
 
 

RIVERMEADSKÝ TEST POHYBLIVOSTI 
         Instrukce: Pacient je dotázán na následujících 15 otázek a pozorován u otázky č. 5. Pro kladnou 

odpověď používáme hodnotu 1, pro zápornou odpověď hodnotu 0.  Všimněte si, že většina otázek 
nevyžaduje osobní pomoc, na metodě vyplňování ale nezáleží.  

     
     1. Přetáčení v posteli   

  
Přetočíte se bez dopomoci z polohy na zádech do polohy na boku?    

     
2. Z lehu do sedu   

  
Dokážete se sám z polohy vleže dostat do sedu na okraji postele?   

     
3. Stabilita sedu    

  
Vydržíte sedět 10 sekund na okraji postele bez přidržování?   

     4. Ze sedu do stoje   
  

Zvládnete se zvednout z jakékoliv židle za méně než 15 sekund a vydržíte 
po dobu patnácti sekund stát (i s využitím rukou, či jiných pomůcek pokud je 
to nutné)? 

  
    

     5. Stoj bez opory    

  Po dobu 10 sekund pozorujte pacienta, jak stojí, bez jakékoli pomůcky či 
pomoci. 

  

     6. Přesun    
  

Zvládnete se přemístit z postele na židli a zpět bez dopomoci?   

     
7. Chůze uvnitř , s pomůckou je-li potřeba   

  
Zvládnete ujít 10 metrů v místnosti, s pomůckou či oporou o nábytek, jeli 

potřeba, ovšem bez záložní pomoci jiné osoby? 

  
    

     8. Schody   
  

Zvládnete vyjít schody bez dopomoci?   

     9. Chůze venku, rovný terén   
  

Zvládnete bez dopomoci chůzi po chodníku?   

     10. Chůze uvnitř, bez pomůcek   
  

Zvládnete ujít 10 metrů v místnosti bez ortézy, nebo jiné pomůcky (počítá 
se i opora o nábytek a zdi) a bez pomoci jiné osoby? 

  

    
     
11. Zvedání předmětů ze země    

  
Zvládnete bez dopomoci ujít 5 metrů, zvednout ze země nějaký předmět a 

poté se vrátit zpět na původní místo? 
  
    

     12. Chůze venku, nerovný povrch   
  

Zvládáte chůzi po nerovném povrchu (tráva, štěrk, sníh, led, atd.) bez   



 
 

dopomoci?                                    

     13. Koupel 
    Zvládnete se dostat do/z vany nebo sprchy a umýt se bez dozoru a 

dopomoci?  
  

     14. 4 schody nahoru a dolů   
  

Zvládnete vyjít a sejít 4 schody, bez zábradlí a dopomoci, ale s pomůckou 
je-li to potřeba? 

  
    

     15. Běh    
  

Uběhnete během 4 sekund 10 metrů bez toho, abyste zavrávoral? (počítá 
se i rychlejší chůze) 

  

    Celkový součet bodů  
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