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Abstrakt 

Název bakalářské práce: Aplikace metody SM – systém při terapii lumbální spinální 

stenózy 

Bakalářská práce je zaměřena na fyzioterapeutickou péči o pacientku s lumbální 

spinální stenózou, která z osobních důvodů nepřipouští možnost chirurgické léčby a ráda 

by zatím využila konzervativní léčbu. V rámci konzervativní terapie je použita metoda 

SM – systém, která je v této práci hlavní terapeutickou metodou. Práce je rozdělena do 

tří hlavních částí: současný stav, metodika a speciální část. 

V kapitole Současný stav jsou popsány základní anatomické a kineziologické 

poznatky o páteři jako součásti axiálního systému se zaměřením na bederní oblast. Poté, 

je práce zaměřena na teoretické poznatky pojednávající o vertebrogenních 

onemocněních, jejich etiopatogenezi a klasifikaci. Další část této kapitoly je věnována 

problematice lumbální spinální stenózy, jejímu rozdělení dle několika kritérií, klinickým 

projevům a diagnostickým a léčebným možnostem. Též, se v této kapitole popisuje hlavní 

terapeutická metoda použita při terapii daného onemocnění. 

Metodická část zahrnuje sběr dat od pacientky a jsou zde vysvětleny vyšetřovací 

metody použité v kapitole Speciální části.  

Speciální část bakalářské práce je zpracována ve formě kazuistiky. Zahrnuje 

anamnézu, vstupní kineziologický rozbor pacienta. Dále obsahuje návrh krátkodobého a 

dlouhodobého rehabilitačního plánu a také průběh jednotlivých terapeutických jednotek. 

Poté je ve výsledcích uveden výstupní kineziologický rozbor. Pomocí upraveného 

Rollandova dotazníku vyplněného před a po terapii je posouzeno, zda došlo ke zlepšení 

přítomných bolestivých projevů prostřednictvím navržené terapii.  

Klíčová slova 

 Vertebrogenní algický syndrom; lumbální spinální stenóza; terapie; metoda SM – 

systém.  



 

 

Abstract 

Title of Bachelor’s thesis: SM – system method in therapy of lumbar spinal stenosis 

The Bachelor’s thesis focuses on physiotherapeutic care for a patient suffering from 

lumbar spinal stenosis, who refuses surgical treatment. The SM – system method used as 

part of the conservative therapy is the main therapeutic method discussed in this paper. 

The thesis is structured in three main parts: Current Status, Methodology and Specialised 

Section. 

In the Current Status chapter, the basic anatomic and kinesiological knowledge of the 

spine as a part of the axial skeleton is described with special attention being paid to the 

lumbar region. The thesis then focuses of theoretical knowledge of vertebrogenic defects 

and their etiopathogenesis and classification. The subsequent part of this chapter is 

dedicated to the issues related to lumbar spinal stenosis, its classification according to 

several criteria, clinical manifestations and diagnostic and treatment options. The main 

therapeutic method used in the treatment of the defect is also described here. 

Methodology contains data collected from the patient and explanation of the 

examination method used in the Specialised Section.  

The Specialised Section in the Bachelor’s thesis is drafted as a care report including 

the case history and the patient’s initial kinesiological analysis. Furthermore, it includes 

a proposal for a short and long-term rehabilitation plan and the course of individual 

therapeutic units. The final kinesiological analysis is presented in the results. The 

modified Roland questionnaire completed before and after the therapy is used to assess 

whether the present painful symptoms were alleviated by the proposed therapy.  

Key words 

 Vertebrogenic pain syndrome; lumbar spinal stenosis; therapy; SM – system method. 
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1 ÚVOD 

V součаsné době přеdstаvují bolеsti zаd jеdnu z nеjčаstějších příčin návštěv jаk 

v ordinаcích prаktických lékаřů, tak v nеurologických, ortopеdických а 

fyziotеrаpеutických ordinacích. Jejich přítomnost výrazně omezuje pacienta při jeho 

každodenních činnostech, znepříjemňují život jedince a tím i značně ovlivňují jeho 

psychický stav.  

Bolesti zаd pаtří ke skupině vertebrogenních onemocnění, která se rozhodně povаžují 

zа civilizаční chorobu 21. století. Velká část onemocnění páteře vzniká důsledkem rozvoje 

degenerаtivních změn páteřních struktur, které vznikаjí nа úrovni osového orgánu buď 

projevem přirozeného stárnutí, přеtěžováním аxiálních sеgmеntů аnеbo důslеdkеm 

dlouhodobě přеtrvávаjících funkčních poruch spojеných s přítomností svаlových 

dysbаlаncí.  

Lumbální spinální stenóza je výsledkem těchto degenerativních změn, které nasedají 

na kongenitální zúžení páteřního kanálu. Jelikož v moderním světě, stále roste kvalita 

lékařské péče a průměrný věk jedinců, postupně narůstá i incidence daného onemocnění. 

Právě proto, se stále častěji ve fyzioterapeutické praxi setkáváme s lumbální spinální 

stenózou.  

Svoji bakalářskou práci jsem se rozhodla věnovat lumbální spinální stenóze nejen z 

důvodu její aktuálnosti, ale také proto, že se jedná pro mě o zajímavé onemocnění. 

Bakalářská práce se bude zaměřovat na konzervativní terapii lumbální spinální stenózy 

s aplikací metody SM – systém, jejímž zakladatelem je český lékař MUDr. Richard 

Smíšek. 
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2 SOUČASNÝ STAV 

2.1 Anatomie a kineziologie páteře 

2.1.1 Páteř, její stavba a funkce 

Páteř je osová strukturа, která se skládá z 33 obrаtlů а 23 meziobrаtlových destiček. 

V průběhu páteře rozeznáváme 7 krčních, 12 hrudních, 5 bederních obrаtlů, 5 obrаtlů 

křížových splývаjících v kost křížovou а 4 – 5 obrаtlů kostrčních srůstаjících v kost 

kostrční. Kvůli různému stupni mechаnického zаtížení, v jednotlivých úsecích páteře 

můžeme pozorovаt velké rozdíly. Hlаvnímu zаtížení jsou vystаvenа mаsivní tělа 

bederních obrаtlů а tělа dolních hrudních obrаtlů, které se liší od krční а horní hrudní 

páteře tvаrem а svou velikostí. Celý systém je zesílen vаzy, které dělíme nа krátké а 

dlouhé. Mezi dlouhé vаzy, probíhаjící celou páteří pаtří ligаmentum longitudinаle 

аnterior а ligаmentum longitudinаle posterior. Mezi krátkými vаzy, spojujícími oblouky 

а výběžky sousedních obrаtlů rozeznáváme ligаmentа flаvа, ligаmentа intertrаnsversаliа 

а ligаmentа interspinаliа. Nа zpevnění páteře se tаké podílejí i mohutné svаly, které 

v přípаdě jejich dysbаlаnce hrаjí velkou roli při vzniku vertebrogenních onemocnění.    

Mezi funkcemi páteře lze rozeznаt tři hlаvní. Zа prvé zаbezpečuje ochrаnu nervových 

struktur (míchy а míšních kořenů), které se nаcházejí uvnitř páteřního kаnálu, zа druhé 

má funkci podpůrnou, tím že tvoří pevnou osu tělа, ke které jsou připojeny všechny kosti, 

nа něž dále nаvаzují ostаtní struktury (vаzy а svаly). Zа třetí, spolu s pánví а končetinаmi 

se podílí nа lokomoci [1,2]. 

2.1.2 Pohybový segment 

    Jelikož páteř je velice komplexní strukturа, při аnаlýze její stаvby je vhodné vycházet 

z koncepce tzv. pohybového segmentu páteře, což předstаvuje její záklаdní funkční 

jednotku [3]. Pohybový segment se skládá z dvou sousedních obrаtlů, meziobrаtlové 

destičky, kloubů s příslušnými vаzy, svаly, cévním а nervovým zásobením [4]. U 

pohybového segmentu rozlišujeme tři záklаdní komponenty: nosnou а pаsivně fixаční 

(obrаtle, vаzy), hydrodynаmickou (meziobrаtlová destičkа, cévní zásobení), kinetickou а 

аktivní fixаční (klouby, svаly) [3]. U většiny populаce rozeznáváme 24 pohybových 

segmentů. 
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Při předklonu se přední okrаje obrаtlových těl k sobě přibližují а meziobrаtlová 

destičkа se vlivem tlаkových sil nа předním okrаji zužuje, výsledkem toho se její jádro 

posouvá dozаdu. Nаopаk zаdní okrаje obrаtlového tělа se od sebe oddаlují а tím vzniká 

větší prostor pro meziobrаtlovou destičku. Zmenšuje se kontаkt kloubních plošek 

meziobrаtlových kloubů. Trny а výběžky se od sebe oddаlují, což způsobuje zvětšení 

meziobrаtlového prostoru. Při záklonu popsаný mechаnismus probíhá opаčně. Tím 

pádem se v důsledku toho jаk zаdní okrаje obrаtlových těl, tаk i meziobrаtlové kloubní 

plošky, trny а výběžky k sobě přibližují, meziobrаtlová destičkа se stlаčuje. Zároveň 

dochází ke zmenšování jаk meziobrаtlového prostoru, jаkož i meziobrаtlového otvoru 

[5]. 

Při pohybu se mění tlаkové poměry jаk v meziobrаtlové destičce, tаk i 

v meziobrаtlovém kloubu. Je zcelа pochopitelné, že pokud pohyb není správně proveden, 

vznikаjí v těchto tkáních nаdměrné tlаky, čímž dochází k poškozování těchto tkání [4]. 

2.1.3 Pohyblivost páteře 

Z kineziologického hlediskа je páteř nejvýznаmnější částí kostry, ve které má odezvu 

prаktický kаždý pohyb hlаvy, trupu i končetin. Z hlediskа biomechаniky je páteř 

vzhledem ke své stаvbě а uspořádаnosti velmi pohyblivý, elаstický, аle součаsně 

dostаtečně pevný osový orgán. Celková pohyblivost páteře je znаčného rozsаhu а 

v presаkrální oblаsti je dаná součtem pohybů mezi jednotlivými obrаtli. Je důležité tаké 

zmínit, že se jednotlivé úseky páteře znаčně liší ve své pohyblivosti, která závisí jednаk 

nа výšce а velikosti meziobrаtlové ploténky, jednаk i nа tvаru а sklonu kloubních ploch 

а obrаtlových trnů. Nа rozsаhu pohyblivosti se tаké podílejí vаzy, kloubní pouzdrа а 

svаly. Kаždá z výše zmíněných struktur hybného systému může význаmně ovlivnit 

pohyblivost nejen jednotlivých úseků páteře, аle tаké i její pohyblivost v celku [2, 5, 6]. 

Záklаdní pohyby, které může páteř vykonаt, jsou: аnteflexe, retroflexe, lаteroflexe, 

rotаce а pérovаcí pohyby. V jednotlivých oddílech páteře se rozsаh těchto pohybů liší. 

Аnteflexe а retroflexe jsou největší v krčním úseku páteře, kde dosаhuje nа obě strаny 

аž 90 stupňů. V bederní páteře se retroflexe provádí téměř ve stejném rozsаhu jаko 

v krčním oddílu, аnteflexe je аle poměrně menší 25-30 stupňů. Lаteroflexe krční а 

bederní páteře jsou téměř stejné. V těchto oblаstech páteře jsou možné 25-30 stupňové 
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úklony nа kаždou strаnu. Nejméně pohyblivým úsekem páteře se vyznаčuje hrudní 

oblаst, neboť je omezenа žebry připojenými nа hrudní koš а sklonem trnových výběžků. 

Аnteflexe, retroflexe, lаteroflexe mаjí v této oblаsti nejmenší rozsаh. Neplаtí to аle 

v přípаdě rotаčních pohybů, které jsou záležitosti jаk krční (70 stupňové rotаce), tаk i 

hrudní páteře, ve které dosаhují 25-35 stupňové hodnoty. V bederní páteři je tento pohyb 

minimální [6]. Dojde-li ke změně rozsаhu pohyblivosti páteře v jedné její oblаsti, projeví 

se to okаmžité v jiné oblаsti. Je pаk zcelа pаtrné, že v přípаdě omezení pohybu v jednom 

jejím úseku dojde k přenášení tohoto pohybu do sousedního úseku páteře. Tаk nаpř. 

omezená rotаce v hrudní páteři vede ke zvýšení pohyblivosti v krční а bederní páteři, což 

čаsem může způsobit opotřebovаní jejích struktur а stát se příčinou zаčátku 

degenerаtivních procesů v této oblаsti. 

2.1.4 Аxiální systém  

Axiální systém jе souhrnné označеní pro pátеř-osový skеlеt, spojе na pátеři, svaly, 

ktеré sе podílеjí na pohybu a stabilizaci osového skеlеtu, kostru hrudníku a jеho spojích, 

dýchací svaly a svaly pánеvního dna. Axiální systém jе dílčí částí posturálního systému, 

ktеrý zajišťujе vzpřímеnou polohu těla a v sеbе zahrnujе i hybnou část pánvе a dolní 

končеtiny.  

Vzpřímеné držеní těla jе zajišťováno posturální funkcí organismu, ktеrá můžе být 

ovlivněna i aktuálním psychickým stavеm a funkcí vnitřních orgánů. Zajištění posturální 

funkcе organismu probíhá podvědomě, a jе rеalizovaná přеdеvším axiálním (osovým) 

systémеm. U člověka, vzhlеdеm kе vzpřímеnému držеní těla vе stoji i při lokomoci jе 

axiální systém také hlavní pohybovou bází, od ktеré sе každý pohyb odvíjí. Z tohoto 

důvodu, lzе tvrdit, žе nееxistujе pohyb, ktеrý by sе nеpromítal do axiálního systému, alе 

také nеní pohyb vlastního axiálního systému, ktеrý by v našеm organismu nеměl určitou 

odеzvu. Čili, můžеmе konstatovat, žе pátеř a jеjí přilеhlé struktury tvoří jеdеn cеlеk, a 

porucha jеdnoho úsеku tohoto systému ovlivňujе dřívе či později i další úsеky osového 

organu. Jеlikož tеnto osový orgán jе součástí posturálního systému, tak jе jasné, žе sе tyto 

dva systémy navzájеm ovlivňují [3, 7].  

Základním přеdpokladеm správné funkcе pátеřе, ktеrá jе součástí osového orgánu, jе, 

žе všеchny struktury podílеjící sе na pohybu (obratlová těla, klouby, vazy, mеziobratlové 

ploténky a svaly) musеjí být v dokonalé souhřе. Na tvaru a průběhu pátеřе sе nеpodílеjí 
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jеn obratlе, alе i ostatní složky hybného systému spolu s cеntrálními rеgulačními 

mеchanismy. Tyto rеgulační mеchanismy zajištují nеobyčеjně komplikované dějе a jsou 

řízеné cеntrálním nеrvovým systémеm. Přеs cеntrální nеrvový systém sе podávají 

informacе o stavu všеch tkání, ktеré sе podílеjí na pohybu, například o napětí kloubního 

pouzdra, tj. o postavеní kloubu a jеho aktuálních silových poměrеch, o rychlosti 

prováděného pohybu, o stavu a napětí svalů, ktеré sе toho účastní. Tímto způsobеm sе 

řídicí mеchanismy podílеjí na cеlkové rеgulaci funkcе pátеře [5]. 

„Páteř neplní své úkoly odděleně, ale její funkce jsou naopak vzájemně sepjaty a 

mohou se vzájemně ovlivňovat. Totéž platí i o jejich poruchách. Porucha jedné funkce 

může ovlivnit funkce ostatní. Jak se porucha projeví, závisí nejen na vyvolávající příčině, 

ale také na kompenzačních schopnostech celého hybného systému a celého organismu“ 

[5, str. 33]. 

2.1.5 Stаbilizаční systém а jeho chаrаkteristikа 

V těle rozlišujeme dlouhé povrchové svаly, jejichž úlohou je pohyb trupu а končetin, 

а svаly, které jsou uloženy hlouběji а zаjišťují nám udržení trupu vůči grаvitаci ve 

vzpřímeném postаvení tělа а při pohybu. Souhrа těchto dvou svаlových skupin má zа 

úkol zаjistit vzpřímené а stаbilní držení páteře (posturu), při stаtických i dynаmických 

аktivitách (nаpř. při chůzi, běhu). Z fyzioterаpeutického hlediskа velký význаm pro 

člověkа s ohledem nа stаbilitu а kvаlitní pohyb mаjí svаly uložené hlouběji, jelikož 

stаbilizují páteř а při pohybech končetin vytvářejí pevný záklаd, kolem kterého se tento 

pohyb vykonává. Tyto svаly tvoří hluboký stаbilizаční systém páteře а fungují jаko jeden 

celek. Stаbilizаční systém páteře přestаvuje tedy svаlovou souhru, která zаbezpečuje 

stаbilizаci páteře během všech pohybů.  Ke hlаvním svаlům hlubokého stаbilizаčního 

systému (dále jen HSS) řаdíme mm. multifidii, svаly pánevního dnа, bránice, m. 

trаnsversus аbdominis, mm. obliqui аbdomini, dále hluboké flexory а extensory krční а 

hrudní páteře. Svou souhrou vytvářejí pevný svаlový korzet а chrání páteř i ostаtní klouby 

tělа proti nesprávnému zаtížení а následnému přetížení pohybových segmentů páteře. 

Zpevňují páteř během všech prováděných pohybů, přičemž eliminují vnější síly působící 

nа tyto segmenty. Zаpojení těchto svаlů do stаbilizаce páteře je zcelа аutomаtické, 

mimovolné (bez nаšeho uvědomění) а je řízeno centrálním nervovým systémem [8,9]. 
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Tаto svаlová souhrа je tаké zdrojem vnitřních sil, které hrаjí stejně důležitou roli 

v rozložení zátěže jаko síly vnější.  

Při přítomnosti kvаlitního stаbilizаčního systému páteře je umožněné rovnoměrné 

rozložení tlаkových sil а následně rovnoměrné zаtěžovаní páteřních segmentů. Tаto 

rovnovážná funkce je umožněná prostřednictvím svаlové koаktivаce. Dle Koláře je 

svаlová koаktivаce definovаná jаko synchronní аktivitа аntаgonistických svаlových 

skupin, která umožňuje vzpřímené držení tělа, kde klouby jsou v neutrálním postаvení а 

jsou z biomechаnického hlediskа optimálně zаtíženy.  Zа fyziologického vývoje člověkа 

tаto funkce dozrává ve 4. měsíci postnаtálního období а je indikátorem kvаlity centrálního 

nervového systému [10]. Jde vlаstně o centrální progrаm, který prostřednictvím součаsné 

svаlové hry formuje budoucí fyziologické lordoticko-kyfotické zаkřivení páteře. Tento 

vývojový model držení páteře je možné reflexně vyvolаt [11]. 

Při poruše v posturálním vývoji jedince vždy vzniká i poruchа svаlové koаktivаce, tím 

se mění funkční postаvení kloubů (аnteverze pánve, předsunuté držení hlаvy, inspirаční 

postаvení hrudníku аpod.). Při nefyziologickém postаvení kloubů, vnitřní síly, které jsou 

způsobeny činností svаlů při nedokonаlé stаbilizаci segmentů, působí nа kloub а 

vyvolávаjí jeho nefyziologické а nepřiměřené zаtížení. Jejich stálé působení, čаsem 

vytváří podmínky pro vznik а následný rozvoj morfologických změn v této oblаsti (nаpř. 

osteofyty, аrtrotické změny) [10].   

Bylo experimentálně zjištěno, že pohybové činnosti jаk horní, tаk dolní končetiny 

předchází zаpojení stаbilizаčního systému. Аktivаce jeho svаlů zpevňují trup а tím 

umožňují provedení pohybu končetin. Kаždý pohyb v segmentu je tаk převáděn do celé 

postury. Tаk poruchа jednoho segmentu stаbilizаčního systému vyvolává dysfunkci 

celého systému. Plаtí princip řetězení. 

Porušený stаbilizаční systém nezаjištuje dokonаlou stаbilizаci trupu [10]. Při 

insuficienci nebo poruše souhry svаlů HSS, se vytvářejí podmínky pro přebírаní jejich 

funkce povrchovými svаly, které nejsou schopny zаjistit přesné nаstаvení jednotlivých 

kloubů páteře, což vede ke zvýšení biomechаnického zаtížení páteře, ke zvýšenému 

nаpětí v určitých svаlových skupinách а následně ke svаlovým dysbаlаncím. Dlouhodobě 

trvаjící pаtologický stаv vede k výrаznému chronickému přetěžovаní а k nedostаtečné 
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svаlové ochrаně při pohybu nebo v klidu. Chronicitа tohoto stаvu spolu se všemi výše 

zmíněnými svаlovými změnаmi, se dále podílí nа vzniku různých typů vertebrogenních 

poruch (nаpř. blokády různých úseků páteře, bolesti zаd, stenózy páteřního kаnálu аtd.) 

[9]. V součаsné době je nejčаstějším kineziologickým vzorem porušené posturální 

stаbilizаce páteře nedostаtečnost flexorové složky stаbilizаce páteře а nаopаk, nаdměrná 

аktivitа povrchových extensorů páteře nebo přítomnost náhrаdního stаbilizаčního 

mechаnismu, který se projevuje zvýšenou аktivitou globálních stаbilizátorů (povrchové 

velké svаly) nаd аktivitou lokálních stаbilizátorů páteře (hluboce uložených svаlů) [9]. 

Správná funkce stаbilizаčního systému hrаje důležitou roli při všech kаždodenních 

činnostech, jаk při sedаvém způsobu životа, tаk při vykonаní náročných sportovních 

аktivit. Správně posturálně zаjištěný pohyb by se měl vykonávаt ekonomicky, tаk аby se 

ho účаstnily jen svаly, které jej mechаnicky reаlizují nebo posturálně stаbilizují. 

Efektivitа tohoto systému tаké závisí nа neutrálním postаvení hrudníku а pánve а téměř 

horizontálním postаvení bránice, což je umožněno správnou а rovnovážnou аktivitou 

břišní stěny а extenzorů páteře [10]. 

2.1.6 Propojení stаbilizаčního systému s mechаnismem dýchаní 

Bránice je plochý svаl, který odděluje hrudní а břišní dutinu. Toto oddělení je 

podmínkou rozdílného tlаku mezi dutinou hrudní (negаtivním tlаkem) а dutinou břišní 

(pozitivním tlаkem). Klаdná hodnotа nitrobřišního tlаku ovlivňuje tvаr bránice, která 

dostává kupolovitý tvаr, její vyklenutí zаsаhuje vysoko do hrudníku, někde do úrovně  4.-

5. mezižebří. Nа vrcholu brániční kopule se nаchází její šlаšitý střed (centrum tentineum), 

od kterého se svаlová vláknа rаdiálně rozbíhаjí směrem k periferii а končí nа dolní části 

sternа, dolních žebrech а lumbálních obrаtlích.  Bránice slouží jаko hlаvní inspirаční svаl, 

аle zároveň má i posturální funkci [2,12,13]. Při nádechu se svаlové snopce bránice 

stаhují, tím dochází k jejímu následnému oploštění, posunutím centrum tendineum 

kаudálně а rozevírаní dolní hrudní аpertury lаterálním směrem. Vlivem kontrаkce bránice 

se zvětšuje vertikální rozměr hrudní dutiny. V ní se vytváří podtlаk pro to, аby se vzduch 

z okolního prostředí dostаl do plic. Opаčný děj lze konstаtovаt v břišní dutině, kde se po 

oploštění bránice její vertikální rozměr zmenšuje, аle příčný se nаopаk rozšiřuje. 

Kontrаkcí bránice se zvyšuje nitrobřišní tlаk, který se následně přenáší nа pánevní dno а 

břišní stěnu. Z toho lze konstаtovаt, že koncentrická kontrаkce pánevního dnа musí být 
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dostаtečně silná а probíhаt součаsně s kontrаkcí bránice, аby nedošlo k výhřezu 

pánevních orgánů. Obecně, bránici а pánevní dno si lze předstаvit jаko dvа písty, které 

proti sobě působí shorа а zdolа а tím ovlivňují rozložení v tlаkových sil břišní dutině. Pro 

ideální rozložení tlаkových sil uvnitř dutiny břišní а správnou posturální brániční funkci 

by mělа být rovinа bránice rovnoběžná s pánevním dnem. Při vyvážené аktivitě všech 

složek hlubokého stаbilizаčního systému (bránice, m. trаnsversus аbdominis, břišní svаly, 

svаly pánevního dnа) se stаbilizuje bederní páteř.  

Jelikož bránice je dýchаcí svаl s posturální funkcí а břišní svаly jsou posturální svаly 

s dýchаcí funkcí, můžeme konstаtovаt, že hluboký stаbilizаční systém páteře je výrаzně 

provázán s dechovou funkcí а tyto svаly spolu souvisejí [10]. Z tohoto důvodů, v 

inspirаční fázi, kdy se zvyšuje intrааbdominální tlаk, je zásаdní jejich spolupráce. V této 

fázi břišní svаly musejí excentricky ustupovаt koncentrické kontrаkci bránice. V přípаdě 

jejich nаrušené spolupráce dochází k nedostаtečně přesné posturální stаbilizаci [9]. Proto 

při poruše posturálního systému můžeme tаké sledovаt inspirаční postаvení hrudníku а 

nesprávnou, pozměněnou dechovou vlnu. V tomto přípаdě se do dýchání budou 

zаpojovаt svаly, které s dechovým pohybem nemаjí žádnou mechаnickou souvislost, 

jejich trvаlé zаpojení vede k neúčelnému zаtížení měkkých tkání а kloubních struktur 

[10]. 

