Boleslavi. 

Terapie budou zaměřeny na ovlivnění hlubokého stabilizačního systému, na korekci 

chybných pohybů, které v průběhu dne, při golfu a dalších Vašich zájmových činnostech 

využíváte. Při terapiích budu využívat metodu Dynamické neuromuskulární stabilizace 

vytvořenou Prof.  PeadDr. Pavlem Kolářem, Ph.D. Cílem bude vytvoření nových pohybů 

s již zapojeným hlubokým stabilizačním systémem a jejich automatické využívání při 

Vašich aktivitách. Předpokladem je, že v průběhu terapií dojde ke snížení či odstranění 

Vaší bolesti z oblasti bederní páteře. 

Jméno a příjmení pacienta:  

 Datum narození:  

Kazuistika pacienta pod číslem:  

1. Já, níže podepsaný/á souhlasím s účastí v BP, jejíž výsledky budou anonymně 

zpracovány formou kazuistiky včetně videozáznamů. Je mi více než 18 let.   

2. Byl/a jsem podrobně a srozumitelně informován/a o cíli BP a jejích postupech, průběhu 

zpracování, a formě mé spolupráce. Byl mi vysvětlen očekávaný přínos BP.   

3. Porozuměl/a jsem tomu, že svou účast mohu kdykoliv přerušit či zcela zrušit, aniž by 

to jakkoliv ovlivnilo průběh mé další léčby. Moje účast v kazuistice BP je dobrovolná. 

  

4. Kazuistika bude včetně videozáznamů v BP uveřejněna přísně anonymně bez 

jakýchkoliv osobních údajů.   

5. S účastí v kazuistice BP není spojeno poskytnutí žádné finanční ani jiné odměny.   

Datum:  

Podpis pacienta:                                                                              Podpis studenta: 


