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Pokyny pro pacienty po operaci páte ře v kr ční 
oblasti 
 
Po operaci pacient dodržuje 6 týdnů šetřící program, 2x denně cvičí cvičební 
jednotku, se kterou se seznámil za dobu hospitalizace pod vedením fyzioterapeuta. 
Vstává z lůžka dle naučeného stereotypu. Cviky provádí pouze do bolesti, pomalu, 
plynule, bez pérovacích a dotahovacích pohybů. Cvičí se v sedu na židli, 
před zrcadlem. Je třeba vyvarovat se hlavně rotacím a předklonům v krční páteři. 
 
Řídíme se t ěmito pokyny, které platí i do budoucna: 

• z lůžka vstávat naučeným stereotypem, v sedu i stoji zachovávat správné držení 
těla 

• cvičit v sedu před zrcadlem, dodržovat vzpřímený sed 
• neprovádět nyní prudké pohyby, rotační cviky, jogínské cvičení, kondiční aerobik, 

cviky na posilovacích strojích 
• není vhodné zvedat ani nosit těžká břemena, nákup (základní potraviny) rozložit 

do 2 tašek, lépe je využívat batoh na záda 
• po neurochirurgické kontrole začít s rehabilitací na Vámi zvoleném pracovišti, 

žádanku obdržíte od lékaře při neurochirurgické kontrole 
• nosit správnou obuv, dbát na prevenci pádu 
• správné lůžko, nespat na břiše (!), v poloze na boku je nutné vypodložení krční 

páteře 
• se sportem začít až po konzultaci s ošetřujícím lékařem a vybrat vhodné sporty 
• úprava pracovního prostředí – konzultovat s fyzioterapeutem nebo ergoterapeutem 
• těžké domácí práce a práce na zahradě provádět až po rehabilitaci 
• při jízdě v autě – v úvodu jen jako spolujezdec s opřením hlavy o opěrku 

 
Cvičební jednotka po operaci v oblasti kr ční páte ře 
 
Cviky je nutno provádět v sedu před zrcadlem (pro zrakovou kontrolu). Cvičíme 
pomalu, plynule a vždy jen do bolesti. 
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• srovnat sed, uvolnit ramena, zastrčit bradu. Položit ruce na břicho pod spodní žebra 
a prodýchat volně do břicha. 

• položit ruce na dolní žebra ze strany, nádech do břicha, ve výdechu se snažit 
sesunout žebra směrem dolů 

• horní končetiny podél těla, vytáhnout střídavě pravou a levou horní končetinu 
z ramene k zemi (neuklánět tělo) 

• horní končetiny do předpažení 
• horní končetiny do vzpažení 
• horní končetiny do upažení 
• v předpažení vytáhnout střídavě pravou a levou horní končetinu vpřed 
• zvednout obě ramena k uším 
• provádět kroužky rameny vzad 
• provádět velké kruhy horních končetin 
• lokty přitisknout k tělu, vytočit dlaně vzhůru a dolů 
• zavřít prsty do dlaně 
• špetka 
• roztáhnout natažené prsty 
 
Izometrie kr ční páte ře 

• v úvodu tlačit 5 vteřin a postupně zvyšovat na 15 vteřin, nesmí vyvolat bolest ani 
pohyb 

• vzpřímený sed, horní končetinu (HK) na čelo, lehce (jemně) zatlačit čelem do ruky 
směrem do předklonu (nesmí být pohyb, jen zapnutí svalových skupin) 

• vzpřímený sed, HK na zátylek, lehce zatlačit směrem do záklonu 
• vzpřímený sed, HK na ucho, lehce zatlačit do úklonu – vystřídat vpravo i vlevo 
• uvolnit, volně prodýchat, zkontrolovat postavení hlavy, ramen a trupu 

 

 
 
 