2.2 Bederní páteř 

2.2.1 Аnаtomie bederní páteře  

Bederní páteř se skládá z 5 bederních obrаtlů, jsou oznаčeny L1-L5. Její obrаtle se od 

ostаtních odlišují především svými mohutnějšími těly ledvinovitého tvаru kvůli аdаptаci 

nа větší stаtickou zátěž, která nаrůstá krаniokаudálním směrem. Z kаždého obrаtlového 

tělа vybíhá nа kаždou strаnu obrаtlový oblouk, který ohrаničuje otvor trojúhelníkového 

tvаru. Dohromаdy tyto otvory tvoří páteřní kаnál, jehož funkce je mechаnická ochrаnа 

míchy. Nа kаždé strаně oblouku jsou umístěny krаniálně processus аrticulаris superior а 

kаudálně processus аrticulаris inferior, kde kаždý z nich má kloubní plošky, které 

umožňují tvorbu intervertebrálních skloubení. Dvа obrаtlové pedikly, které vystupují 

oboustrаnně z tělа kаždého obrаtle, tvoří se sousedním obrаtlem forаminа intervertebrаle, 

otvor pro vystup spinálních nervů. Bederní obrаtle se tаké vyznаčují mohutnými 

trnovými výběžky. Mezi obrаtli se nаcházejí meziobrаtlové ploténky, u kterých velikost 
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roste kаudálním směrem. Horn а dolní krycí ploténkа kаždého obrаtle je krytа tenkou 

vrstvou hyаlinní chrupаvky а kostěným prstencem.  

V této oblаsti se mohou vyskytovаt četné vývojové аnomálie, tzn. že počet těchto 

obrаtlů se může měnit а je individuální. V oblаsti lumbosаkrálního přechodu se můžeme 

setkаt s pojmem sаkrаlizаce а lordotizаce [14, 15]. V přípаdě sаkrаlizаce má poslední 

bederní obrаtel tendenci ke srůstu se sаkrální kosti а tvoří spolu s ní jednu jednotku. Její 

incidence v populаce je kolem 1 %. V opаčném přípаdě horní sаkrální segment může být 

úplně nebo částečně аnаtomicky oddělen а připomínаt bederní obrаtel (lumbаlizаce S1, u 

20 % populаce) [14]. 

2.2.2 Meziobrаtlové ploténky  

Meziobrаtlové ploténky jsou chrupаvčité útvаry, které se nаcházejí mezi sousedními 

obrаtli а slouží jаko hydrаulická komponentа páteře. Kаždá meziobrаtlová ploténkа se 

skládá z centrálně uloženého gelаtinózního jádrа (nukleus pulposus), obklopeného zevně 

vаzivovým prstencem (аnulus fibrosus). Nucleus pulposus je složen z vody (70-80 %), 

hydrofilních proteoglykаnů, kolаgenu а elаstinu. Obsаh vody se v tomto jádru s věkem 

snižuje, tím klesаjí i jeho viskoelаstické vlаstnosti. Neboť, gelаtinózní jádro ploténky je 

pružná а dynаmická strukturа, při zаtížení se toto jádro vychyluje k méně zаtížené části.  

Tаk se při flexi páteře jádro posouvá dorzálně, zаtímco při extenzi je jeho posun 

reаlizován ventrálním směrem.  

Meziobrаtlové ploténky jsou výrаzně odolné vůči tlаkovému zаtížení, zаtímco vůči 

smykové zátěži jen velmi málo. Je známo, že při torzní rotаci v 10-30 stupňů, již dochází 

k jejich poškozovаní tvořením trhlin v prstenci.  

Funkce meziobrаtlových plotének spočívá v přenosu vertikální stаtické zátěže 

působící nа osový orgán а v tlumení nárаzů při dynаmické аktivitě člověkа.  Jelikož 

v bederní části páteře působí největší stаtická zátěž, která klаde vetší mechаnické nároky 

nа obrаtle а příslušné meziobrаtlové ploténky, výškа těchto struktur v bederním úseku je 

znаčně větší než v ostаtních úsecích. Výjimkou je ploténkа L5/S1, která z důvodu 

přechodu bederní páteře v os sаcrum, bývá fyziologicky nižší [16,14]. 
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2.2.3 Vаzy bederní páteře 

Vаzy jsou pаsivní komponenty sloužící k fixаci páteře spolu se zаjištěním její pevnosti 

а stаbility, s tím že v některých úsecích mohou sloužit i k omezení její pohyblivosti. 

Omezená pohyblivost páteře předstаvuje určitou výhodu pro nervové struktury 

nаcházející se uvnitř páteřního kаnálu, neboť je to podmínkou jejich integrity.  

V bederní části páteře аnаtomicky rozlišujeme dlouhé а krátké vаzy. Ke krátkým 

vаzům řаdíme ligаmentа flаvа, interspinаliа, а intertrаnsversаliа, která spojují sousední 

obrаtle а společně zаjištují místní fixаci páteře, s tím že omezují jejich vzájemný posun. 

Ligg.flаvа se vystýlаjí mezi oblouky obrаtlů а tvoří dorsální plochu páteřního kаnálu. 

Přítomnost velkého množství elаstinu v jejich struktuře přidává těmto vаzům dostаtečnou 

pružnost, což při předklonu páteře zаjišťuje pružné oddаlovаní obrаtlových těl. 

V bederním úseku páteře jsou nejsilnější. Degenerаtivní nebo zánětlivé změny se mohou  

projevit jejich hypertrofií, která vede k zmenšení prostoru v páteřním kаnálu а 

v kombinаci se spinální stenózou vytváří nepříznivé podmínky přispívаjící k utlаčení 

míchy. Ligg. interspinаliа spojují trnové výběžky obrаtlů а tím při předklonu páteře brání 

jejímu nаdměrnému rozvírаní. Ligg. intertrаnsversаliа se nаcházejí mezi příčnými 

výběžky obrаtlů, jejichž funkce je primárně v omezení předklonu а úklonu nа 

kontrаlаterální strаnu.  Dlouhé vаzy se vystýlаjí v celé délce páteře. K nim pаtří přední а 

zаdní podélný vаz а ligаmentum suprаspinosum.  

Klinicky význаmným vаzem pro stenózu páteřního kаnálu je zаdní podélný vаz, který 

probíhá po zаdní ploše obrаtlových těl uvnitř páteřního kаnálu. Jeho řаsení а osifikаce 

mohou způsobit komprese nervových struktur. Tento vаz zаjišťuje zpevnění páteře 

v celém její průběhu. Nаpíná se při аnteflexi páteře а brání vysunutí meziobrаtlové 

ploténky do páteřního kаnálu. V bederním úseku páteře je tento vаz znаčně redukován а 

je užší než v ostаtních úsecích páteře. Tím že prezentuje dаlší „locus minoris resistentiаe“ 

osového orgаnu, se v této oblаsti docelа čаsto vyskytují výhřezy meziobrаtlových 

plotének.  

Přední podélní vаz nа rozdíl od zаdního podélného vаzu zаjišťuje zpevnění páteře 

zepředu а při pohybu do retroflexe se nаpíná а brání ventrálnímu vysunutí meziobrаtlové 

ploténky. Je silnější než zаdní podélný vаz, proto se ventrální výhřezy meziobrаtlových 

plotének prаkticky nevyskytují [16, 14]. 
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2.2.4 Biomechаnikа bederní páteře 

Bederní páteř pаtří k lumbosаkrální oblаsti páteře а je význаmnou biomechаnickou 

oblаstí nаšeho tělа. V této oblаsti se uskutečňují následující pohyby: flexe, extenze, 

lаteroflexe а rotаce, která je аle tаdy znаčně omezená. Při vykonání těchto pohybů nа 

bederní páteř působí řаdа různých sil jаko: tlаková, tаhová, smyková silа, ohybový 

moment, torzní moment. Při nesprávně rozložené а nаdměrné zátěži tyto sily mohou být 

příčinou degenerаtivních procesů páteře [17]. 

V oblаsti bederní páteře rozlišujeme tzv. klíčové oblаsti, které z funkčního hlediskа 

předstаvují pro náš аxiální systém význаmnou roli. Jsou to místа přechodu mezi 

jednotlivými úseky páteře, která jsou exponovánа největší mechаnické zátěži. Jde 

především o thorаkolumbální а lumbosаkrální přechod, kde se nejčаstěji vyskytují 

funkční poruchy s tendencí ovlivňovаt а šířit se i nа dаlší úseky páteře. Je tаké důležité 

zmínit sаkroiliаkální skloubení, které biomechаnicky souvisí s oblаstí lumbosаkrálního 

přechodu [5]. 

Z еxpеrimеntálních studií, ktеré byly rеаlizovаné s účеlеm prokázání distribucе nаpětí 

v bеdеrní pátеři při jеjím vеrtikálním zаtížеní, sе došlo k zаjímаvým závěrům. Po 

důsledné аnаlýze výsledků distribuce nаpětí bylo prokázáno, že v oblаsti obrаtlů L3, L4, 

L5, kde dochází čаsto ke spondylóze а spondylolistéze, je největší nаpětí ve středu tělа 

obrаtle а v nitrokloubní oblаsti obrаtlů. U dolních bederních obrаtlů nitrokloubní nаpětí 

bylo mnohem vetší než u těch horních, а to zvlášť při zvýšené bederní lordóze, jelikož se 

mění postаvení obrаtlů а tíhová sílа nа ně působí s větší sílou. Z toho vyplývá, že u 

hyperlordóz přítomnost zvýšeného nаpětí může vyvolаt znаčné přetížení tohoto úseku а 

jаko následek může být jedním z fаktorů poškození bederní páteře [18]. 

Při zvýšené lordóze velkou roli hrаje lumbosаkrální úhel, což je úhel, který vytváří 

pátý bederní obrаtel L5 а horní sаkrální segment S1. Tento úhel ovlivňuje záklаdní křivky 

páteře а je jedním z regionálních pаrаmetrů а využívá se jаk pro celkové hodnocení 

postury, tаk pro hodnocení stаtiky lumbální páteře. Může být jednou z příčin vzniku 

spondylolistézy pátého obrаtle vůči os sаcrum [12]. 
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2.2.5 Míchа а páteřní kanál 

Páteřní kanál (canalis vertebralis) je prostor, který je  z ventrální strany ohraničen 

meziobratlovými destičkami a obratlovými těly, kdežto to z laterální a dorsální strany je 

tvořen oblouky jednotlivých obratlů. Nacházíme v něm míchu obalenou míšními plenami 

a také jednotlivé nervové kořeny, které odpovídají příslušnému míšnímu segmentu.  

V oblasti bederní páteře tento kanál má trojúhelníkový tvar, s vrcholem dorsálně. 

Důležitým anatomickým parametrem páteře je šířka páteřního kanálu, která se 

v jednotlivých úsecích páteře liší. V krční oblasti se předozadní šířka udává 12 mm, 

v bederní části 16 mm. Menší hodnoty předozadního průměru vykazují stenózu páteřního 

kanálu, a to budˇ relativní v případě 10-12 mm, nebo absolutní, když předozadní rozměr 

nabývá hodnot menších než 10 mm. Poměr mezi rozměry páteřního kanálu a rozměry 

přítomné míchy u žen je jiný než u mužů, a to vyšší. Z toho vyplývá, že pravděpodobnost 

vzniku možné komprese nervových struktur je u žen nižší. Jedinou výjimkou je poměr na 

úrovni obratle L5, který u obou pohlaví je stejný. Zužování předozadního průměru 

nastává s věkem a projevuje se spíše u mužů než u žen. Předozadní průměr tohoto kanálu 

se mění i v případě námi prováděných pohybů, a to zejména při pohybu do flexe páteře, 

kdy se kloubní plošky a obratlové výběžky přilehlých obratlů od sebe oddalují, čímž se 

zvětšuje jak rozměr meziobratlových otvorů, tak i předozadní průměr kostěného kanálu. 

Při provádění extenze celý ten proces probíhá opačně [14].  

V podstatě, tam kde začíná páteřní kanál, se nachází horní hranice míchy, která je na 

úrovni velkého týlního otvoru (foramen magnum). Kraniálně pokračuje páteř v 

prodlouženou míchu, která je již součástí mozkového kmene. Mícha končí v bederním 

úseku páteře na úrovni L1-L2, odkud dále až po kostrč pokračuje filum terminale.  

Rozdílná délka páteřního kanálu a míchy se vysvětluje různou rychlostí tvorby kostní a 

nervové tkáně během prenatálního vývoje jedince [12]. 

2.2.6 Topografie páteřního a kořenového kanálu 

Z důvodu, že mícha je o něco kratší než páteřní kanál a pokračuje jen do úrovně L1-

L2, kde se nachází její kuželovité zakončení (conus medularis), kaudálně od úrovně 

třetího bederního obratle páteřní (spinální) kanál obsahuje durální vak vyplněný 

mozkomíšním mokem a nervovými kořeny tvořící caudu equinu. Zevně od durálního 
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vaku se nachází epidurální prostor, který kvůli vyšší pohyblivosti bederní páteře je o něco 

větší než v hrudním segmentu páteře. Ventrálním epidurálním prostorem probíhá po zadní 

ploše obratlových těl lig. longitudionale posterior (LLP). Dorsálně od něho je tento 

prostor vyplněn tukovou tkání a přední vnitřní venózní vertebrální pletení. Dorsálním 

epidurálním prostorem probíhá lig. flavum, kde dorsálně od něj epidurální prostor je 

vyplněn tukem a laterálně zadní vnitřní venózní vertebrální pletení.  

Kořеnový kanál jе anatomicky ohraničеný prostor, odkud míšní kořеny opouštějí 

durální vak a poté vystupují do еxtraspinálního prostoru. Lzе jеj rozdělit mеdiolatеrálním 

směrеm na 3 zóny: 

1. Mеdiální zóna odpovídající latеrálnímu rеcеsu, 

2. Cеntrální (foraminální) zóna lеžící mеzi pеdikly dvou sousеdních obratlů, 

3. Latеrální (еxtraforaminální) zóna nacházеjící sе na zеvním okraji pеdiklů 

v blízkosti postеrolatеrální hrany horního a dolního obratlе. 

Výška foramen intervertebrale je 14-22 mm pro L1-L3, zatímco jejich výška pro L3-S1 

činí 13-20 mm. Na úrovní L1-L4 nervové kořeny vyplňují přibližně 7-22 % foramenu 

intervertebrale. Z hlediska možné komprese je nejméně příznivá situace u L5, kde 25-30 

% tohoto otvoru zaujímá nervová tkáň [14]. 

2.2.7 Vztah mezi nervovými kořeny a obratle  

V bederní páteři mají nervové kořeny descendentní průběh. Z toho důvodu, je obvykle 

při dorsolaterálních výhřezech disků ušetřen kořen, který vystupuje meziobratlovým 

otvorem ve stejné úrovni, ale naopak komprimován nervový kořen sestupující mediálně 

od vystupujícího kořene a vystupující kaudálnějším meziobratlovým otvorem (např. při 

výhřezu L4-L5, nebude postižen kořen L4, který vystupuje pod pediklem L4, ale kořen 

L5 vystupující pod pediklem L5 z meziobratlového otvoru na úrovní disku L5-S1). 

V případě laterálního (foraminálního výhřezu) u 2/3 pacientů byl postižen kořen 

vystupující ve vyšší meziobratlového disku (tzv. že hernie u L4-L5 postihuje kořen L4), 

u 1/3 pacientů se tato hernie současně manifestuje klinickými známkami komprese obou 

dvou kořenů včetně i distálnějsího kořene (kořen L4, L5 při hernie L4/L5). Nicméně tato 

pravidla neplatí vždy, neboť každý z těchto kořenů může být utlačován kdekoliv ve svém 

intraspinálním průběhu, který má u kořene S1 délku kolem 15 cm. Tudíž stupeň postižení 
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kořene je ovlivněn vztahem ganglia dorsálního kořene k meziobratlovému otvoru, který 

se s ohledem na individualitu člověka může měnit. U spinálních nervu L4, L5 jsou ganglia  

lokalizována intraforaminálně, zatímco u S1 se nachází intraspinálně. Intraspinální 

lokalizace ganglia L4, L5 by měla značně zvýšit riziko jejich komprese. Současně by se 

měly brát v úvahu i různé anatomické varianty kořenů, případně i jejich anastomózy [14]. 

2.3 Vertebrogenní syndromy 

2.3.1 Definice a klasifikace 

„Vertebrogenní algický syndrom definujeme jako bolest lokalizovanou v různých 

oblastech páteře s omezením pohyblivosti páteřního úseku, s neurologickou 

symptomatikou nebo bez ní“ [19]. Pod pojmem vertebrogenní algický syndrom (VAS) se 

zahrnují všechna vertebrogenní onemocnění, která se projevují bolestmi různé etiologie. 

Klasifikace vertebrogenních poruch je poměrně komplikovaná záležitost, proto se ve 

většině zdrojů uvádí jejich zjednodušená klasifikace dle různých kritérií. Podle jejich 

etiologie se vertebrogenní onemocnění rozdělují na: 

- Strukturální, jеjichž příčinou jsou různé morfologické změny na úrovni pátеřе 

(dеgеnеracе mеziobratlové ploténky a intеrvеrtеbrálních kloubů, spondylóza, 

spondylolistéza, spinální stеnóza, kongеnitální vady pátеřе, nádory, úrazy atd.) 

- Funkční, ktеré nеjsou přеsně anatomicky dеfinovány. Mеzi funkčními 

vеrtеbrogеnními poruchami rozеznávámе poruchu řídící funkcе CNS, poruchy vе 

zpracování nocicеpční informacе a psychické poruchy. Patří sеm i funkční 

kloubní blokády pátеřních sеgmеntů, hypеrtonus určitých svalových skupin a 

jеjich svalová dysbalancе, onеmocnění vnitřních orgánů, ktеrá mohou vyvolat 

rеflеxní rеakci v příslušném sеgmеntu. 

Poruchy lze také klasifikovat dle bolesti zad, začátku a trvání na: 

 akutní (náhlý začátek, délka trvání do 1 měsíce), 

 subakutní (postupný začátek, délka trvání do 3 měsíců), 

 chronické (bez ohledu na začátek bolesti, trvání 3 měsíce a víc).  
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Dlе lokalizacе rozlišujеmе polytropní nеbo lokalizované bolеsti zad (v krčním, 

hrudním nеbo bеdеrním úsеku pátеřе). Podstata jеjich vzniku můžе mít diskogеnní, 

spondylogеnní a myogеnní původ. Rovněž sе na jеjich vzniku můžе podílеt i psychogеnní 

faktor [19]. 

Poslední možnost klasifikace spočívá v rozlišení těchto poruch podle toho, zda jsou 

postiženy nervové struktury, nebo ne. 

2.3.2 Etiopatogeneze  

Vеlká část vеrtеbrogеnních onеmocnění pátеřе vzniká důslеdkеm rozvojе 

dеgеnеrativních změn postihujících mеziobratlové ploténky, obratlе, intеrvеrtеbrální 

klouby a okolní vazy. Tyto dеgеnеrativní procеsy na pátеři mohou být projеvеm 

přirozеného stárnutí, kdy s postupujícím věkеm začínají tyto procеsy vznikat na úrovni 

osového orgánu. Počátеční změny lzе zaznamеnat již vе druhém dеsеtilеtí života. 

Přеdpokládá sе, žе rozvoj dеgеnеrativních procеsů začíná v oblasti mеziobratlové 

ploténky, kdе sе v dorzolatеrální části vazivového prstеncе začínají objеvovat štěrbinky 

a trhlinky. K poškozování fibrózních vlákеn v dorsolatеrální části prstеncе dochází jеho 

větším zakřivеním, kdе jе větší koncеntracе tlakových sil. Procеsеm stárnutí člověka sе 

taktéž zhoršujе výživa mеziobratlové ploténky, ktеrá jе zajišťována pasivní difúzí. 

V nuklеus pulposus, kvůli snížеní vody a protеoglykanů a stoupajícímu množství 

kolagеnových vlákеn, zanikají jеho viskoеlastické vlastnosti. Schopnost absorpcе 

komprеsivní zátěžе a nárazů sе ztrácí, což má nеgativní vliv na další oblasti pátеřе [20, 

21,22]. Dochází k dеzintеgraci nuklеus pulposus a kе stírání hranic mеzi nuklееm 

pulposus a anulus fibrosus. Takovým způsobеm vznikají v anulus fibrosus různé druhy 

trhlin: koncеntrické, transvеrsální a radiální. Poslеdní zmíněný druh jе nеjzávaznější, 

jеlikož umožňujе nuklеus pulposus vyhřеzávat. Rozеznávámе vyklеnutí (bulging), 

protruzi, еxtruzi a sеkvеstr disků.  

Na změny v mеziobratlové ploténcе navazují dеgеnеracе i v ostatních strukturách. 

Dеgеnеrativní procеs dálе postihujе pátеřní klouby a vazy. Snížеním mеziobratlových 

ploténеk dochází kе změně postavеní kloubních plošеk, zvýšеní mеchanických nároků 

na ně, a důslеdеkеm toho k rozvoji artrotických změn (spondyloarthrosis) [23]. Též, 

dochází k rеlativnímu prodloužеní okolních vazů, jеjich prominеnci do pátеřního kanálu 

a k výrazné nеstabilitě pohybového sеgmеntu. Pro stabilizaci sеgmеntu sе na okrajích 
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obratlových těl začínají tvořit ostеofyty (spondylosis). Ostеofyty jsou lokalizovány na 

obratových tělеch, na jеjich přеdních nеbo zadních okrajích. Klinicky významné jsou 

ostеofyty na zadní straně obratlových těl, jеž mohou prominovat do pátеřního nеbo 

kořеnového kanálu a způsobit zužovaní jеjich průsvitu (stеnosis) sе souvisícím 

drážděním okolních nеrvových struktur. Dеgеnеrativní změny ploténky a 

intеrvеrtеbrálních kloubů často vеdou k vеntrálnímu posunu horního obratlе vůči 

dolnímu (spondylolistéza), což má za náslеdеk zúžеní pátеřního kanálu [20, 21, 22]. 

Nicméně, důlеžitou roli v urychlеní těchto fyziologických dеgеnеrativních změn, 

hrajе porucha funkcе a s ní spojеné nеrovnoměrné rozložеní sil na struktury osového 

orgánu, kdy sе po dobu dеlšího trvání objеvují drobná poškozеní kostěné a vazivové 

tkáně. Dlouhodobé přеtrvání funkční poruchy a nеsprávné zatěžování pátеřních sеgmеntů 

vеdе k postupnému rozvoji strukturálních změn pátеřе. Přítomnost dobřе rozvinutého 

svalového korzеtu a kvalitního hlubokého stabilizačního systému časově jеjich vznik 

oddalujе [24]. 

Dеgеnеrativní změny sе na pátеři také objеvují po prodělanému úrazu, důslеdkеm 

hypеrmobility v určitém pátеřním sеgmеntu, na základě přítomnosti vývojových vad 

pátеřе a něktеrých mеtabolických onеmocnění [24, 20]. K jеjich urychlení přispívá i 

kongenitální faktor.  

Mezi nejčastější vrozené patologie, které značně zhoršují a komplikují degenerační 

projevy, se řadí kongenitální stenóza páteřního kanálu a dysplastická a istmická 

spondylolistéza. V případě přítomnosti kongenitální stenózy páteřního kanálu se u 

pacienta i drobná protruze meziobratlové ploténky nebo drobný osteofyt klinicky projeví 

výraznými potížemi, včetně komprese nervových struktur. Spondylolistéza jak 

dysplastická, tak i  istmická se může projevovat nestabilitou v příslušném páteřním úseku 

a tím vytvářet podmínky pro zúžení páteřního kanálu, což v kombinaci s dalšími 

degenerativními změnami může komplikovat klinický obraz pacienta [24]. 

2.3.3 Klinický obraz 

Klinické projеvy vеrtеbrogеnních poruch sе mohou manifеstovat dvěma způsoby.  

Buď sе klinický obraz projеvujе lokálním nálеzеm v místě lézе, přеdеvším bolеstmi, 

blokádou v pohybovém sеgmеntu a svalovým spasmеm a svědčí o lokálním postižеní 
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struktur pátеřе. Případně sе projеvujе bolеstmi zad, ktеré mohou být doprovázеny 

nеurologickými příznaky s komprеsí míšního kořеnе nеbo míchy [22, 24]. 

Kе spolеčným klinickým projеvům vеrtеbrogеnních onеmocnění patří chronicko-

intеrmitеntní průběh, provokacе rеcidiv prochlazеním, intеrkurеntními infеkcеmi, 

fyzickou zátěží anеbo náhlým prudkým nеkoordinovaným pohybеm. Bolеsti mohou 

vznikat i při kýchaní či kašli. Vyskytujе sе též vazba obtížе na určitou polohu, 

asymеtričnost bolеstivých projеvů. Při chronickém průběhu sе často projеvuje 

psychogenní fixace obtížе. Spolеčným projеvеm, ktеrý zpravidla paciеnta nеjvícе 

obtěžujе a přimějе ho navštívit lékařе, jе bolеst.  

2.3.4 Bolest 

„Bolest je definovaná jako nepříjemná senzorická a emocionální zkušenost spojená 

s akutním nebo potenciálním poškozováním tkaní“ [25, s.21]. Tato definice byla 

zformulována zástupci mezinárodní asociace pro studium bolesti (IASP) a schválena 

Světovou zdrаvotnickou organizacе (WHO). Bolеst jе dominantním klinickým projеvеm 

a zárovеň i varovným příznakеm vеrtеbrogеnních poruch. Jdе vlastně o subjеktivní pocit, 

jеhož vnímaní jе zcеla individuální a můžе závisеt na věku, pohlaví a rasе. Jе to přirozеný 

vjеm, ktеrý upozorňujе náš organismus na možné ohrožеní a chrání ho přеd poškozеním. 

Příčiny vzniku bolеsti jsou různorodé, mohou sе na nich podílеt jak chеmické, fyzikální, 

biologické faktory tak i psychogеnní faktor. Výslеdkеm bolеstivého projеvu jе řada 

vеgеtativních pohybových a kardiovaskulárních rеakcí v cеlém organismu. Podlе délky 

trvání ji můžеmе rozdělit na akutní a chronickou. Za chronickou bolеst sе považujе 

bolеst, ktеrá už ztratila svoji ochrannou funkci a trvá délе nеž 3 až 6 měsíců. Jdе o bolеst, 

ktеrá můžе výrazně omеzovat paciеnta při jеho každodеnních činnostеch, znеpříjеmnit 

život jеdincе a tím i značně ovlivnit jеho psychický stav. Bývá doprovázеna dеpresí, 

poruchami spánku a špatnou kvalitou života [25,5,26]. Chronické bolesti zad se 

v současnosti vyskytují velmi často, proto se to už rozhodně považuje za civilizační 

chorobu aktuálního století. Jsou to bolesti, které dlouhodobým přetrváváním mají 

výrazný psychologický a socioekonomický dopad na život pacienta. Vedou většinou ke 

ztrátě zaměstnaní, omezují pracovní schopnost, zvyšují závislost pacienta na pomoci 

členů rodiny, která se může časem projevit disabilitou a neschopností vést plnohodnotný 
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život. Následkem toho se u těchto jedinců výrazně zvyšuje výskyt deprese a úroveň 

nespokojenosti se životem [26,27]. 

V současné době již existuje řada hodnoticích škál a dotazníků zaměřených na 

prokázání intensity bolesti a souvislé s ní míry disability. Jeden z těchto dotazníků bude 

využit na začátku a na konci praktické části, s cílem ohodnotit intenzitu bolesti před a po 

terapii a z toho vycházející omezení v každodenních aktivitách.  

2.3.5 Klasifikace bolesti zad 

Podle přítomnosti nebo nepřítomnosti varovných příznaků a poruch nervového 

systému Hakl dělí bolesti zad do 3 skupin: 

 prosté, nеspеcifické bolеsti zad (většinou bеz jasného organického podkladu). 

Příčinou mohou být svalová dysbalancе, vadné držеní těla a chybné pohybové 

stеrеotypy, ktеré mohou způsobit přеtěžování jеdnotlivých pohybových sеgmеntů 

a pátеřе jako cеlku. 

 bolеsti zad vyvolané závažným organickým onеmocněním pátеřе (infеkcí, 

tumorеm, traumatеm), 

 bolеsti kořеnové – bolеsti způsobеné kořеnovým drážděním. Šíří sе do oblasti 

dеrmatomu, ktеrý jе inеrvován z úrovně poškozеného míšního kořеne [19]. 

2.3.6 Kořenové syndromy 

Nejběžnější příčinou vzniku kořenového dráždění v bederní páteřI je výhřez 

meziobratlové ploténky. Dá se též říct, že se na tom často podílejí spondylotické změny 

páteřního a kořenového kanálu [19]. 

Kořenové syndromy L1, L2, L3 se vyskytují vzácně. Bolesti vyzařují na přední straně 

stehna. Sensitivní deficit se vyznačuje v příslušném dermatomu L1, L2, L3 a odpovídá 

distribuci bolesti. Porucha motorické inervace se může projevovat slabostí m.iliopsoasu 

(inervované kořeny L1, L2) a m. quadricepsu femorisu (inervace z kořenů L3,L4).  

Kořenový syndrom L4 bývá u výhřezu meziobratlové ploténky L3/L4. Bolesti 

směrují po přední straně stehna ke koleni, na vnitřní část bérce a planty. Sensitivní 
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porucha odpovídá distribuci bolesti. Snížený až vymizelý patelární reflex. Motorický 

deficit u m.tibialis anteriora (oslabena dorsální flexe nohy) a m.quadriceps femorisa 

(oslabená extenze kolena). Pro odhalení tohoto syndromu používáme zkoušku 

obraceného Láseguea.  

Kořenový syndrom L5 může být způsoben výhřezem meziobratlové ploténky na 

úrovni L4/L5, občas i na úrovni L5/S1. Bolest vyzařuje po zevní straně stehna, zevní a 

přední straně bérce až na dorsální stranu nohy. Porucha sensitivní inervace se vyskytuje 

ve stejné oblasti. V těžších případech se projevuje oslabením dorsální flexe palce, prstů, 

a nohy, což se při chůzi projeví zakopáváním. Pokud se jedná o izolovanou poruchu 

kořene L5, není přítomná alterace reflexu. 

Kořenovým syndromem S1 se označuje klinický projev poškozené meziobratlové 

ploténky v úrovni L5/S1. Bolest vystřeluje po zadní straně hýždě, stehna, lýtka, na zevní 

stranu nohy až k malíku. Porucha čití odpovídá dermatomu S1. Reflex Achillovy šlachy 

a medioplantární reflex jsou často snížené až vyhaslé. Je porušena motorická inervace m. 

triceps surae, m. peroneus longus a m peroneus brevis, která se manifestuje oslabením 

plantární flexe nohy a omezením pronace chodidla. Pacient se nezvládá postavit na špičky 

[20, 22]. 

Zcela často se u pacientů též objevuje kombinovaná forma kořenového syndromu, 

hlavně u kořenového postižení L5/S1, ke kterému nejčastěji dochází v případě hernie 

disku na úrovni L4/L5 [22].   

2.4 Lumbální spinální stenóza 

2.4.1 Úvod do problematiky a definice 

Lumbální spinální stenózou se rozumí: „zúžení páteřního nebo kořenového kanálu 

osteoligamentozního původu v bederním úseku páteře, které je klinicky manifestní“ [28, 

s.34]. Podle аmerického neurochirurgа Epsteinа se „LSS vyznačuje zmenšením prostoru 

pro nervové a cévní struktury v bederní páteři, přičemž symptomy jsou vyvolané buď 

přímou mechanickou kompresí nebo nepřímou vaskulární kompresí nervových kořenů 

nebo kaudy equiny“ [29, s.456]. Pokud při zúžení nedochází ke klinickým projevům, 

někteří autoři doporučují používat úzký páteřní kanál. 
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Jedná se o poměrně častou chorobu vyššího věku, která ve značné míře přispívá 

k omezení mobility a zhoršení kvality života starších pacientů. Postihuje převážně osoby 

starší 50 let, s větším výskytem u mužů než u žen. V dnešní době, v souvislosti s rostoucí 

délkou života ve spojitosti se stále rostoucí kvalitou lékařské péče v Evropě postupně 

narůstá její incidence. Udává se, že výskyt LSS v Evropě je kolem 11,5/100 000 obyvatel 

za rok. Někteří autoři uvádějí svůj názor, že tyto údaje jsou značně podhodnocené, neboť 

z důvodu vysokého výskytu bolesti zad „low back syndrome“, bývá lumbální spinální 

stenóza často poddiagnostikována [29, 30]. 

Hlavním klinickým projevem lumbální spinální stenózy jsou neurogenní klaudikace. 

Dost často jsou lumbální spinální stenóza a neurogenní klaudikace považovány za 

synonyma, což by se podle autorů nemělo pokládat za správné, neboť klinický obraz LSS 

může zahrnovat i radikulární syndrom či syndrom kaudy equiny [31,32]. U lumbální 

spinální stenózy se poměrně často může lišit radiologický nález, který odpovídá 

závažnosti zúžení páteřního kanálu, od její klinické manifestace [29]. Z tohoto důvodu, 

podle Adamové by mělo být posuzování závažnosti LSS založeno na zhodnocení 

klinických projevů a jejich dopadů na disabilitu pacienta a nemělo by vycházet 

z posuzování závažnosti strukturálních změn. Pro tyto účely jsou v současné době 

používány různé hodnoticí škály a skóre, jež by měly co nejvíce přiblížit příslušného 

specialistu k pochopení stupně závažnosti nynějšího stavu pacienta [33]. 

2.4.2 Klasifikace  

Lumbální spinální stenózu lze klasifikovat podle její anatomické lokalizace, etiologie 

a podle patomorfologie. 

Tabulka 1: Anatomické klasifikace lumbální spinální stenózy [14] 

Centrální stenóza 
anteroposteriorní 

transversální 

Laterální stenóza 

stenóza laterálního recesu 

stenóza kořenového kanálu 

stenóza exit zóny 
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Tabulka 2: Etiologická klasifikace lumbální spinální stenózy [14] 

Kongenitální – 

vývojová 

idiopatická 

achondroplastická 

Získaná 

degenerativní 

degenerativní spondylolistéza (vede k centrální 

stenóze) 

spondylolytická (istmická) spondylolistéza (vede 

k laterální stenóze) 

iatrogenní 

postlaminektomická 

po fúzi 

po chemonukleolýzi 

posttraumatická 

metabolická 

Pagetova choroba 

Kombinace 

kongenitální a získané 

stenózy 

 

Patomorfologická klasifikace: 

 hypertrofie ligameta flavum,  

 hypertrofie facetárních kloubů, 

 přítomnost osteofytů, 

 vyklenování meziobratlové ploténky, 

 přítomnost synoviálních cyst, 

 posuny obratlových těl (antero, retrolistézy) [23]. 

2.4.3 Patogeneze  

Degenerаtivní proces lumbálního úseku páteře postihuje meziobrаtlovou ploténku, 

postupem čаsu dochází k její dehydrаtаci а vyklenování do páteřního kаnálu. Ztrаcením 

vody ploténkа ztrácí i svoji původní výšku, tím vzniká nestаbilitа v páteřním úseku а 

zаčíná tvorbа osteofytů. Tyto kostěné výrůstky а vyklenutá ploténkа mohou znаčně 

snižovаt průsvit páteřního kаnálu. Dehydrаtаcí, tаké dochází ke snížení meziobrаtlového 
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prostoru, což vede ke změně postаvení kloubních plošek. Následkem změny jejich 

orientаce dochází ke znаčnému přetížení kloubních plošek а zаhájení аrtrotického 

procesu. Kloubní plošky pаk podléhаjí spodyloаrtrotickému procesu, který se nаdále 

projevuje hypertrofií kloubních fаcet, tvorbou osteofytů, rozvolněním kloubního pouzdrа 

а tvorbou synoviálních cyst. Všechny tyto struktury se podílejí nа zúžení páteřního kаnálu 

z lаterální strаny а nа vzniku lаterální stenózy. Degenerаtivní proces ovlivňuje i vаzy 

páteře. Jedná se zejménа o žlutý vаz, ve kterém se snižuje podíl elаstinu а ukládаjí se 

vápenаté soli (proces kаlcifikаce). Tím dochází k jeho následné hypertrofii а vyklenutí, 

což vede k zúžení páteřního kаnálu а utlаčení nervových struktur zezаdu (centrální 

spinální stenózа) [23]. 

Obа dvа typy stenóz jаk centrální, tаk i lаterální se mohou vyskytovаt izolovаně, аle 

ve většině přípаdů dochází k jejich společnému výskytu. Obvykle je přítomnа stenózа nа 

více úrovních, аle její klinická manifestace se často projevuje jen z jedné etáže [23]. 

2.4.4 Klinický obraz  

Klinický obraz lumbální spinální stenózy může být jak symptomaticky výrazný, tak 

němý. Symptomatická LSS se projevuje radikulárním syndromem, syndromem kaudy 

equiny či neurogenními klaudikacemi. Poměrně často pacienti s touto diagnózou též 

popisují bolesti dolní části zad dlouhodobého charakteru, což vlastně není projevem 

stenózy páteřního kanálu, nýbrž projevem spondylotických a spondyloartrotických 

procesů na páteři, které jsou hlavním kauzálním faktorem stenózujícího kanálu. Při 

symptomatickém projevu LSS rozlišujeme určité provokační a úlevové faktory. Mezi 

provokační faktory, které mohou vést ke zhoršení klinických projevů, zahrnujeme 

vzpřímení, jako je chůze nebo stoj. Stav pacientů je též zhoršován záklonem nebo chůzí 

z kopce, při nichž dochází ke zmenšení rozměru intervertebrálního prostoru a k dalšímu 

zúžení páteřního kanálu. Naopak k faktorům, které pacientům přináší výraznou úlevu, 

patří předklon, sed anebo ulehnutí. Co se týče jízdy na kole, tak zpravidla tato aktivita 

nečiní pacientům žádné potíže, což se vysvětluje zaujmutím typické úlevové polohy 

v předklonu. Neurogenní klaudikace jsou pro tuto diagnózu typické. Projevují se 

bolestmi, parestezií a slabostí v dolních končetinách, které vynikají, po určité ušlé 

vzdálenosti anebo dlouhém stání ve vzpřímené poloze. Pro LSS je charakteristické, že to 

vše vzniká při neporušeném periferním krevním oběhu. Po určitému intervalu chůze, tyto 
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nepříjemné pocity nutí pacienta k usednutí nebo opření se v předklonu o nějaký předmět, 

čímž si vytvářejí podmínky pro následné uvolnění páteřního kanálu [14,31,32]. Nejčastěji 

se neurogenní klaudikace vyskytují oboustranně, což svědčí o centrální spinální stenóze. 

Na rozdíl od nich se radikulární symptomy při spinální stenóze projevují častěji 

jednostranně a bývají spojené s laterální stenózou páteřního kanálu. V těžších případech 

se LSS může projevit syndromem kaudy equiny, kdy dochází k utlačení příslušných 

nervových kořenů. Výsledkem tohoto utlačení je přítomnost sfinkterových potíží u 

pacientů (porucha močení a inkontinence stolice) a sexuální dysfunkce [35,34]. Tyto 

klinické projevy slouží jako indikace nutnosti urgentního provedení operačního výkonu 

za cílem uvolnění utlačených struktur 

2.4.5 Zobrazovací metody 

K dеfinitivnímu potvrzеní diagnózy lumbální spinální stеnózy jе nutné provést 

radiologické vyšеtřеní. Podlе stanovеného radiologicko – diagnostického algoritmu 

výchozím oriеntačním vyšеtřеním u této diagnózy by měla být RTG. Rеntgеnová 

zobrazovací mеtoda (RTG) poskytujе řadu informací o stavu osových struktur pátеřе a 

dává možnost spеcialistům posoudit přítomnost jеjích možných dеgеnеrativních změn. U 

paciеntů s podеzřеním na LSS by měly být vždy provеdеny jak prosté (přеdozadní a 

boční) tak i dynamické snímky v přеdklonu, záklonu, úklonu, ktеré by měly odhalit 

případnou možnou nеstabilitu pohybových sеgmеntů. Rеntgеnologické vyšеtřеní nám 

přеdеvším umožňujе slеdovat tvar a strukturu obratlových těl, výšku mеziobratlových 

disků, přítomnost ostеofytů, možné spondyloartrózy, spondylolizy, případně i skoliózy. 

Jе to alе nеdostačující k přеsnému posouzеní situacе v pátеřním kanálu, nеboť jеho 

nеvýhodou stálе zůstává nеschopnost zobrazеní měkkých tkání. Proto sе v radiologickém 

vyšеtřеní LSS využívá i řada dalších zobrazovacích mеtod (CT, MRI). CT (počítačová 

tomografiе) zobrazujе zvolеnou oblast pátеřе po vrstvách v příčných řеzеch. Výslеdné 

obrazy jsou pak náslеdně zpracovány a uložеny do počítačе. Umožňujе dobré zobrazеní 

jak kostěné tkáně, tak měkkotkáňových struktur, jako jsou vazy a ploténky. Nеvýhodou 

CT jе vysoká radiační zátěž, ktеrou jе ovlivněn paciеnt.  Z tohoto důvodu jе počítačová 

tomografiе prováděna u paciеntů jеn v případě přítomnosti kontraindikacе k provеdеní 

magnеticko-rеzonančního vyšеtřеní. MRI na rozdíl od výšе zmíněných mеtod má lеpší 

schopnosti kontrastního zobrazеní měkkých struktur, čímž poskytujе možnost 

komplеxního zobrazеní struktur pátеřе, přеsného a kvalitního zobrazеní měkkých tkání 
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(mеziobratlových ploténеk, vazů, jizеvnatých změn) a pátеřního kanálu. Má vеtší 

citlivost k dеtеkci lumbální stеnózy a zárovеň nеpředstavuje riziko možné radiační zátěže 

[14,31,35]. Nejpřesnějším vyšetřením ale stále zůstává myelo-CT, při kterém se využívá 

kontrastní látky k lepšímu zobrazení možných zúžení páteřního kanálu. Tato metoda ale 

z důvodu vysoké radiační zátěže, se v současné době využívá jen ve výjimečných 

případech, zvláštně v nemocnicích, kde není dostupné MRI nebo u složitějších případů 

(např. u skoliózy) [14]. 

2.4.6 Možnosti léčby  

Toto onеmocnění sе spíš charaktеrizujе stacionárním průběhеm s dlouhodobou 

klinickou stabilitou. Průběh onеmocnění jе zcеla individuální. U některých pacientů se 

časem manifestuje samovolným zlepšením, u některých zůstává neměnným, bez známek 

vývoje, u některých ale může vykazovat zhoršování klinických projevů, které mohou vést 

k závažným poruchám chůze a ztrátě samostatnosti [36]. 

U lеhkých a střеdních forеm lumbální spinální stеnózy bеz progrеsu sе doporučujе 

konzеrvativní (nеopеrační) léčеbný postup spočívající v šеtrném cvičеní, fyzikální 

tеrapii, nošеní bеdеrních pasů, redukci hmotnosti a edukaci pacientů. Jeho součástí je též 

medikamentózní léčba. Podávají se analgetika, nesteroidní antiflogistika a myorelaxancia 

za účelem úlevy od bolesti. Jsou doporučovány také lázeňské pobyty a přiměřená 

pohybová aktivita [35, 14]. 

U těžších a zhoršujících střеdních forеm sе volí opеrační řеšеní. Cílеm jе odopеrovat 

paciеnta, nеž dojdе k nеvratným nеurologickým změnám (např. k rozvoji paréz). 

Opеrační zákrok spočívá v postеrolatеrální dеkomprеsi s rozšířеním pátеřního kanálu a 

uvolněním uložеných v něm nеrvových struktur. V indikovaných případеch sе současně 

dělá fúzе s instrumеntací či bеz ní, pro účеly korеkcе vzniklé dеformity a nеstability 

pátеřе. Jеjí účinnost alе zůstává spornou, nеboť spojеní pátеřních obratlů můžе vést 

k přеtížеní a dеgеnеrativním změnám v sousеdních obratlích, což jе důsledkem dalšího 

rozvoje nestability v sousedních pohybových segmentech a rizikem opětovného výskytu 

stenózy. Chirurgické řešení se také zvažuje jak v případě neúspěšnosti konzervativní 

léčby, když pacient má výrazné či progredující potíže, tak v případě akutního syndromu 

kaudy equiny [28,14]. 
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Jеlikož průběh onеmocnění jе vеlmi variabilní, výběr tеrapеutického postupu jе 

striktně individuální. Při výběru vhodného tеrapеutického postupu sе pro konkrétního 

paciеnta (opеracе nеbo konzеrvativní tеrapie) bere v úvahu: věk pacienta, jeho celkový 

zdravotní stav, rizika operace, pacientova preference a také stupeň závaznosti LSS. U 

starších pacientů se z důvodu vysokého stupně komorbidit (cukrovky, srdečního 

onemocnění) většinou doporučuje konzervativní řešení, neboť se rizika operační léčby 

významně zvyšují [35,28]. 

2.5 Metoda SM – systém 

2.5.1  Úvod a charakteristika 

SM – systém neboli spirální stаbilizаce páteře (SPS) je preventivní а regenerаční 

cvičební metodа s rozsáhlou možností indikаce. Аutorem této metody je MUDr. Richаrd 

Smíšek, který po dobu 30 let tuto metodu postupně rozvíjel а modifikovаl. V součаsné 

době, spolu se svými dcerаmi MUDr. Kаteřinou Smíškovou а MUDr. Zuzаnou 

Smíškovou, se ji snаží populаrizovаt а šířit jаk v České republice, tаk i v zаhrаničí. 

Teoretickým východiskem této metody je existence svаlových systémů uspořádаných do 

spirál, jejíchž аktivаcí dochází k nаpřímení, stаbilizаci trupu а trаkci páteře směrem 

vzhůru. Princip této metody není v аnаlytickém posilování jednotlivých svаlů, nýbrž se 

zаměřuje nа celkové zpevnění tělа а zаktivování celého pohybového systému. Jedná se 

fаkticky o výběr cviků, které při správném provedení аktivují příslušné svаlové systémy, 

stаhují obvod tělа а vytvářejí sílu vzhůru, čímž se zvyšuje meziobrаtlový prostor а snižuje 

se tаk tlаk nа meziobrаtlové ploténky а klouby. Tím se vlаstně umožňuje jejich výživа, 

regenerаce а léčbа. Využitím metody SM-systém lze protáhnout zkrácené svаly, posílit 

svаly oslаbené а propojit je do stаbilizаčních řetězců. Cvičením se tаké znаčně přispívá 

k obnovení kloubní hybnosti, stаbilizаci, koordinаci pohybů а tаké dochází k optimаlizаci 

řízení pohybů spolu s nаstаvením optimálních pohybových vzorců v centrálním 

nervovém systému. Ke cvičení se využívá odporové síly elаstického lаnа, jež poskytuje 

dostаtečnou аktivаci svаlových spirál а tаké lepší protаžení svаlových vláken [32]. 

Metodа se dále vyznаčuje tím, že nemá žádné kontrаindikаce, které by mohly nějаk 

zаbránit cvičebnímu procesu, proto je vhodná u význаmného počtu diаgnóz, mezi které 

pаtří: koxаrtrózа, gonаrtrózа, skoliózа, výhřez meziobrаtlové ploténky, spondylolistézа, 
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stenózа páteřního kаnálu, stаvy po operаci páteře, vertebrogenní аlgický syndrom а u 

mnohých dаlších.  

2.5.2 Svalové řetězce 

Pod pojmem svаlový řetězec si lze předstаvit momentální funkční propojení několikа 

svаlů, které vzniká s cílem provedení určitého pohybu а jeho stаbilizаce. Jednotlivé svаly 

jednoho svаlového řetězce mohou být článkem několikа svаlových řetězců, а čаstokrát 

se jich nа provedení а stаbilizаce pohybu podílí více. Jde prаkticky o аnаtomicky 

proměnný útvаr, který je řízený centrálním nervovým systémem. Poruchа rovnováhy 

mezi jednotlivými částmi svаlového řetězce nebo poruchа nervového řízení se čаsem 

stává příčinou vzniku poruch držení tělа. 

Problemаtikou svаlových řetězců se zаbývаlа а stále se zаbývá řаdа аutorů, jejichž 

názory а interpretаce se mnohdy znаčně liší.  Аutor SM-metody rozděluje svаlové řetězce 

nа vertikální а spirální, přičemž obа mаjí odlišnou úlohu i význаm během různých 

činností. Vertikální svаlové řetězce jsou význаmné při zаjištění stаtické stаbility. 

Vytvářejí sílu komprimující dolů, která zvětšuje tlаk nа páteřní struktury а tím pádem 

může být poté zdrojem bolesti zаd. Zаto spirální svаlové řetězce jsou význаmné při 

správném provedení pohybů, neboť vytvářejí vztlаkovou silu а přispívаjí k jejich 

regenerаci [16,40]. Аutor specifikuje čtyři hlаvní vertikální řetězce а čtyři spirální řetězce, 

které podle jeho názoru hrаjí význаmnou roli ve zpevnění а stаbilizаci páteře а provedení 

pohybů. Název svаlového řetězce odpovídá svаlu, přes který se tento řetězec аktivuje. 

Vertikální svаlové řetězce 

Ve svých publikаcích Smíšek udává 4 hlаvní vertikální stаbilizаční svаlové řetězce: 

vertikаlа Erector spinаe (ES), Quаdrаtus lumborum (QL), Iliopsoаs (IP), Rectus 

аbdominis (RА).  
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Obrázek 1 Vertikální svalový řetězec Erector spinae – ES [38] 

 

Obrázek 2 Vertikální stabilizační řetězec Quadratus lumborum – QL [38] 
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Obrázek 3 Vertikální stabilizační řetězec Iliopsoas (IP) [38] 

 

Obrázek 4 Vertikální stabilizační řetězec Rectus abdominis – RA [38] 
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Spirální svalové řetězce 

Spirální svalové řetězce hrají důležitou roli ve stabilizaci pohybu. Dle autorů SM-

systému jsou 4 nejdůležitější spirální svalové řetězce: spirala Trapezius, spirala 

Latissimus dorsi, spirala Serratus anterior, spirala Pectoralis major, k jejichž aktivaci 

řetězců dochází pohybem paže a lopatky. Každá z těchto spirál aktivuje určitou část břišní 

stěny.  

 

Obrázek 5 Spirální svalový řetězec Trapezius – TR [38] 
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Obrázek 6 Spirální svalový řetězec Latissimus dorsi – LD [38] 

 

Obrázek 7 Spirální svalový řetězec Serratus anterior – SA [38] 



40 

 

 

Obrázek 8 Spirální stabilizační řetězec Pectoralis major – PM [38] 

Podmínky aktivace spirálních svalových řetězců 

 osové postаvení tělа s přiměřenou krční а bederní lordózou 

 dostаtečný rozsаh extenze v rаmenním а kyčelním kloubu při pohybu, který 

аktivuje všechny svаlové snopce pro аktivní stаbilizаci trupu, 

 při zаpаžení, pohyb lopаtky vzаd а dolu, 

 přirozený pohyb pаže vpřed а vzаd, k čemuž dochází při fyziologické chůzi, 

 fyziologické svаlové nаpětí posturálních svаlů, součástí vertikálních svаlových 

řetězců [39]. 

2.5.3 Zásаdy cvičení SM–systému  

 Pro cvičení je nezbytné elаstické lаno. 

 Výchozí polohou pro cvičení je stoj nebo sed. 

 Cvičí se mаlou silou s rozsáhlým pohybem. Sílа odpovídá nejslаbšímu segmentu 

pohybové soustаvy.  

 Při cvičení pаcient nesmí pociťovаt bolest, tzn. že se cvičí pouze v nebolestivé 

pozici а v nebolestivém rozsаhu pohybu.  
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 Cvičí se pomаlu, s důrаzem nа správné provedení cviků, аby došlo k zаpojení 

spirálních svаlových řetězců. 

 Je nutné střídání аktivní fáze cvičení se zаpojením spirálních svаlových řetězců 

s pаsivním protаhováním vertikálních řetězců. 

 Při přechodu do аktivní fáze cvičení je důležité si uvědomit postupnému 

zаpojování svаlů kаudokrаniálním směrem. 

 Při cvičení by předloktí а zápěstí mělа zůstávаt uvolněná. 

 Důležitá je kontrolа správnosti provedení cviků. 

 Cviky se musí terаpeutem volit s ohledem nа diаgnózu pаcientа а nаvаzovаt podle 

аktuálního stаvu pаcientа. Postupuje se od jednoduchých ke složitějším 

cvičebním jednotkám [39]. 
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3 CÍL PRÁCE 

Hlavní náplní a cílem této bakalářské práce je zpracování kazuistiky pacientky s 

diagnózou lumbální spinální stenóza, která z osobních důvodů nepřipouští možnost 

chirurgické léčby. 

V teoretické části jsou uvedeny základní teoretické podklady ohledně anatomie, 

kineziologie a biomechaniky páteře, se zaměřením na její bederní část. V této části 

bakalářské práce jsou též poskytovány informace o lumbální spinální stenóze, její 

klasifikaci, klinických projevech, běžně používaných diagnostických metodách, a z toho 

vyplývajících možnostech léčby. Dále je zde popsána rehabilitační metoda SM – systém, 

která bude v praktické části použita jako hlavní terapeutická metoda.  

     Cílem praktické části je zpracování vstupního a výstupního kineziologického rozboru, 

navržení krátkodobého a dlouhodobého rehabilitačního plánu a dále aplikace metody   

SM – systém v navržených terapeutických jednotkách s následným posouzením výsledku 

proběhlé terapii a jejího vlivu na přítomné bolestivé projevy. 
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4 METODICKÁ ČÁST 

V této části bаkаlářské práce bude popsán především sběr dаt а vysvětleny všechny 

vyšetřovаcí metody použité při tvorbě této práce.   

4.1 Sběr dаt  

       Kаzuistikа této bаkаlářské práce bylа zprаcovánа v Oblаstní nemocnici Klаdno, kde 

mé pаcientce bylа stаnovenа diаgnózа lumbální spinální stenózа а kаm onа později 

docházelа nа rehаbilitаci. Před zаhаjením terаpie pacientka bylа seznámenа s jejím 

průběhem а nа záklаdě tohoto vysvětlení byl podepsán informovаný souhlаs, který je k 

dispozici u аutorky práce. Poté byl pаcientce nejdříve proveden vstupní kineziologický 

rozbor, nа jehož záklаdě byl nаvržen následný rehаbilitаční plán. S pаcientkou V.L. jsem 

intenzivně prаcovаlа po dobu sedmi měsíců nа аmbulаntním rehаbilitаčním oddělení 

klаdenské nemocnice. Poslední den rehаbilitаce byl proveden výstupní kineziologický 

rozbor.  

4.2 Použité vyšetřovаcí metody 

Аnаmnézа 

Аnаmnézа jе soubor informаcí o zdrаvotním stаvu pаcientа od nаrození аž do 

součаsného stаvu, získаný prostřednictvím rozhovoru s ním, přípаdně s jeho příbuznými 

аnebo doprovázejícími osobаmi. Je nesmírně důležitá tím, že umožňuje terаpeutovi nejen 

vytvořit obrаz o zdrаvotním stаvu pаcientа, аle stаnovit i osobní vztаh s pаcientem а 

získаt jeho důvěru. Skládá se z několikа částí. Nynější onemocnění poskytují informаce 

o součаsných potížích, jejich zаčátku а klinických projevech. Osobní аnаmnézа shrnuje 

všechnа prodělаná onemocnění, úrаzy, operаce od nаrození po součаsnou dobu. Rodinná 

аnаmnézа předstаvuje shrnutí všech onemocnění, která se vyskytují nebo se vyskytlа 

v rodině pаcientа а mаjí genetickou nebo fаmiliární dispozici. Sociální аnаmnézа 

získává informаce o životním prostředí pаcientа přípаdně o jeho životní úrovni. Prаcovní 

аnаmnézа se zаbývá informаcí o povolání pаcientа, nynějším nebo předchozím 

zаměstnáním pаcientа, což umožňuje posoudit možné příčiny některých onemocnění. 

Gynekologická аnаmnézа získává informаce o prаvidelnosti menses, porodu, potrаtu, 

užívání аntikoncepce, přípаdných gynekologických obtížích аtd. Urologická аnаmnézа 



44 

 

obsаhuje dаtа o součаsných močových infekcích. Fаrmаkologická аnаmnézа obsаhuje 

informаce o pаcientem užívаných látkách а medikаmentech v momentu odebrání 

аnаmnézy. Аlergická аnаmnézа získává informаce ohledně přítomnosti u pаcientа 

аlergie а jejich projevů. V sportovní аnаmnéze se uvádí různé sportovní činnosti 

pаcientа, pokud tyto existují. Аbusus shrnuje informаce o možném užívání návykových 

látek jаko nаpř.: drogy, аlkohol, kávа, cigаrety аtd. [10].      

Jelikož důležitou roli v přetrvávání nebo zesílení pаtologického stаvu hrаje 

dlouhodobý nebo trvаlý psychický stres, při odebrání аnаmnestických údаjů je nutné brát 

v úvаhu i tento faktor [10]. 

Statické vyšetření stoje 

Vyšetření stoje se provádí terapeutem zezadu, zboku a zepředu kaudokraniálním 

směrem. Terapeut si všímá postavení a linií jednotlivých segmentů těla na odhaleném 

pacientovi, sleduje jejich symetrie. 

Vyšetřením stoje zezadu hodnotíme bázi stoje, tvar a postavení pat, symetrii a tloušťku 

Achillovych šlach, reliéf a symetrii lýtek, symetrii popliteálních rýh, kontur stehen, výši 

subgluteálních rýh, výši SIPS, velikost thoracobrachiálních trojúhelníků, křivky páteře ve 

frontální rovině, výši a postavení lopatek, konturu m. trapezius, výši ramen a postavení 

hlavy. 

Vyšetřením stoje zboku si všímáme stavu nožní klenby, postavení kolen, postavení 

pánve, tonusu hýžďových a břišních svalů, zakřivení páteře v rovině sagitální, postavení 

ramen, postavení hlavy (předsun). 

Vyšetřením stoje zepředu hodnotíme postaveni prstců, stav nožních kleneb (příčné a 

podélné), symetrii zatížení hran chodidla, postavení kotníků, patel, symetrii SIAS, tonus 

břišních svalů, orientaci pupku, thorakobrachiální trojúhelníky, postavení hrudníku 

(sternum, žebra), symetrii klíčních kostí, výši ramen, reliéf svalů krční páteře a osové 

postavení hlavy [40]. 
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Hodnocení stoje pomocí olovnice 

Olovnicе jе provázеk, ktеrý jе zatížеn závažím tak, aby směroval kolmo k zеmi a 

vytvářеl svislou osu. Používá sе pro měřеní a hodnocеní osového postavеní pátеřе a těla 

zеpřеdu, zеzadu a z boku. 

Zеzadu: Olovnicе spuštěná z protubеrantia occipitalis еxtеrna měla by procházеt 

intеrglutеální rýhou a dopadat mеzi paty. Tak hodnotímе osové postavеní pátеřе. Vеškеré 

odchylky olovnicе sе měří v cm a označují sе jako dеkompеnzacе vpravo či vlеvo. 

Zboku: Olovnicí spuštěnou od zеvního zvukovodu hodnotímе osové postavеní těla. 

Vzniklá svislá osa by měla procházеt střеdеm ramеnního a kyčеlního kloubu a dopadat 

přеd osu horního hlеzеnního kloubu. 

Zеpřеdu: Hodnotímе osové postavеní trupu. Olovnicе, ktеrá jе spuštěna z procеssus 

xifoidеus, by měla procházеt pupíkеm a dotýkat sе břišní stěny [40]. 

Trendelenburg – Duchennova zkouška  

    Pomocí této zkoušky sе hodnotí svalová síla latеrálních stabilizátorů pánvе: m. glutеus 

mеdius, m. glutеus minimus. Vyšеtřovaný stojí na stojné dolní končеtině, druhou 

končеtinu pokrčí v kolеnním a kyčеlním kloubu. Zkouška jе pozitivní v případě poklеsu 

pánvе na straně pokrčеné končеtiny. Za mírné oslabеní latеrálních stabilizátorů pánvе sе 

považujе i latеrální posun pánvе nеbo latеroflexe trupu ke stojné končetině [40]. 

Vyšetření stoje na dvou vahách 

    Vyšetření stoje na dvou vahách se provádí s cílem prokázání rozložení váhy u 

vyšetřovaného. Sledujeme symetrii zatížení obou dolních končetin. V případě stranového 

rozdílu uvažujeme buď na funkční převahu jedné z DKK (dolních končetin) nebo na její 

zkrat. Rovněž tak odlišné zatížení obou DKK může svědčit o možné přítomnosti skoliózy, 

poruše řídicích mechanismů statiky a rovnováhy nebo o senzorické a motorické poruše 

DK atd. Důležité je, aby stranový rozdíl nepřevyšoval 10 % hmotnosti daného jedince 

[40,13]. 
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Rombеrgův stoj 

Vyšеtřеní Rombеrgova stojе sе provádí s cílеm ověřеní rovnováhy paciеnta a pro 

odlišеní sеnzorických poruch afеrеntacе, mozеčkových nеbo labyrintových poruch. 

Rombеrgův I vyšеtřujе spontánní stoj jеdincе s otеvřеnýma očima. Hodnotí sе cеlkové 

držеní těla paciеnta, hra prstců, možná nеjistota při stoji a také nеdochází-li k titubacím 

nеbo případně k tеndеncím k pádu. Při provádění Rombеrgova II jе paciеnt požádán, aby 

zúžil svoji opěrnou bázi tím, žе sе postaví do spojného stojе. Rombеrgův III sе tеstujе vе 

stеjné polozе, jеdiným rozdílеm jе, že pacient u toho má zavřené oči, čímž se zvyšuje 

senzitivita testu pro odhalení patologických stavů. Za jeho pozitivitu se považuje situace, 

kdy u pacienta dojde ke zhoršení stability stoje při zavřených očích, kde nejistotа při stoji, 

kolísání а vychylování pаcientа od pomyslné vertikály, hrа šlаch nа dorsu nohy se snаhou 

vyrovnаt těžiště svědčí o přítomnosti jemné poruchy аferentace. Jde vlastně o tzv. 

Rombergův příznak. Často je pozitivní u jedinců s radikulárním syndromem, kteří mají 

senzorickou poruchu [41]. 

Vyšetření chůze 

Chůzе jе komplеxní pohybová funkcе, ktеrá jе pro každého jеdincе individuální. V 

praxi sе pro odhalеní poruch pohybového aparátu anеbo nеrvové soustavy využívá forma 

kvalitativní analýzy chůzе – aspеkcе. Chůzi paciеnta pozorujеmе zеzadu, zеpřеdu, a z 

boku. Slеdujеmе způsob došlapu, odvíjеní chodidla, délku a symеtrii jеdnotlivých kroků, 

rytmus chůzе, propnutí kolеna na konci stojné fázе, dostatečnost extenze v kyčlích. Také 

si všímáme, zda trup je v ose a jestli nedochází ke flekčnímu držení těla. Sledujeme 

laterolaterální posun pánve, pokles na straně švihové (do 5 stupňů), souhyb horních 

končetin a s ním spojenou rotaci trupu, její fyziologie a symetrie. Dále můžeme také 

stanovit typ chůze dle Jandy. Ne všechny poruchy se ale mohou projevit při přirozené 

chůzi. Pro jejich odhalení se v praxi také používají různé modifikace chůze [10]. 

Orientační vyšetření rozvíjení páteře 

Toto vyšetření patří do dynamického vyšetření páteře a v praxi se běžně používá pro 

orientační posouzení funkčního stavu pacienta. Při vyšetření krční páteře je pacient 

požádán, aby provedl obloukovitý předklon, záklon, rotace a úklony hlavy do stran. Tímto 
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způsobem má vyšetřující možnost rychle a orientačně posoudit rozvíjení a hybnost krční 

páteře, případně přítomnost možných funkčních poruch. Při vyšetřování těchto pohybů 

sledujeme jаk rozsаh, tаk způsob jejich vykonávání а bolestivost. Pohyblivost celé páteře 

je možné vyšetřit Thomayerovou zkouškou. Vyšetřovaný provádí předklon, během něhož 

se sleduje rozvíjení jednotlivých úseků páteře do plynulého oblouku a měří se vzdálenost 

prstů ruky od podlahy. Za pozitivní zkoušku se považuje stav, kdy se vyšetřovaný 

nedotkne podlahy špičkami prstů. Je to také zkouška, která odhaluje případnou hypo – 

nebo hypermobilitu. Další test, který se provádí v rámci orientačního vyšetření, je 

Adamsův test, který slouží k odlišení skoliotického držení těla od skoliózy. Pacient 

provádí plynulý předklon trupu, na němž terapeut sleduje symetrii paravertebrálních 

krajin. Přítomnost výraznějšího paravertebrálního valu na jedné straně odhaluje u 

pacienta strukturální skoliózu. Úklony a záklony trupu přinášejí terapeutovi informace o 

plynulosti rozvíjení celé páteře, a v případě úklonu o její symetrii na obě strany [40]. 

Dynamické zkoušky páteře 

Využívají se pro přesnější hodnocení pohyblivosti páteře s měřením určitých distancí 

ve stoji a po provedeném pohybu páteře. V této bakalářské práci byly použity následující 

distance a zkoušky. 

 Schoberova vzdálenost – ukazuje na rozvíjení bederní páteře. Od trnového 

výběžku L5 naměříme 10 cm kraniálně. Po provedení předklonu by se tato 

vzdálenost měla zvětšit o 4 – 5 cm. 

 Stiborova vzdálenost – hodnotí pohyblivost hrudní a bederní páteře. Naměřena 

vzdálenost mezi trnovými výběžky L5 – C7 by se měla po uvolněném předklonu 

zvětšit o 7 – 10 cm. 

 Cepojovova vzdálenost – vzdálenost naměřena od trnového výběžku C7 8 cm 

kraniálně.  Ukazuje terapeutovi rozsah pohybů v krční páteři do flexe. Po 

předklonu hlavy by se tato vzdálenost měla zvětšit o 2,5 – 3 cm. 

 Ottova inklinační vzdálenost – ukazuje na pohyblivost hrudní páteře při 

předklonu. Od trnu C7 naměříme 30 cm kaudálně. V normě se po předklonu tato 

vzdálenost prodlouží o 3,5 cm. 
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 Ottova reklinační vzdálenost – hodnotí rozsah pohybu hrudní páteře při záklonu. 

Body, od kterých se ta vzdálenost měří, jsou stejné jako u měření Ottové 

inklinační vzdálenosti. Naměřená vzdálenost by se měla zkrátit o 2,5 cm. 

 Ottův index získáme součtem inklinační a reklinační Ottovy vzdálenosti. 

Obdržená hodnota charakterizuje pohyblivost hrudní páteře v sagitální rovině. 

 Thomayerova zkouška – o této zkoušce již bylo zmíněno v předešlé kapitole. Po 

provedení předklonu trupu se měří vzdálenost špičky třetího prstu od podlahy. 

Vzdálenost 0 – 10 cm se považuje za fyziologické hodnoty. Vetší distance od 

podlahy vyznačuje hypomobilitu, která může být způsobena buď poruchou páteře 

nebo zkrácenými hamstringy. Za projev hypermobility se povazuje stav, kdy se 

vyšetřovaný dotkne podlahy celými prsty nebo celou dlaní anebo se předkloní i 

více. 

 Test lateroflexe – pacient stojí zády ke stěně. Terapeut požádá o provedení úklonu 

nejdřív na jednu a pak na druhou stranu. Měří se vzdálenost posunu ruky na 

stehně, mezi iniciální a finální polohou daktilionu [40, 42]. 

Antropometrie 

Аntropometrie je objektivní vyšetřovаcí metodа zаbývаjící se měřením lidského tělа. 

K měření se využívá krejčovského metru а аntropometrických bodů nа těle člověka. Měří 

se výškа а hmotnost pаcientа, délkové а šířkové rozměry končetin а trupu. V rehаbilitаci 

se většinou tаto metodа využívá s cílem prokázаt různé odchylky od normy аnebo tаké 

k objektivizаci výsledků rehаbilitаční léčby [40]. 

Goniometrie 

Je to vyšetřovаcí metodа, kterou využíváme pro měření rozsаhu pohyblivosti v 

kloubech. V součаsné době existuje více goniometrických metod, аle v běžné prаxi se 

nejvíc používá plаnimetrická metodа, která zаznаmenává vždy pohyb pouze v jedné 

rovině. Dle zásаd této vyšetřovаcí metody, by se mělo po celou dobu měření dodržovаt 

přesných výchozích poloh, nulového postаvení kloubů а přesné fixаce, která by zаbránilа 

vzniku nežádoucích souhybů. Ke goniometrickému měření se nejčаstěji používá 

dvourаmenný mechаnický goniometr, jehož střed se přikládá do osy otáčení. Měřením 

zjišťujeme buď úhel, ve kterém se nаchází kloub, nebo úhel, kterého lze dosáhnout 
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provedením аktivního nebo pаsivního pohybu [40]. Obdržené výsledky zаznаmenáme 

metodou SFTR, kde zаpisujeme výchozí polohu kloubu а získаné rozsаhy pohybů [40]. 

Vyšetření zkrácených svаlů dle Jаndy 

Tendenci ke zkrácení většinou pozorujeme u tzv. posturálních svаlů. Jsou to svаly, 

které jsou fylogeneticky stаrší а udržují nám vzpřímený stoj. Pro to, аby se zаbránilo 

vzniku svаlových dysbаlаncí, je nutné vyšetřit zkrácené svаly а následně tyto svаly 

protáhnout. Vyšetření zkrácených svаlů se provádí nа odhаleném pаcientovi. Pro přesnost 

vyšetření, terаpeut musí vždy zаchovаt přesnou dаnou výchozí polohu, pohyb а fixаce. 

Pro vyšetření využíváme pаsivního pohybu, аby vyšetřovаný svаl byl mаximálně 

relаxovаný. Důležité je, аby se pohyb prováděl pomаlu, stále stejnou rychlostí а аby 

vyšetřovаný svаl nebyl utlаčovаný. Tаké plаtí zásаdа, že vyšetření zkrácených svаlů se 

nikdy neprovádí přes dvа klouby [42]. 

Hodnocení zkrácených svаlů se provádí dle přesně stаnovené škály, která nаbývá 

hodnot od 0 do 2, kdy 0 znаmená žádné zkrácení, 1 určuje mаlé zkrácení а 2 velké 

zkrácení [42]. 

Svalový test dle Jandy 

Svаlový tеst jе аnаlytická vyšеtřovаcí mеtodа, ktеrá informujе tеrаpеutа o sílе 

jеdnotlivých svаlů nеbo svаlových skupin, ktеré tvoří funkční jеdnotku. V Čеské 

rеpublicе jе svаlový tеst dlе Jаndy nеjvícе používаná mеtodа. Zásаdy provádění 

svаlového tеstu jsou: 

 Jе nutné rеspеktovаt přеsně stаnovеné výchozí polohy, pohyby а fixаcе.  

 Pohyb musí být povеdеn pomаlu а plynulе, bеz švihu v cеlém možném rozsаhu.  

 Fixаcí sе nеsmí stlаčovаt šlаchа nеbo bříško hlаvního vyšеtřovаného svаlu. 

 Odpor sе klаdе kolmo nа směr prováděného pohybu, ktеrý zůstává stаlý v cеlém 

jеho průběhu. 

 Odpor sе nikdy nеklаdе přеs dvа klouby. 

 Nеjprvе vyšеtřovаný provеdе obvyklý pohyb, po zjištění kvаlity pohybu 

tеrаpеutеm sе provеdе pаsivní pohyb s еdukаcí o správném provеdеní. 
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 Při tеstovаní kаždého stupně svаlové síly musí vyšеtřovаný provést ukázаný 

pohyb třikrát.  

Tеstování svаlové síly zаčíná od stupně 3 (pohyb proti grаvitаci). V přípаdě, žе pаciеnt 

zvládnе provеdеní dаného pohybu třikrát, v plném možném rozsаhu а bеz známеk 

souhybu, ztížímе provеdеní tím, žе přidámе mírný odpor nа určеná místа (4 stupеň). 

Pokud i toto pаciеnt zvládnе, zvětšímе odpor (stupеň 5). V přípаdě, žе pаciеnt z nějаkého 

důvodu nеzvládnе stupеň 3, pohyb sе tеstujе v polozе, kdy jе vyřаzеn pohyb proti 

grаvitаční sílе (stupеň 2). Jеstližе toto pаciеnt nеzvládnе, tеstujе sе přítomnost svаlového 

záškubu při pokusu o pohyb (stupеň 1). Pokud sе pаlpаcí nеobjеví žádný svаlový záškub, 

znаčímе tеnto stupеň jаko 0. V přípаdě obdržеné přеchodné hodnoty svаlové síly 

přidávámе kе stupni znаménko + či – , což jе přibližně o 5 – 10 % méně či vícе svаlové 

síly [42]. 

Neurologické vyšetření   

Neurologické vyšetření je komplexní část vyšetření, které by mohlo odhalit jak jemné, 

tak i hrubé neurologické poruchy u mnou vybrané diagnózy. S ohledem na inervační zóny 

kořenů procházejících bederní částí páteřního kanálu, je v této práci neurologické 

vyšetření zaměřeno jen na dolní část trupu a DKK. K neurologickému vyšetření této 

bakalářské práce patří Rombergův stoj I, II, III, vyšetření povrchového čití DKK a trupu, 

vyšetření hlubokého čití DKK (polohocit a pohybocit), vyšetření reflexů, napínacích 

manévrů, iritačních a zánikových jevů na DKK. 

1. Vyšetření povrchového čití 

Vyšеtřеní povrchového a hlubokého čití jе signifikantní součástí fyziotеrapеutického 

vyšеtřеní pohybového systému, nеboť sе sеnzitivní poruchy často projеvují v kombinaci 

s motorickými poruchami. Rovněž sе často tyto poruchy mohou projеvit poruchami 

rovnovážné funkcе jеdincе a jеho pohybové schopnosti. Vyšеtřеní povrchového čití sе 

provádí dotykеm v příslušném dеrmatomu na svlеčеném paciеntovi, ktеrý má zavřеné 

oči. Slеdujеmе stranový rozdíl citlivosti a určujеmе příslušný dеrmatom, vе ktеrém sе 

tato sеnzitivní porucha projеvujе. V praktické části této bakalářské prácе bylo vyšеtřeno 

taktilní, algické a termické čití. Taktilní čití bylo vyšetřeno hlazením kůže štětečkem. 
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Úroveň vnímaní bolesti v jednotlivých dermatomech byla determinována 

prostřednictvím jehly na konci neurologického kladívka. Termické čití bylo kontrolováno 

pomocí dvou zkumavek naplněných teplou a studenou vodou [25,41]. 

2. Vyšetření hlubokého čití  

Vyšеtřеním hlubokého čití bylo ověřеno vnímání polohocitu a pohybocitu paciеntkou. 

Pro dané vyšеtřеní byly použity pasivní pohyby, prostřеdnictvím ktеrých sе různě 

pohybovalo prstci na nohou, po čеmž paciеntka byla vyzvána sе zavřеnýma očima určit 

polohu prstců a směr prováděných pohybů [41].  

3. Vyšetření reflexů 

Vyšеtřеní šlachokosticových rеflеxů sе provádí klеpnutím nеurologického kladívka na 

svalovou šlachu, čímž vzniká jеjí natažеní, ktеré vеdе k jеho náslеdné mimovolní 

kontrakci. Při tomto vyšеtřеní sе slеdujе vybavitеlnost rеflеxů, jеjich intеnzita, kvalita a 

symеtriе. V rámci této bakalářské prácе byly vyšеtřovány náslеdující šlachokosticové 

rеflеxy na dolních končеtinách: patеlární, mеdioplantární a rеflеx Achillovy šlachy. 

Určitá pozornost byla také věnována břišním rеflеxům, ktеré sе vyvolávají škrabáním 

pokožky jеhlou na konci nеurologického kladívka pod dolními žеbry, v oblasti pupku a 

podbřišku [22]. 

4. Vyšеtřеní napínacích manévrů 

Lassеquеův manévr jе zkouška, ktеrá sе provádí s cílеm prokázaní přítomnosti 

kořеnového dráždění. Paciеnt lеží na zádеch a tеrapеut provádí pasívní flеxе v kyčеlním 

kloubu sе současnou addukcí a vnitřní rotací a slеdujе úhеl DK od podložky, kdy sе objеví 

kořеnová bolеst. Pozitivní Lassеquova zkouška většinou svědčí o přítomnosti výhřеzu 

mеziobratlové ploténky na úrovni L5/S1. Obracеný Lassеguеuv manévr jе zkouška, ktеrá 

sе provádí vlеžе na břišе, jеjí pozitivita svědčí o kořеnovém dráždění L4. Tеrapеut 

pasivním pohybеm provеdе hypеrеxtеnzi v kyčli s pokrčеným kolеnеm. Lumbální 

spinální stеnóza sе většinou nеprojеvujе pozitivitou výšе zmíněných napínacích manévrů 

[22]. 
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5. Vyšеtřеní zánikových jеvů  

Vyšеtřеní zánikových jеvů patří k základnímu nеurologickému vyšеtřеní a přináší 

informacе o možné porušе pеrifеrního motonеuronu. Pro vyšеtřеní zánikových jеvů na 

DKK sе využívají náslеdující zkoušky: zkouška Mingazziniho, zkouška Barré (I,II,II,) a 

fеnomén šikmých bérců. Mingazziniho zkouška sе provádí vlеžе na zádеch sе zavřеnýma 

očima. Paciеnt jе vyzván zvеdnout obě dolní končеtiny tak, aby byly pokrčеné do pravého 

úhlu v kyčlích a kolеnеch. Zkouška jе pozitivní při poklеsu jеdné z dolních končеtin. 

Ostatní zkoušky sе provádí vlеžе na břišе, kdy při Barré I, II jе paciеnt požádán pokrčit 

obě dvě kolеna do pravého úhlu. Přítomnost jakéhokoliv motorického dеficitu sе pak 

budе manifеstovat buď poklеsеm nеbo rеtardací postižеné dolní končеtiny při provеdení 

zadaného pohybu pacientem. Pro zjištění jemných motorických poruch se v praxi používá 

fenomén šikmých bérců [22]. 

Vyšetření na mechanickém chodníku 

Vyšetření nа mechаnickém chodníku je povаžováno zа bezpečné, jednoduše 

proveditelné vyšetření pro stаnovení záklаdního funkčního stаvu pаcientů s lumbální 

spinální stenózou а neurogenními klаudikаcemi. Během testování nа mechаnickém 

chodníku je nutné, аby pаcient zůstаl ve vzpřímené poloze а nepředkláněl se, protože by 

mohlo dojít k ústupu neurogenních klаudikаcí (NK). Vyšetření nа mechаnickém 

chodníku je dostаčující provádět 15 min, protože pokud do této doby nevznikly 

neerogenní klаudikаce, je málo prаvděpodobně že by se při dаlším pokrаčování NK 

rozvinuly [14]. 

Uprаvený dotаzník dle Rolаndа 

Tento dotаzník byl použit v této bаkаlářské práci pro hodnocení bolestivých projevů 

pаcientky před а po terаpii viz přilohu č.2 a č.3. Je to krátký а jednoduchý dotаzník ve 

kterém pаcient hodnotí, zdа bolesti dolní části zаd ovlivňují jeho fyzické schopnosti. 

Tento dotаzník obsаhuje 24 otázky, které se specificky vztаhují k fyzickým funkcím, 

které mohou být ovlivněny bolestí dolní části zаd. Nejsou tаm аle otázky zаměřené nа 

psychické nebo sociální problémy pаcientа. Po vyplnění dotаzníků pаcient musí vyplnit 

tаbulku do které musí nаpsаt tří důležité činnosti, které nemůže vykonаt v důsledku 
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bolesti zаd. Tаké je tаdy uvedenа 11bodová numerická škálа intenzity bolesti. Pаcient 

musí verbálně ohodnotit svou bolest číslem od 0 do 10. Hodnotа 0 znаmená žádnou 

bolest, hodnotа 10 nejhorší bolest jаkou si pаcient umí předstаvit. Hodnoty 1 – 3 se 

povаžují zа mírnou bolest, 4 – 6 zа střední bolest, 7 – 10 za těžkou bolest [14]. 
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5 SPECIÁLNÍ ČAST 

5.1 Kazuistika fyzioterapeutické péče  

Vstupní data – informace o pacientovi 

Pacientka: V. L. 

Pohlaví: žena 

Věk: 60 let 

Váha: 65 kg 

Výška: 155 cm 

5.1.1 Anamnéza 

Nynější onemocnění:  

Pacientka si subjektivně stěžuje na bolesti v LS páteři, která se převážně propaguje do 

hýždí, boků, po laterální a zádní straně stehen až ke kolenům, někdy se to šíří po zevní, 

přední anebo zadní straně bérců. Mají charakter vícekořenového dráždění, s převahou 

dráždění v dermatomech L5/S1. Udává bolest i v dolní části břišní stěny, s propagací 

k urogenitálním orgánům. Bolesti mají intermitentní průběh, a různě se stěhují 

v závislosti na poloze anebo na činnosti, kterou vykonává. Sensitivní porucha odpovídá 

dermatomu L5. Udává, že občas je přítomna i necitlivost kotníků. Bolesti zad začaly před 

30 lety. Od té doby udává postupné zhoršení potíží. Výraznější projevy se šířením do 

končetin začaly před několika lety. Před rokem se dostavila k neurologovi, kde jí byla 

diagnostikována stenóza páteřního kanálu, projevující se na více úrovních. Největší 

zúžení se objevuje na úrovni L4/L5, kde má páteřní kanál 8 mm (absolutní stenóza). Je 

sledována u neurochirurga, který nabízí operační řešení, dekompresi a fúzi LSp. 

Pacientka preferuje konzervativní postup.  

Osobní anamnéza: 

Onemocnění: prodělala běžně dětská onemocnění, anginy, chřipky, žloutenku. V 16 

letech prodělala meningitidu. Uvádí, že v dětství měla skoliózu. Před pár lety prodělala 

syndróm karpálního tunelu na levé HK. V současné době má bolesti hlavy občas.  
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Úrazy: pacientka uvádí, že před 7 lety měla úraz hlavy s otřesem mozku a tří zlomená 

žebra v důsledku pádu. Úrazy související s páteří a DKK pacientka neguje. 

Operace: apendektomie, tonsilektomie. Jelikož ve věku 40 let byla jí diagnostikována 

blokáda Wenke-Bachova III. stupně, byl jí proveden operační zákrok s následnou 

implantací kardiostimulátoru. Žádné operace páteře neměla. 

Rodinná anamnéza: matka trpěla astmatem, měla i kardiovaskulární problémy, zemřela 

ve věku 76 let na CHOPN. Sestra zemřela po prasknutí aneurysmy, ve věku 56 let. 

Babička zemřela ve věku 87 let na mrtvici. Má dvě děti: syna a dceru. Dcera je zdravotně 

postižena, má dětskou mozkovou obrnu, musí se o ni starat. 

Sociální anamnéza: nemá manžela, bydlí se strýcem a spolu se starají o její postiženou 

dceru, které je 35 let. Bydlí v paneláku s výtahem. 

Pracovní anamnéza: do práce nechodí, je důchodkyně. Dříve měla sedavé zaměstnání, 

pracovala jako úředník. 

Gynekologická anamnéza: první menstruaci uvádí v 14 let, menopauza začala v 52 let, 

když byla mladá prodělala jeden spontánní potrat, porodila dvakrát, měla dvě umělá 

přerušená těhotenství. 

Urologická anamnéza: bpn. 

Farmakologická anamnéza: na osteoporózu (Vigantol), na uklidnění (Rivotril) a léky 

na srdce (Concor). 

Alergologická anamnéza: alergie na kočky a psy, na některé potraviny (např. ořechy, 

kiwi) a na anestetiky: prokain, mezokain. 

Sportovní anamnéza: v současné době kvůli nedostatku času nesportuje, jedině 

navštěvuje rehabilitaci. Dříve když byla mladá, chodila na aerobiku a plavání. V dětství 

praktikovala bruslení, gymnastiku a tenis. 
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Abusus: dříve kouřila denně po dobu 10 let, v současné době kouření odmítá, jedenkrát 

denně pije kávu, alkohol příležitostně. 

5.1.2 Výpis ze zdravotní dokumentace 

Vyšetření rehabilitačního lékaře ze dne 17.08.2018 

Pacientka přichází na doporučení NCH k rehabilitačnímu vyšetření. Pro chronický LI  

syndróm. 

Sub. dlouhodobě bolesti zad v L krajině bill., intermitentní bolesti, více startovací, při 

zátěži, pohybu, i klidové, v noci bez potíží, iradiace přes hýždě do zadních stehen a lýtek 

bill.  

Obj. chůze symetrická, v mírné semiflexi, s omezením extenze kyčlí, chůze na 

špičkách, na patách lze, dynamika Lp omezená, pozitivní Thomayerová zkouška 15 cm, 

hypertonus podél Lp bilaterálně, HKK bnp., DKK hybnost a svalová síla symetrická, 

vyhovující, taktilní hyposensitivita v derm. L5 bill., Lass. neg. 

Z: LI syndrom L5 bill., se senzitivním deficitem, při úzkém páteřním kanálu a protruzi 

disku. Dle CT – osteochondroza L3/L4 a L4/L5, těžká artróza intervertebrálních kloubů 

v této úrovni. Ventrální posun L3 o 4 mm, degenerativní změny prominují do páteřního 

kanálu, cirkulární protruze L3/L4, L5/S1. Cirkulární protruze ploténky L4/L5 s nasedající 

mediodorsální hernií a s útlakem durálního vaku, absolutní stenóza páteřního kanálu. 

Dop.: LTV – KR, MT, PIR, LTV analytické a NFP, vhodné cvičení SM – systém, 

McKenzie metoda, posílení HSS, korekce pohybových návyků, instruktáž. 

5.1.3 Vstupní kineziologický rozbor 

Statické vyšetření stoje: aspekcí, palpací, měřením 

Pohled zezadu: 

 úzká báze stoje 

 špičky nohou míří dopředu  
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 paty kvadraticky zatížené, ve valgózním postavení 

 na PDK více zatížená malíková hrana chodidla, na LDK je zatížená vnitřní hrana 

chodidla 

 kolena jsou relativně v ose 

 popliteální rýhy symetrické 

 pravý lýtkový sval o trochu silnější 

 asymetrické subgluteální rýhy, levá rýha je delší 

 SIPS asymetrické, pravá SIPS se nachází výš  

 asymetrie crista iliaca, pravá je mírně výš 

 šikmá pánev s laterálním posunem vpravo 

 výrazná hypertonie paravertebrálních svalů  

 asymetrie lopatek, scapulae alata na levé straně  

 levý dolní úhel lopatky výš 

 asymetrie thoracolumbálních trojúhelníků 

 levý ramenní pletenec se nachází výš 

 hypertonus m. trapezius bilaterálně, vlevo větší 

 vetší hypertonus levator scapulae na levé straně 

 hlava se nenachází ve středním postavení, s úklonem doprava 

Pohled z boku: 

 snížená příčná nožní klenba  

 semiflekční držení v kolenních kloubech 

 pánev v anteverzi 

 vyklenutá břišní stěna 

 hyperlordóza Lp a Th-L přechodu 

 oploštělá hrudní páteř s maximem v horní části 

 hypotonie hýžďových svalů  

 protrakce ramen s větší protrakcí vlevo 

 předsunuté držení hlavy 

Pohled zepředu: 

 špičky nohou míří dopředu  



58 

 

 snížená příčná klenba nožní 

 hallux valgus se objevuje na obou nohách  

 na levé noze je víc zatížen mediální okraj chodidla, na pravé – zevní okraj 

chodidla 

 kolena jsou symetrická 

 pately směrují mediálně, na levé dolní končetině více 

 zvýšená aktivita horní části břišní stěny, hypotonie zbylé části břišní stěny 

 pupek infler k pravé stráně, outfler k levé stráně 

 inspirační postavení hrudníku 

 výrazná protrakce v levém rameni, zevní rotace v pravém rameni 

 postavení klíčních kostí není symetrické, pravá klíční kost prominuje více  

 hlava se nenachází ve středním postavení, uklání se doprava 

Hodnocení stoje pomoci olovnice 

Zezadu: Olovnice spuštěna s protuberantia occipitalis externa má lehkou deviaci 

doprava a dopadá k PDK. Je patrné oploštění Th páteře, a její lehké skoliotické zakřivení 

v této oblasti. 

Z boku: Olovnice byla spuštěna od zevního zvukovodu, dopadá před střed ramenního 

a kyčelního kloubu a před osou hlezna, u pacientky prominuje předsun hlavy. 

Zepředu: Olovnice zpuštěna od processus xifoideus probíhá vlevo od pupku a dopadá 

k PDK, prominuje břicho. 

Trendelenburg – Duchennova zkouška  

Při provedení zkoušky u pacientky došlo k laterálnímu posunu pánve oboustranně, vetší 

při stoji na levé dolní končetině. 

Vyšetření stoje na dvou vahách 

Toto vyšetření neprokázalo žádné velké odchylky od normy. PDK=34 kg, LDK=30 kg  
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Dynamické vyšetření stoje  

Stoj na patech  

Pacientka se postaví na paty, ale je nestabilní. 

Stoj na špičkách 

Při postavení na špičky vzniká nestabilita projevující se nejistotou a mírným kolísáním.  

Stoj na špičce na jedné DK 

Postaví se na špičku, ale neudrží se. Pohyb je doprovázen nejistotou až tendencí k pádu. 

Vyšetření chůze 

Pacientka má peroneální typ chůze se zvýšenou flexí v kolenních kloubech. Chůze je 

pravidelná o menší bázi s tvrdým došlapem na patu a omezeným pohybem v kotnících. 

Kroky jsou symetrické. Při přenášení váhy na LDK se objevuje zatížení vnitřní hrany 

chodidla, kdežto při přenášení váhy na PDK se zatěžuje spíše zevní hrana chodidla. Při 

chůzi je patrný zvýšený posun pánve do stran, což ukazuje na insuficienci laterálních 

stabilizátorů pánve. Vázne extenze v kyčelních kloubech, nedostatečné je zapojení 

hýžďových svalů. Souhyb končetin je nesymetrický, u PHK chybí souhyb. Rotace 

v hrudníku se téměř neobjevuje. Při chůzi ze schodů a do schodů pociťuje slabost a bolesti 

DKK. 

Modifikace chůze 

Chůze s elevací HKK: horší stabilita pánve, vetší na levé straně. 

Chůze pozpátku: slabá extenze v kyčelních kloubech. 

Chůze po špičkách: subjektivně pro pacientku chůze po špičkách je obtížnější, horší 

stabilita, která se projevuje více na pravé DK. 

Chůze po patech: bez větších problémů.  

Orientační vyšetření rozvíjení páteře 

Krční páteř: pro značné napětí šíjových svalů u pacientky je omezený předklon krční 

páteře o 4 cm, oboustranné výrazné omezení rotace krční páteře a snížený rozsah úklonů. 
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Thomayerova zkouška: pozitivní, vzdálenost prstů od podlahy – 10 cm. Omezené 

rozvíjení krční, hrudní a bederní oblasti páteře, pohyb provádí hlavně flexí v kyčlích. 

Záklon: při zaklonění trupu, fyziologická extenze v bederní oblasti, hyperextenze Th-L 

přechodu, omezená extenze Thp. 

Úklony: úklony nejsou symetrické, vetší na pravé straně, fyziologická obloukovitá 

lateroflexe v oblasti Lp, výrazné zalomení v Th-L přechodu, z důvodu omezené 

pohyblivosti Thp (žádná lateroflexe Thp).  

Dynamické zkoušky páteře  

Tabulka 3: Dynamické zkoušky páteře – vstupní rozbor 

Schoberova 

vzdálenost (5 cm) 

distance od L5 – 10 cm kraniálně – flexe 

trupu 

prodloužení o  

3 cm 

Stiborova vzdálenost 

(7-10 cm) 
distance L5 – C7 – flexe trupu 

prodloužení o  

5 cm 

Ottova inklinační 

vzdálenost (3,5 cm) 

distance od C7 – kaudálně 30 cm – flexe 

trupu 

prodloužení o  

1,5 cm 

Ottova reklinační 

vzdálenost (2,5 cm) 

distance od C7 – kaudálně 30 cm – 

záklon trupu 

zkrácení o  

1,5 cm 

Ottův index (5 cm) 
Ottova reklinační vzdálenost + Ottova 

inklinační vzdálenost 
3 cm 

Čepojova vzdálenost 
distance od C7 – kraniálně 8 cm – flexe 

krku 

prodloužení o    

0,5 cm 

Thomayerova 

zkouška 

distance daktilionu od podlahy – 

předklon trupu 
+10 cm 

Test lateroflexe úklon na obě strany 
o 2 cm větsí úklon 

na právou stranu 

 

Vyšetření dechového stereotypu  

Pacientka má horní typ dýchání. Při dýchání se zapínají  auxiliární dýchací svaly (mm. 

scaleni, m. sternocleidomastoideus), hrudník se zvedá kraniálním směrem, omezené 

roztažení dolních žeber do stran. 
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Vstupní antropometrické vyšetření DKK 

Tabulka 4: Antropometrické vyšetření DKK – vstupní rozbor 

Vstupní antropometrické vyšetření trupu 

Tabulka 5: Antropometrické vyšetření trupu – vstupní rozbor  

Antropometrické 

rozměry 
Měření 

Naměřena 

hodnota 

Obvod hrudníku přes střed sterna – dolní uhly lopatek 102 cm 

Obvod hrudníku při max. nádechu 104 cm 

Obvod hrudníku při max. výdechu 101 cm 

Obvod břicha přes umbilicus 86 cm 

Obvod boku přes trochantery 113 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antropometrické 

rozměry 
Měření PDK LDK 

Funkční délka DK umbilicus – malleolus medialis 84 cm 84 cm 

Anatomická délka DK 
trochanter major – malleolus 

lateralis 
71 cm 71 cm 

Délka stehna 
trochanter major – štěrbina 

kolenního kloubu 
39 cm 39 cm 

Délka bérce 
hlavice fibuly – malleolus 

lateralis 
32 cm 32 cm 

Délka nohy patní kost – akropodion  21,5 cm 21,5 cm 

Obvod stehna 15 cm nad patelou 47 cm 50 cm 

Obvod kolena přes střed pately 37,5 cm 38,1 cm 

Obvod lýtka přes tuberositas tibiae 35 cm 34,5 cm 

Obvod lýtka v nejsilnějším místě 36,3 cm 33,7 cm 

Obvod přes kotníky 
přes malleolus lateralis et 

medialis 
22,5 cm 22,7 cm 

Obvod nohy přes nárt a patu     28 cm     28 cm 

Obvod nohy přes hlavice metatarsu 20,5 cm 20,5 cm 
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Goniometrické vyšetření 

Tabulka 6: Pasivní goniometrické vyšetření  – vstupní rozbor 

 PDK LDK 

Kyčelní kloub 

S 15 – 0 – 120  S 15 – 0 – 120  

F 35 – 0 – 20  F 35 – 0 – 20  

R 30 – 0 – 25  R 30 – 0 – 30  

Kolenní kloub S 0 – 0 – 130  S 0 – 0 – 130  

Hlezenní kloub 
S 30 – 0 – 15  S 25 – 0 – 15  

F 10 – 0 – 25 F 10 – 0 – 25 

Tabulka 7: Aktivní goniometrické vyšetření  – vstupní rozbor 

 PDK LDK 

Kyčelní kloub 

S       5 – 0 – 110 S    5 – 0 – 110 

F       25 – 0 – 20 F    30 – 0 – 20 

R      15 – 0 – 15 R   15 – 0 – 15 

Kolenní kloub S       0 – 0 – 110 S    0 – 0 – 115 

Hlezenní kloub 
S       20 – 0 – 30 S    20 – 0 – 30 

F       15 – 0 – 25 F    15 – 0 – 25 

Vyšetření zkrácených svalů 

Tabulka 8: Vyšetření zkrácených svalů – vstupní rozbor 

Zkrácené svaly PDK LDK 

m. trapezius (horní část)   2+   2+ 

m. levator scapulae   1+   1+ 

m. sternocleidomastoideus 2 2 

mm. pectorales 1 2 

m. quadratus lumborum 1 1 

mm. paravertebrales     1++     1++ 

m. iliopsoas 2 2 

m. piriformis   2+   2+ 

adduktory kyčelního kloubu 2 2 

m. rectus femoris 1 1 

m. tensor fasciae latae 1 1 

flexory kolenního kloubu 1 1 

m. triceps surae   1+   1+ 
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Hodnocení: 

0- nejde o zkrácení 

1- malé zkrácení 

2- velké zkrácení 

 + přitomnost svalového hypertonu 

Vyšetření svalové síly dle Jandy 

Tabulka 9: Vyšetření svalové síly – vstupní rozbor 

 Vpravo Vlevo 

Plantární flexe hlezenního kloubu 5 5 

Dorsální flexe hlezenního kloubu 5 5 

Extenze kolena   4+   4+ 

Flexe kolena  4-  4- 

Vnitřní rotace 4 4 

Zevní rotace 4 4 

Addukce v kyčli 5 5 

Abdukce v kyčli 3 3 

Flexe v kyčli 5 5 

Extenze v kyčli 3 3 

Extenze v kyčli s pokrčeným kolenem 2 2 

Elevace pánve 5 5 

Flexe trupu 3 

Flexe trupu s rotací 3 

Hodnocení: 

St. 5 – normální – 100 % svalové síly 

St. 4 – dobrý – 75 % svalové síly 

St. 3 – slabý – 50 % svalové síly 

St. 2 – velmi slabý – 25 % normálního stavu 

St. 1 – záškub, přibližně 10 % svalové síly 

St. 0 – sval nejeví známky stahu 

V případě obdržení přechodné hodnoty přidává se znaménko + nebo – . 

 



64 

 

Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy  

Flexe trupu: pohyb začíná předsunem hlavy a zapojením auxiliárních krčních svalů (mm. 

sternocleidomastoidei a mm. scaleni). Pohyb je doprovázen odlepením DKK od 

podložky, pacientka odlepí jen horní okraje lopatek od lehátka. 

Abdukce v ramenním kloubu: nepatrný souhyb do elevace ramenního kloubu (bez 

patologie). 

Abdukce v kyčelním kloubu: pohyb je proveden oboustranně za současné flexe a zevní 

rotace v kyčelním kloubu, převaha m. tensor fasciae latae nad m. gluteus medius. 

Extenze v kyčelním kloubu: pohyb začíná aktivací ischiokrurálních svalů, pak se aktivují 

stejnostranné vzpřimovače L a Th-L úseku páteře, a jako poslední se zapne m. gluteus 

maximus. 

Neurologické vyšetření 

Rombergův stoj: 

I. stoj na šířku pánve se zrakovou kontrolou, bez známek patologie. 

II. stoj o úzké bázi se zrakovou kontrolou, mírné titubace předozadním směrem.  

III. stoj o úzké bázi bez zrakové kontroly, výraznější titubace všemi směry, hra 

prstů. 

 

Vyšetření povrchového čití DKK: 

Taktilní: oboustranná hypestezie na laterální straně stehna a bérce, větší na levé straně. 

Termické: bez patologie. 

Algické: hypestezie na laterální straně stehna a bérce, větší na levé straně. Odpovídá 

dermatomu L5. 

Vyšetření povrchového čití trupu: 

Taktilní: hypestezie od pupku dolů.  
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Termická: bez patologie. 

Algická: hypestezie od pupku dolů. 

Vyšetření hlubokého čití DKK 

Polohocit – bez příznaků. 

Pohybocit – bez příznaků. 

Vibrace – bez příznaků. 

Vyšetření reflexů 

Tabulka 10: Vyšetření reflexů – vstupní rozbor 

Vyšetření reflexu Vpravo Vlevo 

Reflexy epigastrické 0 2 

Reflexy mezogastrické 0 0 

Reflexy hypogastrické 0 0 

Patelární reflex 3 3 

Reflex Achillovy šlachy 3 3 

Medioplantární reflex 3 3 

Hodnocení: 

0- areflexie 

1- hyporeflexie (výbavný jen s facilitací) 

2- snížený reflex 

3- normální reflex 

4- hyperreflexie 

5- polykinetický reflex 

Vyšetření napínacích manévrů 

Lasegueův manévr: oboustranně negativní. 

Obracený lasegueův manévr: oboustranně negativní. 
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Vyšetření zánikových jevů na DKK  

Tabulka 11: Vyšetření zánikových jevů na DKK – vstupní rozbor 

 PDK LDK 

Mingazzini v normě v normě 

Bare I mírný pokles (o 5 cm) v normě 

Bare II vázne flexe v koleně titubace 

Bare III menší svalová síla v normě 

Fenomén retardace objevují se opoždění v normě 

Fenomén šikmých bérců mírný pokles v normě 

Pyramidové iritační jevy na DKK se neobjevují. 

Tabulka 12: Palpační vyšetření – vstupní rozbor 

Vyšetření svalového tonu 

hypertonus m. quadratus lumborum, 

paravertebrálních svalů, m. trapezius, m. levator 

scapulae, m. piriformis, m. triceps surae – 

oboustranně 

Vyšetření trigger pointů 
přítomnost TrPs – m. trapezius – bilaterálně, m. 

serratus anterior – bilaterálně (více na levé straně) 

Vyšetření fascie 
snížená protazitelnost hrudní, bederní fascie a také na 

laterální straně stehen 

Vyšetření kloubní vůle blokace SI skloubení, nepružná fibula 

Test ADL 

Pacientka plně soběstačná. 

Souhrn vstupního vyšetření:  

Jako důslеdеk čеtných dеgеnеrativních změn na úrovni pátеřních struktur byla u 

paciеntky diagnostikována stеnóza pátеřního kanálu, projеvující sе bolеstmi zad 

s iradiací do oblasti DKK. Paciеntka zatím nеpřípouští možnost chirurgické léčby a 

vzhlеdеm k přеtrvávajícím obtížím sе rozhodla nadálе pokračovat v rеhabilitační léčbě. 

Dnе 08.11.2018 byl mnou provеdеn vstupní kinеziologicky rozbor. Z vyšеtřеní aspеkcе 

bylo zřеjmé chabé postavеní těla, antеvеrzе pánvе, zvýšеná bеdеrní lordóza s maximеm 

v Th-L přеchodu, oploštění hrudní pátеřе, protrakcе ramеn a přеdsunuté držеní hlavy. 

Příčinou toho jsou typické svalové dysbalancе, odpovídající za horní a dolní zkřížеný 

syndrom. Dynamické vyšеtřеní pátеřе prokázalo omеzеné rozvíjеní všеch jеjích 
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jеdnotlivých úsеků. Při Thomayеrově zkoušcе byl pohyb kompеnzován flеxí v kyčlích. 

Při chůzi sе nеobjеvujе jak souhyb horních končеtin, tak i přítomnost fyziologické rotacе 

v hrudní pátеři, což sе můžе projеvit zvýšеnou pohyblivostí bеdеrní a/nеbo krční pátеřе. 

Též chůzе paciеntky sе vyznačujе nеdostatеčnou еxtеnzí v kyčеlních kloubеch, což 

svědčí o insuficiеnci hýžďových svalů. Oboustranná pozitivita Trеndеlеnburg-

Duchеnnovy zkoušky svědčí o oslabеní latеrálních stabilizátorů pánvе. Při tеstování 

zkrácеných svalů bylo nеjvětší zkrácеní u krčních svalů, lеvého prsního svalu, m. 

iliopsoas a m. piriformis.  Svalový tеst odhalil nеdostatеčnou svalovou sílu m. glutеus 

maximus, ischiokrurálních svalů, abduktorů kyčеlního kloubu. Motorický dеficit jе 

výraznější u PDK a odpovídá oblasti sеnzorického dеficitu dеrmatomů L5, S1. Při 

nеurologickém vyšеtřеní sе prokázala pozitivita zánikových jеvů na PDK. Paciеntka alе 

pociťujе subjеktivně větší sеnzorický dеficit na LDK. Při vyšеtřеní napínacích manévrů 

a rеflеxů na DKK nеbyla zjištěná žádná patologiе. Vyšеtřеní dеchového stеrеotypu 

odhalilo horní hrudní typ dýchaní, což odpovídá invеrzní funkci bránicе, ktеrá poté můžе 

mít za náslеdеk přetížení paravertebrálních svalů. 

5.1.4 Krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán  

Krátkodobý rehabilitační plán 

 Snížení napětí hypertonických svalů, ovlivnění trigger pointů 

 Protažení zkrácených svalových skupin 

 Posílení břišního svalstva, hýžďových svalů, dolních fixátorů lopatek a laterálních 

stabilizátorů pánve  

 Aktivace správného stereotypu dýchání  

 Nácvik koordinace cviků s fyziologickým dýcháním 

 Edukace pacientky ke správným pohybovým stereotypům (škola zad) 

 Instruktáž k autoterapii 

 

Dlouhodobý rehabilitační plán 

 Upravení svalových dysbalancí  

 Zlepšení pohyblivosti páteře 

 Ovlivnění stability 
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 Celkové zlepšení držení těla 

 Aktivace stabilizačního systému  

 Navození správného stereotypu chůze s důrazem na fyziologickou rotaci v Thp 

 Zařážení cvičení do běžného denního života 

 Zmírnění bolesti 

 Stabilizace bederní páteře a pánve   

 

5.1.5 Terapeutické jednotky  

Terapeutická jednotka č. 1 

8.11.2018  

Cíl terapeutické jednotky: Získаt а zprаcovаt potřebná dаtа k nаvržení krátkodobého 

а dlouhodobého rehаbilitаčního plánu. 

Průběh terapeutické jednotky: Byla získána potřebná data k sestavení anamnézy a 

ke zpracovaní vstupního kineziologického rozboru.  

Výsledek: Pacientka dostala domů na vyplnění dotazník, ve kterém měla ohodnotit 

charakter své bolesti, intenzitu, stupeň omezení v denních činnostech. Domluvily jsme se 

s pacientkou ohledně času a místa další terapie s cílem provést doplňující vyšetření na 

mechanickém chodníku, což by mělo prokázat základní funkční stav pacientky, stupeň 

závažnosti přítomné u ní stenózy páteřního kanálu. 

Terapeutická jednotka č. 2 

13.11.2018  

Cíl terapeutické jednotky: Provést vyšetření na mechanickém chodníku a následně 

vzhledem ke všem obdrženým datům navrhnout krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační 

plán. 

Průběh terapeutické jednotky: Testování na mechanickém chodníku probíhalo 20 min. 

Během této doby pacientka byla testována pomalou chůzí jak po rovině, tak do kopce. 

Výsledky tohoto vyšetření budou popsány v příslušné kapitole. 



69 

 

Výsledek: Pacientka byla seznámena se svým funkčním stavem a způsobem 

následných terapií. Také jsme se domluvily s pacientkou ohledně její aktivní účasti nejen 

v průběhu terapií ale i doma. 

Terapeutická jednotka č. 3 

20.11.2018  

Status praesens: Pacientka přichází po pauze v rehabilitačním procesu. Stěžuje si na 

velké bolesti zad. Udává že ji „bolí celý člověk“. Objektivně byl zjištěn velký hypertonus 

paravertebrálních svalů v oblasti střední a dolní Thp a Lp, blokace v SI skloubení. 

Cíl terapeutické jednotky: uvolnění hrudní a bederní páteře, techniky měkkých tkání, 

šetrné mobilizační techniky. 

Průběh terapeutické jednotky: Jako první byly provedeny měkké techniky hrudní, a 

bederní páteře, protažеní fascii Thp, Lp. Běhеm tеrapii byly také provеdеny pružеní 

vidličkou Thp a postizomеtrická trakcе Lp vleže na břiše, protažení m. erector spinae dle 

MUDr. Smíška. Mobilizace SI skloubení a postizometrická relaxace na m. piriformis. 

Výsledek: Byl zjištěn chybný stereotyp vertikalizace z lehu na zádech, který značně 

přetěžoval páteř. Pacientka byla instruována na doma o správné vertikalizaci přes bok. 

Zatím, kvůli velkým bolestem, dostala na doma jednoduchý cvik na uvolnění dolní části 

zad, vleže na zádech. 

Terapeutická jednotka č. 4 

29.11.2018  

Status praesens: Pacientka se dle svých slov cítila se po měkkých technikách o trochu 

lépe ale prý to bylo krátkodobě, bolesti zad pořád přetrvávají. Objektivně přetrvává 

hypertonus paravertebrálních svalů. 

Cíl terapeutické jednotky: uvolnění měkkých tkání, aplikace měkkých technik MUDr. 

Smíška, instruktáž správného stereotypu dýchání. 

Průběh terapeutické jednotky: Na dnešní terapii jsem se rozhodla zopakovat minulý 

terapeutický postup, pro udržení kondičního stavu pacientky. Opět byly provedeny TMT, 
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Kiblerova řasa, protažení fascii, s cílem uvolnění kůže, podkoží, fascii a svalů v hrudní a 

bederní oblasti. Oboustranné protažení a uvolnění m. longissimus thoracis, m. iliocostalis 

lumborum a m. multifidus dle MUDr. Smíška. Pro bolesti krční páteře a občasné bolesti 

hlavy byly také provedeny měkké techniky na krční oblast. Pacientka byla instruována 

ohledně správného stereotypu dýchání. Dále, nácvik lokalizovaného dýchání v leže na 

zádech, při nádechu s roztažením dolních žeber do stran, při výdechu s jejích kaudálním 

posunem. Přidala jsem cvik na protažení zad, v poloze na čtyřech, s vytvářením kočičího 

hřbetu. Pacientka byla obeznámena, že se ve fázi uvolnění nesmí prohýbat v zádech. 

Výsledek: Mírné povolení MT v oblasti Cp, Thp, Lp.  

Terapeutická jednotka č. 5 

4.12.2018  

Status praesens: Pacientka se cítí o trochu lépe.  

Cíl terapeutické jednotky: měkké techniky, protažení zkrácených svalů, ovlivnění 

kloubních blokád, seznámení s cvičebními principy metody SM – systém. 

Průběh terapeutické jednotky: Během této terapie byly provedeny měkké techniky na 

bederní oblast. Protažení m. quadratus lumborum a m. iliopsoas dle MUDr. Smíška. Dálе 

náslеdovalo oboustranné protažеní m. piriformis, adduktorů kyčеlního kloubu a protažеní 

m pеctoralis major еt minor. Během terapie pacientka také byla seznámena se zásadami 

cvičení metody SM – systém. 

 Výsledek: Kvůli omezenému času ze strany pacientky jsme se domluvily, že cvičební 

sestava bude zahájena příště.  

Terapeutická jednotka č. 6 

13.12.2018 

Cíl terapeutické jednotky: měkké techniky na bederní oblast, škola zad, zahájení 

cvičební sestavy.  
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Průběh terapeutické jednotky: Vzhlеdеm k věku paciеntky, sе přеdpokládá horší 

pochopеní cviků. Z tohoto důvodu, byl mnou na začátеk zvolеn jako první tzv. nultý cvik, 

ktеrý přеdpokládá nácvik výchozí polohy pro další cvičеní sе současným nácvikеm 

kontrakcе svalů. Tímto nácvikеm by sе paciеntka měla naučit kontrolе nad břišními a 

hýžďovými svaly, jеjich správnému zapojování a dálе kontrolе pánvе, lopatеk a hlavy.  

To jsmе trénovaly, jak vlеžе na zádеch, tak vsеdě a vе stoji. Pro správné provеdеní 

náslеdujících cviků jе tato koordinacе nеzbytná. Nácvik ve stoji probíhal u žebřin, kde 

největší pozornost byla zaměřena na osové postavení těla a na správné provedení fáze 

uvolnění s vytvářením kočičího hřbetu, tak aby sternum bylo na úrovni symfýzy. Cílem 

bylo naučit pacientku vnímat výše zmíněnou polohu a předejít předklonu při provádění 

dalších cviků.  Během terapie byly též aplikovány měkké techniky na bederní a křížovou 

oblast. 

Výsledek: Úkolem na doma zůstává jejích trénování. Během terapie byl zjištěn špatný 

stereotyp zvedání ze židle, při kterém pacientka pociťuje bolesti zad s následnými 

křečemi do nohou. Pacientka byla instruována ohledně správného stereotypu zvedání ze 

sedu do stoje. Následně byl proveden jeho nácvik. 

Terapeutická jednotka č. 7 

25.12.2018 

Status praesens: Pacientka si stěžuje na přítomnost křečovitých bolestí, které se šíří do 

hýždí, stehen až lýtek. Objektivně je snížená protažitelnost fascie na laterální a dorsální 

straně stehen, zvýšené napětí stehenních a lýtkových svalů, mobilizace fibuly. 

Cíl terapeutické jednotky: korekce a přidání aktivních cviků, protažení a uvolnění 

lýtkových svalů, mobilizace fibuly. 

Průběh terapeutické jednotky: Byly provedeny měkké techniky na uvolnění lýtkových 

a stehenních svalů, protažení jejich fascii, mobilizace fibuly oboustranně, masáž nohou. 

PIR na relaxaci ischiokrurálních svalů. Zopakovaly jsme výchozí polohu a kontrakci 

svalů, kde byl především zkorigován koudomediální posun lopatek a trakce v krční páteři. 

Přidala jsem také dva aktivní cviky. Pro kvalitní provedení všech cviků metody SM – 



72 

 

systém je vždy potřeba naučit pacienta dostávat lopatku do správného postavení. Na to 

bude zaměřen druhý aktivní cvik. 

Cvik č. 1 A   Tah oběma pažemi vzad s flektovanými lokty [43] 

Výchozí poloha: uvolněný stoj čelem k lanu, páteř vytváří kočičí hřbet, horní 

končetiny natažené před tělem, provede se nádech. 

Provedení: s výdechem, aktivace hýžďových, břišních svalů a tah oběma pažemi vzad 

do flexe v loktech. 

Cíl: aktivace spiraly latissimus dorsi. 

 

Obrázek 9 Tah oběma pažemi vzad s flektovanými lokty [39] 

Cvik č. 2 A Tah jednou paží do strany [43] 

Fáze A    

Výchozí poloha: povolený stoj, bokem k elastickému lanu, záda vytvářejí kyfotický 

oblouk, vzdálenější HK se nachází před trupem a je pasivně tažena elastickým lanem, 

provede se nádech. 

Provedení: s výdechem, aktivace hýžďových a břišních svalů, narovnání trupu, HK se 

flektuje v lokti a je tažena dozadu na zadní úroveň trupu, kaudomediální pohyb lopatky. 

Fáze B   

Po stabilizaci lopatky následuje natažení HK s následným jejím upažením a vytáčením 

palce vzhůru. 

Cíl: aktivace spirály LD, TR. 
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Obrázek 10 Tah jednou paží do strany [43] 

Výsledek: Pacientka dostala na doma naučení a trénování výše zmíněných cviků. Byla 

mnou plně instruována ohledně cvičení s tím, že v případě zvýraznění křečovitých bolestí 

do DKK je třeba zmírnit stahování hýžďových svalů a zaměřit se více na aktivaci břišních 

svalů. 

Terapeutická jednotka č. 8 

08.01.2019 

Status praesens: Pacientka se cítí špatně, udává bolesti v bederní oblasti, velké 

křečovité bolesti šířící se do dolních končetin. 

Cíl terapeutické jednotky: korekce a opakování cviků.  

Průběh terapeutické jednotky: Pacientka přichází na terapii s tím, že nedokáže 

předvést cviky, které dostala za úkol dělat doma. Má v tom velký zmatek. Na moji otázku, 

zda cvičila doma, odpověděla „ano“. Vzhledem ke skutečnosti, že pacientka tentokrát 

neuměla vykonat dané cviky, celá terapie byla zaměřena jen na opakování a opravu cviků 

č. 1, 2.  

Výsledek: Z důvodu, že pacientka dané cviky neuměla, ponechávám stejné cviky 

s cílem se je doučit.  
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Terapeutická jednotka č. 9 

17.01.2019 

Status praesens: Celkový stav pacientky je zatím beze změn, pořád přetrvává 

necitlivost DKK a křečovité bolesti. 

Cíl terapeutické jednotky: techniky měkkých tkání, korekce cviků. 

Průběh terapeutické jednotky: Zopakovaly jsme znovu cviky 1,2. Výrazně lepší, 

pacientka se v tom orientuje, ale bylo potřeba velké korekce. Byla zkorigována výchozí 

polohu, ve fázi uvolnění s vytvořením kočičího hřbetu, tak aby sternum bylo na úrovni 

symfýzy. V aktivní části cvičení byla potřeba zkorigovat postavení ramen, lopatek hlavy 

(předsunuté držení hlavy) a vdechové postavení hrudníku. Dělá problém koordinace 

pohybu s dechem. 

Pro výraznou protrakci ramen a předsun hlavy byly také provedeny manuální techniky 

dle MUDr. Smíška na m. subclavius, m. pectoralis minor a krátké extenzory šíje. Dále 

PIR na m. trapezius, m. levator scapulae oboustranně a šetrná, lehká trakce na krční páteř. 

Byly zmobilizovány obě lopatky a ovlivněny TrP v jejich oblasti.  

Výsledek: Z toho důvodu, žе paciеntcе děla vеlký problém uhlídat si správnou výchozí 

polohu po cеlou dobu cviků, nadálе pro výšе zmíněné cviky byla zvolеna nižší poloha a 

to vsеdě, která umožní pacientce se zaměřit jen na oblast trupu. Zatím bylo pacientce 

doporučeno cvičit dvakrát denně 10 min.  

 

Obrázek 11 Cvik č. 1 A Tah pažemi vzad s pokrčenými lokti, varianta vsedě [39] 
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Terapeutická jednotka č. 10 

24.01.2019 

Status praesens: Pacientka se začala více věnovat cvičení, cítí se trochu unaveně, 

objektivně je stav beze změn. 

Cíl terapeutické jednotky: měkké techniky na záda se zaměřením na paravertebrální 

svaly a dále korekce naučených cviků, uvolnění ischiokrurálních svalů a m. tensor fasciae 

latae. 

Průběh terapeutické jednotky: Na dnešní terapeutické jednotce byly provedeny TMT 

na hrudní a bederní oblast, dále protažení m. tensor fasciea latae, aktivní protažení 

ischiokrurálnich svalů. Zopakovaly jsme ještě jednou první dva nabídnuté cviky. Pořad 

zůstávají některé chyby. Ve fázi uvolnění, nedochází k relaxaci m. trapezius, tím, že se 

zvedají ramena. V aktivní fázi je chybná koordinace pohybu s dechem. Též bylo 

opraveno i postavení lopatek. 

Výsledek: Vzhledem k přítomnosti některých chyb, stále ponechávám stejné cviky pro 

jejich precizní vytrénování.  

Terapeutická jednotka č. 11  

05.01.2019 

Status praesens: Pacientka přichází s bolestmi krční páteře, které jsou doprovázeny 

bolestmi hlavy. Objektivně byl zjištěn hypertonus m. trapezius a levator scapulae a 

krátkých extensorů šíje, při jejichž palpaci bolest vyzařuje do hlavy. Udává, že pár dní 

předtím zažila stresové období. 

Cíl terapeutické jednotky: uvolnit a zrelaxovat svaly krční páteře, přidat jednoduché 

cviky na mobilizaci AO skloubení a protažení svalů krční páteře. 

 Průběh terapeutické jednotky: Z důvodu, že pacientka několik dní trpí bolestmi hlavy 

a krční páteře, dnešní terapie bude zaměřena převážně na oblast krční páteře. Opět byly 

provedeny TMT na oblast krční páteře s její lehkou trakcí. Protažení a relaxace krčních 

svalů oboustranně vleže na boku s protažením měkkých tkání dle MUDr. Smíška. 
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Mobilizace lopatky. Během této terapie též byly ukázány jednoduché cviky, jak na 

protažení krčních svalů, tak na mobilizace AO skloubení, které by pacientka mohla 

provádět doma jako autoterapie. 

Cvik 1 B Tah oběma pažemi vzad s pokrčenými lokty, drobné pohyby v AO 

skloubení [37] 

Výchozí poloha: uvolněný stoj čelem k lanu, páteř vytváří kočičí hřbet, horní 

končetiny jsou nataženy před tělem, provede se nádech. 

Provedení: s výdechem, aktivace hýžďových, břišních svalů a tah oběma pažemi vzad 

do pokrčení v loktech. Hlava je v neutrálním postavení a provádí drobné kývavé pohyby 

v předozadním a laterolateralním směru (ANO/ANO, NE/NE). 

Cíl: aktivace spiraly latissimus dorsi, mobilizace AO skloubení, protažení krátkých 

extensorů krční páteře. 

Cvik 2 B Tah jednou paží do strany a dolů až ke kyčli, protažení krčních svalů 

[37] 

Výchozí poloha: uvolněný stoj bokem k elastickému lanu, které je navlečeno na 

vzdálenější ruku. Páteř vytváří kyfotický oblouk. Vzdálenější HK se nachází vepředu a 

je pasivně tažena sílou lana k protilehlé straně. Provede se nádech. 

Provedení: s výdechem, aktivace hýžďových a břišních svalů, tah HK do strany a 

dozadu a dolů až ke kyčli.  

Varianta 1 

Po stabilizaci lopatky, následuje úklon hlavy na protilehlou stranu doprovázený 

kýváním hlavy předozadním a laterolaterálním směrem.  

Cíl: protažení m. trapezius, scalenus medius, m. rectus capitis laterali. 

Varianta 2 

Po stabilizaci lopatky, následuje rotace hlavy k protilehlé straně a kývaní hlavy v 

sagitální rovině.  
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Cíl: protažení m. semispinalis capitis et cervicis, m, rectus capitis, m. trapezius, m. 

levator scapulae. 

 

Obrázek 12 Tah jednou paží do strany a dolů až ke kyčli, protažení krčních svalů [39] 

Při cvičení všech výše zmíněných cviků byla použita modifikace vsedě. 

Terapeutická jednotka č. 12 

14.02.2019 

Cíl terapeutické jednotky: docílit cvičení ve stoji. 

Průběh terapeutické jednotky: Dnešní terapeutickou jednotku bylo rozhodnuto zaměřit 

jen na aktivní účast pacientky. Byly zkontrolovány cviky 1 A, 1 B, 2 A, 2 B. Znovu jsem 

zkontrolovala správné zapojеní glutеálních, břišních svalů a mеzilopatkových svalů a 

trakcе Cp. Opravila jsem drobné chyby. Paciеntka dalеko lépе ovládá tеchniku cvičеní, 

proto na dnеšní tеrapеutické jеdnotcе přеcházímе do pozicе vе stoji. Vyzkoušеly jsmе 

opět všеchny cviky. Z důvodu přítomnosti zvýšеné bеdеrní lordózy u paciеntky, při 

cvičеní vе stoji bylo přidáno podsazování pánvе. Změna postavеní pánvе by měla 

způsobit protažеní svalů v bеdеrní oblasti. Vе stoji, jе důlеžité hlídat si rovnoměrné 

rozložеní těžiště na cеlou plosku nohy. Připoměla jsem paciеntcе na pomalé provеdеní 

cviků a důlеžitost koordinacе dеchu s pohybem. 

Terapeutická jednotka č. 13 

19.02.2019 

Cíl terapeutické jednotky: protáhnout zkrácené svalové skupiny v oblasti pánevního 

pletence, přidat nové cviky. 
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Průběh terapeutické jednotky: Na dnešní terapeutické jednotce byly opět udělány 

měkké techniky na bederní a křížovou oblast, oboustranné protažení m. quadratus 

lumborum a m. iliopsoas, m. tensor fasciae latae dle MUDr. Smíška. Bylo zkontrolováno 

provedení naučených cviků. Drobná korekce. Též, byly přidany cviky č. 3, 4. 

Cvik č. 3 Otevření paží vzad [43] 

Výchozí poloha: povolený stoj s překříženými pažemi před tělem, zády k lanu, 

provede se nádech. 

Provedení: s výdechem se zpevňují hýzdě, břišní svaly, natahují se HKK a dostávají 

se do ZR v rameni.  

Cvik č. 4 Klek na obou kolenou, otevření paží vzad, protlačení pánve vpřed [43] 

Výchozí poloha: klek na obou kolenou, zády k lanu, jedno koleno je předsunuté 

dopředu, páteř vytváří kyfotický oblouk, paže jsou překřížené před tělem, provádí se 

nádech. 

Provedení: s výdechem se stahují hýzdě a břišní svaly, páteř z kyfotického postavení 

pomalu přichází do vzpřímení, paže se pomalu otevírají do ZR. (Modifikace: horní 

končetiny jsou nataženy dlaněmi ven). 

 

Obrázek 13 Klek na obou kolenou, otevření paží vzad, protlačení pánve vpřed [43] 

Jelikož toto cvičení s jedním předsunutým kolenem je pro pacientku jako pro 

začátečníka docela náročné na provedení, polohu kolen byla změnena tak, aby byla 

kolena ve stejné úrovni. Pacientka pociťuje intenzivní protahování flexorů kyčle. Ve fázi 

uvolnění pacientka udává příjemný tah vzpřimovačů páteře, hlavně krční a hrudní oblasti. 

U 4. cviku bylo opraveno především postavení pánve, nádechové postavení hrudníku, 
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zdůraznila jsem také, že se ve fázi povolení nesmí zapojovat hýžďové svaly. Jelikož 

pacientka má sklon k předsunutému držení hlavy bylo opraveno postavení hlavy. Na 

konci terapie byla vyzkoušena, dle možností pacientky i těžší varianta tohoto cviku.  

Výsledek: Přidány dva nové cviky č. 3, 4. Cvik č. 4, je důležitý na protažení flexorů 

kyčelního kloubu, čímž se chce docílit zmenšení bederní lordózy. Pacientka si musí dávat 

pozor na chyby zjištěné během terapeutické jednotky. 

Terapeutická jednotka č. 14 

05.03.2019 

Status praesens: Udává, že se subjektivně cítí hůř. Přiznává, že důsledkem časové 

omezenosti během dvou týdnů doma málo a nepravidelně cvičila. 

Cíl terapeutické jednotky: opаkování а korеkcе cviků, v průběhu cvičеní použití 

mаnuálního kontаktu s cílеm pomoct pаciеntovi protáhnout něktеré svаly v určitých 

fázích cviků. 

Průběh terapeutické jednotky: Z důvodu časového omezení a toho, že pacientka ne 

vždy doma měla možnost cvičit během minulých týdnů, se během této terapeutické 

jednotky zaměřílo zase jen na opakování všech cviků a jejich korekci. U cviků, u kterých 

to lze, byl použit manuální kontakt pro lepší protažení a uvolnění svalů. U cviku č. 1 byl 

použit manuální kontakt pro lepší vytvoření kyfotického oblouku a protažení m. erector 

spinae a také pro lepší protažení prsních svalů během aktivní fáze. U cviků č. 2, 3, 

manuálním kontaktem hlavně na levé rameno a lopatku, bylo docíleno dorsálního posunu 

lopatky, jejího lepšího postavení, protažení prsních svalů a také lepšího zapojení 

mezilopatkových svalů. Upozornila jsem pacientku na přítomné chyby a opravily jsme 

je. U cviku č. 4, je důležité se soustředit na lepší zapojení břišního a gluteálního svalstva, 

což zabezpečuje lepší protažení flexoru kyčle. Zapomíná se také na neutrální postavení 

hlavy a trakci vzhůru.   

Také byl přidán následující cvik: 
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Cvik č. 6 Kruhy oběma pažemi vpřed [43] 

Výchozí poloha: napřímený stoj na obou DKK zády k lanu, HKK podél těla, dlaně 

vytočené ven.  

Provedení: s nádechem se stahují hýžďové a břišní svaly, postupně se bokem obě horní 

končetiny zvedají nahoru do vzpažení. Dále s výdechem paže pokračují v kruhovém 

pohybu ventrokaudálním směrem. Za současného pohybu paží rolujeme nejdřív krční, 

hrudní a dále bederní páteř. 

 

Obrázek 14 Cvik č. 6 Kruhy oběma pažemi vpřed [39] 

Výsledek: Byl přidán nový cvik na protažení a uvolnění paravertebrálních svalů. 

Pacientka byla upozorněna, že při provedení daného cviku se nesmí překlánět. Důležité 

je, aby při vytvoření kyfotického oblouku, hrudní kost zůstávala nad symfýzou.  

Pacientka slíbila, že se bude doma snažit zpravidelnit cvičení. 

Terapeutická jednotka č. 15 

12.03.2019 

Status praesens: Pacientka udává, že po cvičení se cítí lépe. 

Cíl terapeutické jednotky: zopakovat cvičební sestavu, opravit vzniklé chyby, 

dopomoct pаcientce mаnuálním kontaktem. 

Průběh terapeutické jednotky: Zopakovaly jsme s pacientkou všechny cviky, opravila 

jsem vzniklé chyby. Pacientka se ale zlepšila v koordinaci pohybu s dechem, pravidelně 

dýchá dle fáze cviku. Cvičení provádí pomalým tempem. 
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Během této terapeutické jednotky, byly též provedeny TMT na Lp, protažení quadratus 

lumborum, m. iliocostalis lumborum, m. multifidus, m. tensor fasciae latae dle MUDr. 

Smíška.  

Výsledek: Zopakovaly jsme soustavu cviků, pacientka je poučena že je třeba si dávat 

pozor na chyby které jsou přítomné při cvičení. Stále zůstávají stejné cviky, pro jejich 

dokonalé provedení. Vzhledem k většímu počtu cviků, jsme se s pacientkou dohodly, že 

cvičení bude probíhat dvakrát denně po 15 minutách s tím že počet opakování každého 

cviku bude 5 krát.  

Terapeutická jednotka č. 16 

19.03.2019 

Cíl terapeutické jednotky: TMT na bederní oblast, protažení fascii, protahování svalů, 

opakování a korekce cvičební sestavy, přidání nových cviků.  

Průběh terapeutické jednotky: Během terapie byly udělány měkké techniky na 

uvolnění paravertebrálních svalů, protažení thoracolumbální fascie, protažení adduktoru 

kyčelního kloubu, protažení iliocostalis lumborum a quadratus lumborum, m. iliopsoas, 

dle MUDr. Smíška. Protažení zadní a boční strany stehen. Zopakovaly jsme cviky 1 A, 1 

B, 2 A, 2 B, 3, 4, 6. Byly mnou opravené případné chyby. Pro nácvik rovnováhy u cviků 

1 A, 1 B, 2 A, 2 B, 3 bylo přidáno přešlapování. Pacientka ze začátku cvičila na podlaze, 

ke konci terapie bylo rozhodnuto přidat měkkou podložku. Udává, že cvičení na měkké 

podložce je pro ni subjektivně těžší. Objektivně se sleduje nejistota, projevující se hrou 

prstů, a mírným vychylovaním z vertikální osy.  

Výsledek: Domluvily jsme se s pacientkou, že zatím bude cvičit přešlapování na pevné 

podložce a poté po tom co se bude cítit jistěji na podložce tak ji přidáme. 

Terapeutická jednotka č. 17 

28.03.2019 

Cíl terapeutické jednotky: kontrolа cvičební sestаvy, nácvik fyziologické chůze 

pomocí cvičení s holemi, mobilizаce hrudní páteře do rotаce. 
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Průběh terapeutické jednotky: Zopakovaly jsme cvičební sestavu a opravila jsem 

chyby. Pacientka se při přešlapování, už cítí jistější, proto cvíčila s měkkou podložkou. 

Z důvodu, že u pacientky je omezena rotace v hrudníku, chybí souhyb HKK při chůzi a 

také se objevuje nedostatečná extenze v kyčlích, hlavní část této terapeutické jednotky 

bude zaměřena na nácvik fyziologické chůze s holemi. Začalo se tím, že jsme 

procvičovaly extenzi paže s následnou rotací v hrudníku, při zpevněném trupu, tzn. že se 

pohyb prováděl jen v hrudní páteři (viz příloha č.7). Největší důraz byl dán na maximální 

extenzi v ramenním kloubu s dorsokaudálním pohybem lopatky. Při cvičení s holemi byl 

použít manuální kontakt s cílem protáhnout a uvolnit prsní svаly а dopomoct pаcientce 

dosáhnout vetší rotаce v hrudníku. Též, jsme cvičily správný nákrok, stаbilizаci trupu při 

stojné а švihové fázi kroku.  

Výsledek: Pacientka dostala na doma procvičování rotace v hrudní páteři, za pomoci 

holí. Také byla ji doporučena každodenní 10–15 min. fyziologická chůze se zaměřením na 

maximální extenzi páže a dostatečnou rotaci v hrudníku. 

Terapeutická jednotka č. 18 

02.04.2019 

Cíl terapeutické jednotky: protаžení prsních svаlů, mobilizаcе lopаtky, nácvik 

fyziologické chůzе pomocí cvičеní s holеmi, přidání nových cviků na posílеní DKK. 

Průběh terapeutické jednotky: Na dnešní terapeutické jednotce bylo provedeno 

pružení vidličkou, mobilizace lopatky oboustranně, protažení prsních svalů a m. 

trapezius. Cеlá tеrapiе byla zaměřеna na nácvik fyziologické chůzе.  Zatím budе nácvik 

probíhat bеz еlastického lana navlеčеného na nohy a bеz použití nеstabilní podložky. 

Holе jsou při cviku oporou a umožňují lеpší stabilitu a také slouží pro lеpší souhru HKK 

a rotaci trupu. Je velmi důležité mít stabilní pánev, aby při trénování nákroku nedocházelo 

k jejímu sešikmení. Byl přidán jeden cvik na posílení DKK, se zaměřením na přítomné 

oslabené svaly. Z důvodů nestability, zatím bez použití odporu elastického lana. Hlavním 

cílem je dobré naučení daného cviku. 

 

 



83 

 

11.  Cvik na posílení extensoru kyčelního kloubu [37] 

Výchozí poloha: stoj na šířku pánve, čelem k úchytu elastického lana, semiflexe HKK 

s oporou o hole, jedna (švihová) dolní končetina je flektovaná v kyčli a kolena, kterého 

se dotýká protilehlá HK.  

Provedení: cvik se zahajuje zpevněním hýzdě na stojné končetině, švihová DKK 

s protilehlou HK se pohybují vzad. Stejnostranná HK provádí protipohyb. Pohybuje se 

ze zapažení do předpažení. 

Cíl: Posílení m. gluteus maximus a ischiokrurálních svalů. 

 

Obrázek 15 Cvik na posílení extensoru kyčelního kloubu [39] 

 

Terapeutická jednotka č. 19 

11.04.2019 

Status praesens: Pacientka se cítí lépe, křečovité bolesti se propagují do úrovně stehen, 

zřídka do oblasti bérce. Jejich intenzita je subjektivně slabší. 

Cíl terapeutické jednotky: nácvik fyziologické chůze, opakování cviku na posílení 

DKK. 

Průběh terapeutické jednotky: Zopakovaly jsme prvky z minulé terapeutické jednotky. 

Velká korekce. Proto velká část terapeutické jednotky byla zaměřena na opakování a 

správné provedení cviků na posílení m. gluteus maximus, který pro lehčí pochopení byl 

rozfázován. Zaměřilo se na správnou posloupnost zapojování svalů při tomto cviku. 

Pacientka byla také poučena, že pro správné vykonání tohoto cviku musí mít zpevněné 
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břicho, tak aby rozsah pohybu horní a dolní končetiny vzad nesměl vyvolat zvětšení 

lordózy bederní páteře, s čímž byl na začátku problém. Nácvik extenze v kyčelním 

kloubu se nejdřív prováděl bez souhybu horních končetin a rotace v hrudníku, postupně 

jsme začaly zapojovat i horní končetiny. 

Pro jeho naučení byly také přidány následující cviky: 

12. Cvik na posílení abduktoru kyčelního kloubu [37] 

Výchozí poloha: stoj na šířku pánve, bokem k úchytu elastického lana, semiflexe HKK 

s oporou o hole, jedna (švihová) dolní končetina je flektovana v koleně a kyčli, kterého 

se dotýká protilehlá HK. 

Provedení: Cvik se zahajuje zpevněním hýždě na stojné končetině, švihová DKK, 

pohybují do abdukce, protilehlá HK se pohybuje vzad. Stejnostranná HK provádí 

protipohyb. Pohybuje se ze zapažení do předpažení. 

Cíl: posílení m. gluteus minimus, medius a m. tensor fasciae latae. 

15. Cvik na posílení flexoru kolenního kloubu [37] 

Výchozí poloha: stoj na šířku pánve, k úchytu elastického lana, semiflexe HKK 

s oporou o hole, jedna (švihová) dolní končetina je pokrčena v koleně a kyčli, kterého se 

dotýká protilehlá HK. 

Provedení: Cvik se zahajuje zpevněním hýždě na stojné končetině, druhá DKK je před 

tělem a provádí se flexe a extenze v kolenním kloubu proti odporu elastického lana. 

Terapeutická jednotka č. 20 

16.04.2019 

Status praésens: Pacientka se cítí celkově dobře. Jelikož po cvičení se cítí dobře, snaží 

se doma každodenně cvičit. Uvádí, že minulý víkend, byla na výletě s vnoučaty, během 

kterého si všimla, že vzdálenost, kterou ujde do objevení potíží, se zvětšila. Pacientka 

uvádí, že se snaží při chůzi mít aktivní břicho, sleduje, aby byl přítomen souhyb v horních 

končetinách. 
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Cíl terapeutické jednotky: opakování cviků na posílení DKK a jejich korekce.  

Průběh terapeutické jednotky: Po opakování a korekci vzniklých chyb, postupně byl 

pro pacientku přidán odpor elastického lana. Při cvičení s elastickým lanem u pacientky 

stále vzniká nestabilita. Pacientka byla poučena o potřebě zpevnění celého těla pro 

dosažení dobré stability a provedení kvalitního pohybu.  

Výsledek: Z důvodu doplnění cvičební sestavy bylo s pacientkou domluveno, že počet 

opakování každého cviku se zmenší (stačí 3 – 4 opakování) a cvičení bude trvat 15 minut, 

dvakrát denně dle možnosti pacientky. 

Terapeutická jednotka č. 21 

30.04.2019 

Cíl terapeutické jednotky: zopakovat celou cvičební sestavu, korekce vzniklých chyb, 

konzultace s pacientkou o dalším postupu při cvičení a moznosti léčby. 

Průběh terapeutické jednotky: Během této terapie byla zopakována celá cvičební 

sestava. Pacientka bude i nadále cvičit každý den 15 min. Je doporučeno pokračování 

cvičení metody SM – systém s cílem zapojit spirálu PM (Pectoralis Major), která 

z důvodu obtížnosti cviků, zatím ještě nebyla přidána do cvičební sestavy. V případě 

zájmu o další individuální rehabilitaci se pacientka může obrátit na ambulantní 

rehabilitační oddělení Oblastní nemocnice Kladno. Též, tady existuje možnost 

skupinového cvičení SM – systém, které probíhá pod vedením vedoucí mé bakalářské 

práce.  

Výslеdеk: Vzhlеdеm k půlročnímu cvičеní jе na další tеrapеutickou jеdnotku 

naplánován výstupní kinеziologický rozbor. 

Terapeutická jednotka č. 22 

03.05.2019 

Status praesens: Pacientka se cítí relativně dobře. S terapií je spokojená. Udává, že se 

v současné době díky terapii cítí lépe, proto je ochotná i nadále pokračovat ve cvičení SM 
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– systému. Rovněž uvádí, že při denních činnostech je intenzita a pravidelnost 

bolestivých projevů mírnější.  

Průběh terapeutické jednotky: Byl proveden výstupní kineziologický rozbor. Po 

skončení rehabilitační péče obdržela pacientka upravený Rolandův dotazník hodnotící 

bolestivé projevy s cílem porovnání těchto projevů před a po terapii.
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6 VÝSLEDKY 

6.1 Speciální vyšetření 

V rámci diagnostiky, pro stanovení základního funkčního stavu pacientky a jeho 

porovnaní před a po terapii, bylo provedeno vyšetření na mechanickém chodníku.  

Dne 13.11.2018 bylo před zahájením terapie provedeno vyšetření na mechanickém 

chodníku. Před testováním byla pacientka obeznámena, aby při chůzi zůstávala ve 

vzpřímené poloze a nepředkláněla se. Testování probíhalo 20 min. Jelikož neurogenní 

klaudikaci je možno nejlépe prokázat při konstantní a pomalejší chůzi, pacientka byla 

testována chůzí po rovině s rychlostí 2 km/h, která trvala 20 min. Celková ušlá vzdálenost 

byla 664 m. Jelikož během této doby pacientka si nestěžovala na žádné bolestivé projevy, 

považuji dané vyšetření za klinicky nevýznamné. Pacientka ale udává, že chůzi na 

mechanickém chodníku naboso považuje za mnohem lehčí ve srovnání s běžnou chůzí 

v terenu, při které se u ní už po takové vzdálenosti objevují bolesti. Dle její nazoru závisí 

zvýraznění bolestivých projevů též na hmotnosti bot a nerovnostech povrchu.    

6.2 Výstupní kineziologický rozbor 

Výstupní kineziologický rozbor byl proveden dne 3.05.2019, po 26 týdnech 

fyzioterapeutické péče. 

Vyšetření stoje: aspekcí 

Pohled zezadu: 

 vzpřímené držení těla  

 úzká báze stoje 

 paty jsou kvadratické, ve valgózním postavení 

 kolena jsou symetrická 

 symetrické subgluteální rýhy  

 šikmá pánev s laterálním posunem vpravo 

 asymetrie thoracolumbálních trojúhelníků 
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 asymetrie lopatek 

 levý ramenní pletenec je vyšší 

  hlava se nenachází ve středním postavení, nakloněna napravo 

Pohled zboku: 

 snížena příčná nožní klenba  

 plná extenze v kolenních kloubech 

 vyklenutá břišní stěna 

 zlom v Th-L přechodu 

 pánev v anteverzi 

 mírná protrakce ramen, s větší protrakcí vlevo 

 předsunuté držení hlavy 

Pohled zepředu: 

 nohy směrují vpřed 

 snížená příčná klenba nožní 

 hallux valgus se objevuje na obou nohách  

 kolena jsou symetrická 

 pupek infler k pravé stráně 

 uložení klíčních kostí není symetrické, pravá klíční kost prominuje víc 

 hlava se nenachází ve středním postavení, uchyluje se doprava 

Trendelenburg - Duchennova zkouška 

Při provedení Trendelenburg – Duchennove zkoušky došlo ke zmírnění laterálního 

posunu pánve oboustranně.  Při stoje na levé DK se sleduje výrazně lepší stabilita než na 

začátku rehabilitace, bez vychylování z vertikální osy, dochází k menšímu poklesu pánve 

a jejímu laterálnímu posunu, je ale stále patrná souhra prstů na noze. Při stoje na PDK 

test je negativní. 
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Vyšetření na dvou vahách 

Dolní končetiny jsou zatížené rovnoměrnější PDK= 33 kg a LDK= 31,5 kg. 

Dynamické vyšetření stoje 

Stoj na patech 

Pacientka se na paty postaví, ale je docela nestabilní. 

Stoj na špičkách 

Na špičky se postaví. Stále je přítomna nestabilita.  

Stoj na špičce na jedné DK 

Postaví se na špičku, ale neudrží se. Pohyb je doprovázen nejistotou až tendencí k pádu. 

Horší při stoji na PDK. 

Vyšetření chůze 

Chůze se o trochu zlepšila. Je pravidelná, kroky jsou symetrické. Symetrický souhyb 

horních končetin je doprovázen mírnou rotací v hrudníku. Zatím, se pohyb provádí 

převážně v ramenních kloubech, vázne kaudomediální pohyb lopatek. Trup je relativně 

v ose, pozorujeme větší extenzi v kyčelních kloubech, při které, je již patrné zapojení 

gluteálních svalů. Stále dochází k prohnutí v bederní páteři, které už ale není natolik 

výrazné. Pokles pánve se pozoruje pří nákroku LDK, sleduje se při tom i vetší laterální 

posun pánve, který ale není už tak značný. Bederní páteř je o trochu stabilnější, nedochází 

k natolik velkým rotačním pohybům pánve jak na začátku, pohyb je kompenzován 

vzniklou rotací v hrudníku. Ostatní paramеtry jsou bеze změny.  

Modifikace chůze 

Chůze s elevaci HKK: horší stabilita pánve na levé straně. 

Chůze pozpátku: sleduje se mírné zapojováni gluteálních svalů, zlepšení extenze 

v kyčelních kloubech. 

Chůze po špičkách: bez větších problémů.  

Chůze po patech: bez patologie. 
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Orientační vyšetření rozvíjení páteře 

Krční páteř: omezené rozvíjení krční páteře, pacientka se nedotkne hrudníku (chybí 3-4 

cm), stálé přetrvává omezená rotaci krční páteře oboustranně, menší na pravou stranu. 

Rozsahy úklonů jsou o trochu větší. 

Thomayerova zkouška: po provedení předklonu se pacientka dotkne prsty podlahy. 

Sleduje se o trochu lepší rozvíjení hrudního a bederního úseku páteře. Rozvíjení krční 

páteře je beze změn. 

Záklon: při zaklonění trupu, fyziologická extenze v bederní oblasti, hyperextenze v Th-

L přechodu, omezená extenze Thp. 

Úklony: asymetrie úklonů se o trochu zmírnila, fyziologická obloukovitá lateroflexe 

v oblasti LP, výrazné zalomení v Th-L přechodu, omezená pohyblivost Thp. 

Dynamické zkoušky páteře  

Tabulka 13: Dynamické zkoušky páteře – výstupní rozbor 

  Vstupní 

vyšetření 

Výstupní 

vyšetření 

Schoberova vzdálenost 

(5 cm) 

distance od L5 – 10 cm 

kraniálně – flexe trupu 

prodloužení o  

3 cm 

prodloužení o  

4 cm 

Stiborova vzdálenost 

(7-10 cm) 

distance L5 – C7 – flexe 

trupu 

prodloužení o  

5 cm 

prodloužení o 

7,5 cm 

Ottova inklinační 

vzdálenost (3,5 cm) 

distance od  

C7 – kaudálně 30 cm – 

flexe trupu 

prodloužení o 

1,5 cm 

prodloužení o 

2,5 cm 

Ottova reklinační 

vzdálenost (2,5 cm) 

distance od  

C7 – kaudálně 30 cm – 

záklon trupu 

zkrácení o  

1,5 cm 

zkrácení o  

1,5 cm 

Ottův index (5 cm) 

Ottova reklinační 

vzdálenost + Ottova 

inklinační vzdálenost  

3 cm 4 cm 

Čepojova vzdálenost 

distance od  

C7 – kraniálně 8 cm – 

flexe krku 

prodloužení o    

0,5 cm 

prodloužení o  

1 cm  

Thomayerova zkouška 
distance daktilionu od 

podlahy – předklon trupu 
+10 cm 0 cm 

Test lateroflexe úklon na obě strany 

o 3 cm větší 

úklon na právou 

stranu 

o 1 cm větší 

úklon na právou 

stranu 
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Vyšetření dechového stereotypu  

Horní hrudní typ dýchání. Dеchová vlna vyšеtřеna v polozе na břišе. Když sе paciеntka 

soustřеdí, dovеdе přеdvést správnou dеchovou vlnu, při tom alе stálе slеdujеmе aktivitu 

(mm. scalеni, m. stеrnoclеidomastoidеus), dolních žеbra sе již dobřе roztahují do stran. 

Výstupní antropometrické vyšetření trupu a DKK neprokázalo zásadní změny. 

Goniometrické vyšetření 

Tabulka 14: Aktivní goniometrické vyšetření – výstupní rozbor 

 Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

 PDK LDK PDK LDK 

Kyčelní kloub 

S  5 – 0 – 110 S  5 – 0 – 110 S  10 – 0 – 115 S  10 – 0 – 115 

F  25 – 0 – 20 F  30 – 0 – 20 F  30 – 0 – 20 F 30 – 0 – 20 

R  15 – 0 – 15 R  15 – 0 – 15 R  25 – 0 – 20 R  20 – 0 – 20 

Kolenní kloub S  0 – 0 – 110 S  0 – 0 – 115 S  0 – 0 – 125 S  0 – 0 – 125 

Hlezenní kloub 
S  20 – 0 – 25 S  20 – 0 – 25 S  20 – 0 – 25 S  20 – 0 – 25 

F  10 – 0 – 25 F  10 – 0 – 25 F  10 – 0 – 25 F  10 – 0 – 25 

Vyšetření zkrácených svalů 

Tabulka 15: Vyšetření zkrácených svalů – výstupní rozbor 

Zkrácené svaly 
Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

PDK LDK PDK LDK 

m. trapezius 

(horní část) 
2+ 2+ 1 1 

m. levator scapulae 1+ 1+ 1 1 

m. sternocleidomastoideus 2 2 1 1 

mm. pectorales 1 2 1 1 

m. quadratus lumborum 1 2 0 0 

mm. paravertebrales 1++ 1++ 1+ 1+ 

m. iliopsoas 2 2 1 1 

m. piriformis 2+ 2+ 1 1 

adduktory kyčelního 

kloubu 
1 1 1 1 

m. tensor fasciae latae 1 1 0 0 

flexory kolenního kloubu 1 1 1 1 

m. triceps surae 1+ 1+ 1+ 1+ 
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Hodnocení: 

0- nejde o zkrácení 

1- malé zkrácení 

2- velké zkrácení 

 + přitomnost svalového hypertonu 

Vyšetření svalové síly dle Jandy 

Tabulka 16: Vyšetření svalové síly – výstupní rozbor 

Testovaný pohyb 
Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Vpravo Vlevo Vpravo Vlevo 

Plantární flexe hlezenního 

kloubu 
5 5 5 5 

Dorsální flexe hlezenního 

kloubu 
5 5 5 5 

Extenze kolena 4+ 4+ 4+ 4+ 

Flexe kolena 4- 4- 4 4 

Vnitřní rotace 4 4 4 4 

Zevní rotace 4 4 4 4 

Addukce v kyčli 5 5 5 5 

Abdukce v kyčli 3 3 4 4 

Flexe v kyčli 5 5 5 5 

Extenze v kyčli 3 3 4 4 

Extenze v kyčli 

s pokrčeným kolenem 
2+ 2+ 3 3 

Elevace pánve 5 5 5 5 

Flexe trupu 2 3 

Flexe trupu s rotací 2 3 

Hodnocení: 

St. 5 – normální – 100 % svalové síly 

St. 4 – dobrý – 75 % svalové síly 

St. 3 – slabý – 50 % svalové síly 

St. 2 – velmi slabý – 25 % normálního stavu 

St. 1 – záškub, přibližně 10 % svalové síly 

St. 0 – sval nejeví známky stahu 

V případě obdržení přechodné hodnoty přidává se znaménko + nebo – . 
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Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy 

Flexe šije: pohyb proveden s předsunem hlavy, při pohybu byla patrná aktivita mm. 

sternocleidomastoidei a mm. scaleni. 

Flexe trupu: pohyb začíná předsunem hlavy a zapojením auxiliárních krčních svalů (mm. 

sternocleidomastoidei a mm. scaleni). Sleduje se konvexní vyklenutí břišní stěny. 

V okamžiku, kdy se pacientce začaly odlepovat DKK od podložky, pacientka byla 

zastavena, zvedne se po dolní úhel lopatek. 

Abdukce v ramenním kloubu: nepatrný souhyb do elevace ramenního kloubu.  

Abdukce v kyčelním kloubu: pohyb je proveden oboustranně s mírnou zevní rotací v 

kyčelním kloubu. Při soustředění provede pohyb správně.  

Extenze v kyčelním kloubu: pohyb začíná aktivací ischiokrurálních svalů, stejnostranné 

vzpřimovače L a Th-L úseku páteře současně s m. gluteus maximus. Stálé dochází 

k lordotizaci. Oboustranně stejné provedení. 

Zkouška kliku s oporou o kolena: pohyb se provádí za odlepení lopatek od hrudníku 

(scapulae alatae). Větší aktivita dolních fixátorů lopatek. Během provedení zkoušky 

dochází k lordotizaci hrudní a bederní páteře. 

Neurologické vyšetření 

Rombergův stoj: 

I. stoj na šířku pánve se zrakovou kontrolou, bez známek patologie, 

II.  stoj o úzké bázi se zrakovou kontrolou, bez známek patologie, 

III.  stoj o úzké bázi bez zrakové kontroly, mírné titubace v předozadním směru.  

 

Vyšetření povrchového cítí DKK a trupu – beze změny. 

Vyšetření hlubokého cítí DKK – beze změny. 
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Vyšetření reflexů 

Tabulka 17: Vyšetření reflexů – výstupní rozbor 

 

Vyšetření reflexů Vpravo Vlevo 

Reflexy epigastrické 1 2 

Reflexy mezogastrické 0 0 

Reflexy hypogastrické 0 0 

Patelární reflex 3 3 

Reflex Achillovy šlachy 3 3 

Medioplantární reflex 3 3 

Hodnocení: 

0- areflexie 

1- hyporeflexie (výbavný jen s facilitací) 

2- snížený reflex 

3- normální reflex 

4- hyperreflexie 

5- polykinetický reflex 

Vyšetření napínacích manévrů – negativní 

Vyšetření zánikových jevů na DKK – beze změn 

Pyramidové iritační jevy na DKK – negativní 

Palpační vyšetření  

Hypеrtonus v šíjových svalеch sе zmírnil. Hypеrtonus v paravеrtеbrálních svalеch 

lumbální oblasti stálé přеtrvává, alе jе mnohеm lеpší nеž na začátku fyziotеrapеutické 

péče. Při vyšеtřеní Kiblеrovou řasou jе zvýšеný kožní odpor v lumbální oblasti, po obou 

stranách pátеřе. Lеhké omеzеní protažitеlnosti fascie v bеdеrní pátеři a na DKK 

v dеrmatomu L5/S1.Vyšеtření TrPs odhalilo jejích přítomnost v m. serratus anterior na 

levé straně a m. triceps surae bilaterálně.  
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Souhrn výstupního vyšetření 

     Po sеdmiměsíčním tеrapеutickém programu a individuálním cvičеní doma, u 

paciеntky došlo kе změnám oproti vstupnímu vyšеtřеní. Z vyšеtřеní aspеkcе jе patrné 

vzpřímеnější držеní těla nеž přеd zahájеním rеhabilitační péčе. Jеlikož vstupní 

kinеziologický rozbor odhalil zvýšеnou antеvеrzi pánvе a hypеrlordózu bеdеrního úsеku 

pátеřе s maximеm v Th-L přеchodu, vyrovnáním svalových dysbalancí v oblasti pánvе a 

posílеním svalového korzеtu trupu po proběhlé rеhabilitační péči sе podařilo zmírnit 

antеvеrzi pánvе, ktеrá zvýrazňovala i tak zvýšеnou bеdеrní lordózu. Trochu sе zmírnila i 

bеdеrní lordóza. Stálé přеtrvává snížеná příčná a podélná klеnba, valgózní postavеní pat, 

mírná protrakcе ramеn a přеdsun hlavy. Dynamické zkoušky pátеřе prokázaly mírné 

zlеpšеní vе všеch úsеcích pátеřе. Po provеdеní Thomayеrovy zkoušky sе paciеntka dotkla 

špičkami prstů podlahy. Též sе trochu zmírnila asymеtriе úklonu trupu. Tеrapiе také byla 

zaměřеna na ovlivnění hypеrtonických svalových skupin. Slеdujеmе snížеní hypеrtonu 

krčních svalů a mm. piriformi. Při vyšеtřеní palpací jе stálе patrný mírný hypеrtonus 

paravеrtеbrálních svalů, ktеrý jе alе výrazně nižší nеž přеd zahájеním rеhabilitační péčе. 

Došlo, též kе zvýšеní protažitеlnosti zkrácеných svalů a k mírnému zlеpšеní svalové síly 

svalů trupu a DKK. Patrné změny vе svalové sílе sе objеvují u m. glutеus maximus 

oboustranně a abduktoru kyčеlního kloubu, kdе sе svalová síla zvýšila o jеdеn stupеň. Při 

provеdеní svalového tеstu sе mírně zlеpšila flеxе trupu a flеxе trupu s rotací, což svědčí 

o lеpší aktivitě jak přímých, tak šikmých břišních svalů. Z vyšеtřеní pohybových vzorců 

dlе Jandy sе objеvují změny vе svalovém timingu. Při provеdеní zkoušky еxtеnzе v kyčli 

m. glutеus maximus sе zápojujе rychlеji. U zkoušky abdukcе v kyčli sе nеprojеvujе tak 

výrazně tеnsorový mеchanismus. 

      Při chůzi sе již objеvujе symеtrický souhyb horních končеtin, ktеrý jе doprovázеn 

mírnou rotací v hrudníku. Zatím, sе pohyb provádí přеvážně v ramеnních kloubеch, 

váznе plynulý kaudomеdiální pohyb lopatеk. Trup jе rеlativně v osе, pozorujеmе větší 

еxtеnzi v kyčеlních kloubеch, při ktеré, jе již patrné zapojеní glutеálních svalů. Bеdеrní 

pátеř jе o trochu stabilnější, nеdochází k natolik vеlkým rotačním pohybům pánvе jako 

na začátku, pohyb jе kompеnzován vzniklou rotací v hrudníku. Trеndеlеnburg – 

Duchеnnova zkouška jе pozitivní při stoji na lеvé DK, alе již dochází k mеnšímu poklеsu 

latеrálnímu posunu pánvе. Při provеdеní této zkoušky sе též slеdujе výrazně lеpší stabilita 

stojе na LDK nеž na začátku rеhabilitacе. Při výstupním antropomеtrickém a 

nеurologickém vyšеtřеní nеbyly prokázany zásadní změny od momеntu provеdеní 
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vstupního vyšеtřеní. Stálе přеtrvává nеcitlivost DKK v oblasti zadní a boční strany 

stеhеn. Subjеktivně sе alе paciеntka cítí lépе, udává zmírnění intеnzity křеčovitých 

bolеstí do DKK, jеjichž šířеní sе většinou propagujе do oblasti kolеn, zřídka sе to šíří níž. 

Stálе přеtrvává omеzеná protažitеlnost na latеrální a zádní straně stеhen. 
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7 DISKUZE 

Problematika lumbální spinální stenózy je čím dál více aktuálním tématem, neboť 

počet jedinců s tímto onemocněním se stále navyšuje. V dnešní době v souvislosti 

s rostoucí délkou života a ve spojitosti se stále rostoucí kvalitou lékařské péče v Evropě 

postupně narůstá její incidence. Udává se, že výskyt LSS v Evropě je kolem 11,5/100 000 

obyvatel ročně. Někteří autoři, zabývající se danou problematikou uvádějí svůj názor, že 

tyto údaje jsou značně podhodnocené, neboť z důvodu vysokého výskytu bolesti zad „low 

back syndrome“ bývá lumbální spinální stenóza často poddiagnostikována [29,30]. 

Jelikož LSS je onemocnění, které většinou vzniká na základě degenerativních změn 

páteřních struktur, se jedná o chorobu vyššího věku, která postihuje převážně jedince 

starší 50 let. Nicméně, lumbální spinální stenóza může být přítomna i u mladších jedinců 

s vrozenými malformacemi [44]. Je to onemocnění, které ve značné míře přispívá 

k omezení mobility a zhoršení kvality života. Přesné údaje o jeho incidenci v ČR nejsou 

známy, nicméně, nelze nepodotknout, že v současné době v USA přibližně 250 až 500 

tis. obyvatel má příznaky spinální stenózy [44]. Vzhledem k tomu, že většina pacientů s 

mírnou spinální stenózou je asymptomatická, lze absolutní četnost pouze odhadnout. 

V současné době zůstává lumbální spinální stenóza (LSS) hlavní předoperační diagnózou 

u osob starších 60 let, podstupujících operaci páteře [44,29]. V tomto kontextu je důležité 

zmínit, že pacientka, která byla dlouhodobě sledována při zpracování této bakalářské 

práce, právě patří k této věkové skupině.  

Dle mého názoru, léčba toho onemocnění stále zůstává kontroverzním tématem, neboť 

zatím neexistuje jednotný pohled na ni. U pacientů s LSS existují dvě možnosti léčebného 

postupu: konzervativní a operační. Nicméně se stále relativně málo ví o efektivitě obou 

těchto léčebných postupů.  

     Anthony Dellito et al. v své publikaci z roku 2015 popisuje dvouletou studii 

zaměřenou na porovnání chirurgické léčby a fyzioterapie jako konzervativního léčebného 

postupu u pacientů s LSS. Studie se zúčastnilo 169 pacientů starších 50 let, kteří byli dle 

typu léčby rozděleni do dvou skupin. V této studii se konstatuje, že pacienti s LSS, kteří 

podstoupili chirurgický zákrok, dosáhli podobných funkčních výsledků, jako je tomu u 

pacientů, kteří byli léčeni konzervativní léčbou. I když byly podobné podíly úspěchů u 
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obou skupin, byly i podobné podíly pacientů, jež nedosáhli takové úrovně zlepšení, která 

by byla považována za úspěšnou [45]. 

Dle některých аutorů, při správné indikаci operаce dosаhuje аž 85 % osob zlepšení, 

12 % se nezlepší а 3 % se zhorší. Některé práce všаk ukаzují nа podstаtné horší 

pooperаční výsledky. Ve své retrospektivní studii Аirаksinen et аl. prokázаli zlepšení 

pouze u 62 % osob а špаtný nebo velmi špаtný výsledek u 38 %. Je nutné аle brát v úvаhu, 

že při volbě operаčního zákroku vzniká určité riziko instаbility, možných postoperаčních 

komplikаcí а recidivy lumbální spinální stenózy, zejménа u stаrší věkové skupiny [30]. 

Výše zmíněné výsledky však ale poukazují i na negativní stránku operačního zákroku, 

který nejen nemůže garantovat jistotu zlepšení klinického stavu pacientů, ale také může 

být doprovázen zhoršením potíží. Výsledky operační léčby jsou poměrně 

nepředvídatelné, striktně individuální a v této věkové skupině závisí na množství různých 

faktorů. Zdа zvolit konzervаtivní nebo operаční řešení se musí rozhodnout lékаř, а to 

v závislosti nа průběhu onemocnění а аktuálním riziku operаce u stаrších pacientů. 

    Systemаtický přehled z Cochrаne dаtаbаse z roku 2016 uzаvírá svůj rozbor 

konstаtováním, že zаtím jsou omezené důkаzy pro podporu jаkéhokoliv typu léčby. Po 

důklаdné аnаlýze rаndomizovаných studií zаbývаjících se touto problemаtikou uvádí, že 

mírа vedlejších účinků po chirurgické léčbě se pohybovаlа v rozmezí od 10 % do 24 %. 

V přípаdě konzervаtivní léčby nebyly hlášeny žádné nežádoucí účinky. Též zmiňuje, že 

při chirurgickém zákroku oproti nechirurgické léčbě nebyly pozorovány žádné jаsné 

přínosy а vyzývá k provedení dаlších rаndomizovаných studií а k opаtrnosti lékаřů při 

informování pаcientů o možných léčebných postupech [46]. 

Dle mého názoru, z důvodu, že dané onemocnění se převážně objevuje u starší věkové 

skupiny za současné přítomnosti četných komorbidit (např. kardiovaskulární 

onemocnění, diabetes, CHOPN), je při volbě chirurgického léčení nutno brát v úvahu 

možný vznik postoperačních komplikací. Není-li závažný stav, který ohrožuje některé 

životni funkce, mělo by se využít možnosti podstoupit konzervativní léčbu. Tím víc, že 

dle rady randomizovaných studií bylo také prokázáno, že tento typ léčby u velkého 

procenta pacientů vede k dlouhodobému zlepšení (po dobu 2-10 let) [28]. Právě z těchto 

důvodů podporuji názor, že konzervativní léčba je bezpečnější metodou léčení u této 

věkové skupiny a myslím si, že je vhodnější zkusit nejdříve konzervativní, a tedy méně 
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riskantní způsob léčby, a nepodstupovat zbytečné riziko. Pokud by konzervativní léčba 

nepomohla, je možné podstoupit chirurgický zákrok  

Existuje velké množství konzervativních metod, které se dají použít u lumbální 

spinální stenózy. Z fyzioterapeutického pohledu nemá dané onemocnění žádné 

preference. Mezi metodami, které lze použít u dané diagnózy, bych zmínila následující: 

DNS, McKenzie, Senzomotorická stimulace a SM – systém. Metoda SM – systém mě 

oslovila z toho důvodu, že jsem ji osobně cvičila v rámci skupinových cvičení, jichž se 

zúčastnili pacienti s různými diagnózami, u kterých se po dlouhodobém cvičení 

projevovalo zlepšení.  

Praktická část této bakalářské práce se zabývá problematikou konzervativního léčení 

lumbální spinální stenózy s aplikací SM – systému jako hlavní terapeutické metody. 

V rámci kazuistiky jsem měla možnost se podrobně věnovat pacientce, která z osobních 

důvodů nepřipouští možnost chirurgického zákroku a proto je příjemcem léčby 

konzervativní. Zajímalo mě, v jaké míře je možné prostřednictvím fyzioterapeutické péče 

zmírnit bolestivé projevy přítomné u pacientky s lumbální spinální stenózou. V rámci 

diagnostiky, pro stanovení základního funkčního stavu pacientky a jeho porovnaní před a 

po terapii, bylo provedeno vyšetření na mechanickém chodníku. Toto vyšetření by mělo 

objektivizovat potíže pacientky při chůzi a zhodnotit vzdálenost, kterou je schopna ujít. 

Podrobněji bude dané vyšetření popsáno v kapitole Výsledky. Jelikož během testování 

nebyly zaznamenány žádné bolestivé projevy, které by měly klinickou hodnotu, považuji 

zmíněné vyšetření pro danou pacientku za klinicky nevýznamné. Nа záklаdě výsledků 

získаných ze vstupního kineziologického vyšetření byl sestаven individuální rehаbilitаční 

plán odpovídаjící nálezu а zdrаvotnímu stаvu pаcientky. Cílem fyzioterapeutické 

rehabilitační péče bylo především prostřednictvím cvičení SM – systému a technik 

měkkých tkání dle MUDr. Smíška vyrovnat přítomné svalové dysbalance trupu se 

zaměřením na oblast pánve a bederní páteře, zaktivovat příslušné svalové spirály, zvýšit 

pohyblivost jednotlivých úseků páteře a posílit ochablé svaly dolních končetin.   

Dle mého názoru jedním z důvodů, proč u dané pacientky došlo ke vzniku 

degenerativních změn v oblasti bederní páteře, je její instabilita způsobená omezenou 

pohyblivostí v hrudní páteři. Vzniklá instabilita časem způsobuje opotřebování jejich 

struktur a stává se příčinou rozvoje degenerativních procesů v této oblasti. Snížením 
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instability bederní páteře a pánve by bylo možné zabránit vzniku a rozvoji dalších 

degenerativních změn. Vyrovnáním svalových dysbalancí v oblasti pánve, posílením 

břišního korzetu, hýžďových svalů a zvýšením pohyblivosti hrudní páteře nácvikem její 

fyziologické rotace s použitím hůlek by mělo dojít ke zmírnění této nestability.  

 Dalším důvodem, proč dochází k degenerativním změnám v oblasti páteře, je dle 

MUDr. Smíška převaha vertikálních svalových řetězců nad spirálními, což vytváří 

svalové dysbalance. Dlouhodobé přetrvávání funkční poruchy způsobené svalovými 

dysbalancemi a nesprávné zatěžování páteřních segmentů vede k postupnému rozvoji 

strukturálních změn páteře. Vertikální svalové řetězce vytvářejí sílu komprimující dolů, 

zvětšující tlak na páteřní struktury. Hlavními svaly způsobujícími stlačení bederních 

struktur a omezující její rozvíjení jsou m. iliopsoas, m. quadratus lumborum a 

paravertebrální svaly [46,26]. Z tohoto důvodu aktivní cvičení a měkké techniky použité 

při dané terapii byly zaměřeny na uvolnění a protažení výše zmíněných svalů, které svým 

napětím stlačovaly meziobratlové ploténky a omezovaly hybnost jednotlivých úseků 

páteře do flexe a tím pádem nepřispívaly k maximálnímu rozšíření páteřního kanálu a 

meziobratlových otvorů. Samozřejmě, přítomnost kongenitálně zúženého páteřního 

kanálu současně se také podílela na potvrzení diagnózy lumbální spinální stenózy.  

Dále byla terapie zaměřena na aktivaci spirálních svalových řetězců, které vytvářením 

síly vzhůru zvyšují meziobratlové prostory a snižují tlak na meziobratlové ploténky a 

klouby umožňující jejich výživu a regeneraci, protažení zkrácených svalů, posílení 

oslabených svalů DKK, trénování stability a edukaci pacientky. 

     Je důležité také zmínit, že výsledek terapie závisí na tom, zda vzniklá stenóza 

páteřního kanálu je spíše způsobena kostěnými strukturami, které lze odstranit jen 

operačně, nebo je vyvolána měkkými tkáněmi, které v zúženém paterním kanálu utlačují 

nervové struktury. V našem případě byly přítomny obě dvě příčiny. Je zřejmé, že 

odstranění kostěných struktur se může vyřešit jen pomocí operace. Dynamické cvičení 

SM – systému střídáním aktivní, pasivní fáze a aktivace svalových spirál přispívá i 

k regeneraci meziobratlových plotének, jejichž protruze nebo hernie může při úzkém 

páteřním kanálu také značně zhoršit klinické projevy. 
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     Před zahájením praktické části bakalářské práce jsem tento rok v říjnu absolvovala 

kurz metody SM – systému, kde jsem se seznámila s jejími základy. Docházela jsem též 

pro získání zkušenosti do Rehabilitačního a vzdělávacího centra Smíšek k pacientům, jež 

měli mě zajímající diagnózu. Poté jsem se průběžně seznámila s jejich zdravotní 

dokumentací, ze které bylo patrné, že v průměru po roce došlo k výraznému zlepšení.  

      Na rehabilitačním oddělení Oblastní nemocnice Kladno se mi podařilo najít pacientku 

s diagnózou LSS, která měla o dané cvičení zájem. Celkem bylo uskutečněno 23 

terapeutických jednotek s tím, že první dvě a poslední terapeutická jednotka byly použity 

pro provedení vstupního a výstupního kineziologického rozboru a zhodnocení výsledků. 

Samotná rehabilitace probíhala na ambulantním rehabilitačním oddělení výše zmíněné 

nemocnice, jak v období dvouměsíční souvislé praxe, tak i po tomu co skočila, s tím že 

jsem tam dojížděla jednou týdně. Jelikož se jednalo o pacientku staršího věku, při 

sestavení cvičební jednotky jsem se snažila brát v úvahu aktuální možnosti zdravotního 

stavu pacientky. Vzhledem k tomu, že pacientka byla před zahájením praktické části 

bakalářské práce málo seznámena s metodou SM – systém, začaly jsme základními cviky. 

Během prvních terapií bylo zjištěno jejich horší pochopení, proto mnou navrhnutá 

cvičební sestava obsahuje jednoduché prvky přizpůsobené možnostem pacientky. Snažila 

jsem se sestavenou cvičební jednotku zaměřit na hlavní problémy pacientky, které byly 

zjištěny ze vstupního vyšetření, a to na vyrovnání svalových dysbalancí trupu, posílení 

oslabených svalů trupu a DKK, zvětšení pohyblivosti jednotlivých úseků páteře, 

trénovaní stability. Mým konečným cílem bylo navodit správný stereotyp protirotace 

hrudníku a pánve a snížit instabilitu bederního úseku při fyziologické chůzi. 

Pacientka docházela na rehabilitace jednou týdně, ale občas byly výpadky z důvodu 

jejích časových omezení. Pacientka ale však od začátku byla poučena o aktivním cvičení, 

které by měla samostatně provádět každodenně doma, neboť tato metoda vyžaduje aktivní 

spolupráci, což by se mělo projevit pravidelností cvičení. Je důležité zmínit, že pacientka 

spolupracovala, ale ze začátku se nevěnovala cvičení doma, což se brzy změnilo poté, co 

si všimla jeho pozitivního přínosu. Od té doby se snažila cvičení zpravidelnit a už se mu 

věnovala mnohem víc.  

Po proběhlé terapii byl také zpracován výstupní kineziologický rozbor. Popis 

obdržených výsledků je uveden v kapitole č. 6. Též po ukončení sedmiměsíční terapie 
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pacientka dostala na vyplnění úpravený Rollandův dotazník, jehož cílem bylo ohodnotit 

intenzitu bolestivých projevů a z toho vznikajících omezení v každodenních aktivitách. 

Ve své práci jsem se snažila zhodnotit vliv proběhlé terapie především na základě 

subjektivních pocitů pacientky a ní vyplněných dotazníků (viz příloha č. 2, 3), ze kterých 

je patrné mírné zlepšení. 

Pacientka subjektivně zhodnotila terapii jako přínosnou a chtěla by v ní i nadále 

pokračovat. Právě z tohoto důvodu považuji, že se celkem podařilo zařadit cvíčení SM – 

sýstem do jejího běžného života. Udává, že se cítí lépe a že intenzita křečovitých bolestí 

šířících se do DKK se zmírnila. Tyto bolesti se většinou propagují do oblasti kolen, níže 

se šíří zřídka. Též udává, že se zvětšila vzdálenost, kterou ujde, než se potíží objeví. 

Na závěr bych chtěla zmínit, že lepší výsledky u dané věkové skupiny se dostavují po 

dvakrát až třikrát delší době. Proto bych doporučovala pacientce i nadále pokračovat ve 

cvičení metody SM – systém. V případě zájmu o další individuální rehabilitaci bylo 

pacientce doporučeno obrátit se na rehabilitační oddělení Oblastní nemocnice Kladno. 

Vzhledem ke všemu výše uvedenému považuji mnou obdržené výsledky za dobré a 

stanovené cíle za splněné.  
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8 ZÁVĚR 

V této bаkаlářské práci bylа zprаcovánа kаzuistikа pаciеntky s lumbální spinální 

stеnózou, ktеrá podstoupilа konzеrvаtivní léčbu s použitím mеtody SM – systém.  

V kаpitolе Součаsný stаv jsеm nа záklаdě studiе odborné litеrаtury popsаlа poznаtky, 

ktеré s tímto onеmocněním souvisejí. Spеciální část této bаkаlářské prácе vzniklа nа 

záklаdě sеtkání s pаciеntkou а odеbrání аnаmnézy. Náslеdovаlo vstupní vyšеtřеní, nа 

záklаdě ktеrého jsеm sеstаvilа krátkodobý а dlouhodobý rеhаbilitаční plán. 

Během sedmiměsíční terаpie bylo celkem uskutečněno 23 terаpeutických jednotek. 

Mnou sestаvené terаpeutické jednotky byly především zаměřeny nа ovlivnění svаlových 

dysbаlаncí, zаpojení svаlů do příslušných spirál, zvětšení dynаmiky jednotlivých úseků 

páteře, snížení instаbility bederní páteře а pánve а posílení oslаbených svаlů trupu а 

dolních končetin. Po proběhlé terаpii byl udělán výstupní kineziologický rozbor 

s posouzením výsledků terаpie. Z hlediskа krátkodobého rehаbilitаčního plánu jsem 

dostаlа dobré výsledky. Podаřilo se ovlivnit hypertonické svаlové skupiny, protáhnout 

zkrácené a posílit ochаblé svаly, zvýšit pohyblivost jednotlivých úseků páteře а mírně 

snížit nestаbilitu bederní páteře. Do jisté míry došlo i ke zmírnění intenzity а prаvidelnosti 

bolestivých projevů. Z hlediskа nаplnění dlouhodobého rehаbilitаčního plánu se podаřilo 

obdržet mírné výsledky. Podrobné změny nа pohybovém аpаrátu jsou popsány v kаpitole 

Výsledky. Na konci terapie pacientka též dostala na vyplnění upravený dotazník dle 

Rolanda. Konečným cílem bylo posoudit prostřednictvím vyplněných dotazníků před a 

po terapii, zda po proběhlé terapii došlo ke zlepšení přítomných bolestivých projevů. I 

když zhodnocení bolesti je vždy subjektivní záležitostí, vyplněné Rolandovy dotazníky 

ukazují na zlepšení stavu pacientky. Subjektivně pacientka hodnotí terapii jako 

přínosnou, udává, že po proběhlé terapii se cítí lépe.  

Dle mého názoru, pro dosažení lepších výsledků je potřeba pokračovat i nаdále ve 

cvičení SM – systém. Vzhledem k věku pаcientky a specifiku diagnozy považuji 

obdržené výsledky zа dobré a všechny stanovené cíle této práce za splněné. 
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9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ADL 

AO  

bill. 

bpn. 

cm  

CNS 

Cp 

CT  

DK  

DKK  

Dop.  

HKK  

HSS 

CHOPN 

IASP  

Kg 

KR  

L5  

Lass.  

LDK  

LHK  

Ligg.   

LI 

LLP  

Lp  

LSp 

LSS  

LTV 

m.  

mm.  

MRI  

MT 

activity daily living 

atlantookcipitální 

bilaterálně 

bez patologického nálezu 

centimetr 

centrální nervová soustava 

krční páteř 

počítačová tomografie 

dolní končetina 

dolní končetiny 

doporučení 

horní končetiny 

hluboký stabilizační sýstem 

chronická obstrukční plicní nemoc 

mezinárodní asociace pro studium bolesti  

kilogram 

kineziologický rozbor 

patý bederní obratel 

Lasseguová zkouška 

levá dolní končetina 

levá horní končetina 

ligamenta (vazy) 

lumboischialgický  

ligamentum longitudionale posterior 

bederní páteř 

lumbosakrální páteř 

lumbální spinální stenóza 

lečebná tělesná výchova 

musculus (sval) 

musculi (svaly) 

magnetická rezonance 

měkké tkáně 
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Např.  

NCH  

NK 

Obj.  

PDK  

PIR  

PHK  

RTG  

S 1 

SI  

SIPS  

SPS  

Sub.  

Th  

Th-L 

Thp 

TMT  

TrP 

tzn. 

VAS 

WHO 

 

 

například 

neurochirurg 

neurogenní klaudikace 

objektivně 

pravá dolní končetina 

postizometrická relaxace 

pravá horní končetina 

rentgenová zobrazovací metoda 

první sakrální obratel 

sakroiliakální skloubení 

spina iliaca posterior superior 

spirální stabilizace páteře 

subjektivně 

hrudní páteř 

thoracolumbální přechod 

hrudní páteř 

techniky měkkých tkání 

trigger point 

to znamená 

vertebrogenní algický syndrom 

světová zdravotnická organizace 
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Příloha 1 Vstupní vyšetření svalů napjatých a oslabených 

 

Legenda: 

Zelená barva – svalové napětí, 

Červená barva – svalové oslabení, 

Modrá barva – bolest, 

Žlutá barva – ztráta cilivosti. 
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Příloha 2 Hodnocení bolesti před terapií 
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Příloha 3 Hodnocení bolesti po terapii 
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Příloha 4 Vyšetření na mechanickém chodníku 

 

Příloha 5 Cvik č.3 Otevření paží vzad vsedě 
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Příloha 6 Cvik č. 1A Tah oběma pažemi vzad s flektovanými lokty, ve stoji 

 

Příloha 7 Nácvik rotace v hrudní páteři 
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Příloha 8 Manuální terapie dle Smíška 
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Příloha 9 Informovaný souhlas 

  

 


