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Abstrakt 

Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po operaci hlezna 

Cíl práce: Cílem teoretické části je získání, zpracování a shrnutí odborných poznatků 

o anatomii, biomechanice a kineziologii hlezenního kloubu a nohy, dále o traumatologii 

v této oblasti a o metodách diagnostiky a terapie. Cílem praktické části je zpracování 

kazuistiky pacienta po operaci hlezenního kloubu, návrh a praktické provedení terapie 

a zhodnocení jejího efektu. 

Metody: Tato práce je členěna na dvě části, a to teoretickou a praktickou. Teoretická 

část shrnuje všechny důležité poznatky z oblastí souvisejících s diagnózou poranění 

a operace hlezenního kloubu, jedná se o informace z oblasti anatomie, kineziologie, 

traumatologie, diagnostiky a rehabilitace. Praktickou část představuje kazuistika 

fyzioterapeutické péče o pacienta po traumatu a opakovaných operacích v oblasti 

hlezna. Kazuistika je členěna na vstupní kineziologický rozbor, plán terapie, vlastní 

provedení terapie, výstupní kineziologický rozbor a zhodnocení efektu terapie. 

Praktická část byla zpracována v období od 14. 1. do 8. 2. 2019 v Rehabilitační 

nemocnici Beroun. 

Výsledek: Stav pacienta se po absolvování dvoutýdenního rehabilitačního pobytu velmi 

zlepšil objektivně i subjektivně, podařilo se zlepšit stabilitu operovaného hlezenního 

kloubu, svalovou sílu i rozsah pohybu. 

Závěr: Rehabilitace byla pro pacienta potřebná především pro obnovu správného 

stereotypu chůze, jehož narušení ho obtěžovalo při běžných aktivitách a mohlo vést 

postupně ke vzniku dalších patologií na pohybovém aparátu. 

Klíčová slova: fyzioterapie, hlezenní kloub, kazuistika, posttraumatická artróza, 

osteosyntéza 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Title: Physiotherapy case study of a patient after ankle surgery 

Objectives: The aim of theoretical part is to obtain, elaborate and summarize 

knowledge of anatomy, biomechanics and kinesiology; all related to ankle joint 

and foot. Further, the purpose is to analyse information about traumatology, diagnostics 

and therapy of the area of ankle and foot. The objective of practical part is to write a 

case study of the patient after ankle surgery and to create therapy plan for the patient. 

The therapy plan will be performed on the patient so the results of the therapy could be 

evaluated. 

Methods: This bachelor thesis is divided into two main parts, theoretical and practical. 

The theoretical part summarizes all knowledge that is related to the diagnosis of injury 

and surgery of the ankle joint. The information is analysed from different science 

domains: anatomy, kinesiology, traumatology, pathology, diagnostics and rehabilitation. 

The practical part is represented by the case study of the patient after ankle injury 

and several surgeries in this area. The case study consists of input kinesiologal 

examination, therapy schedule, practical performance of the therapy, output 

kinesiological examination and the therapy effect evaluation. The practical part 

was elaborated during the clinical practice in "Rehabilitační nemocnice Beroun" 

in the term from 14th January to 8th February 2019. 

Results: The condition of the patient after his two-week rehabilitation stay 

at the hospital was significantly better from my point of view and from the patient’s too. 

The stability and the range of movement of the injured ankle joint were better 

and muscles around the ankle were stronger. 

Conclusion: The patient really needed the rehabilitation stay especially to improve his 

style of walking. The limp on the injured foot was annoying for the patient in his daily 

activities and also possibly dangerous for the rest of the musculosceletal system, 

because limp could lead to other pathologies and pain from the foot to the back and then 

to the other parts of the body. 

Keywords: physiotherapy, ankle joint, case study, posttraumatic arthrosis, 

osteosynthesis 



 

 

Seznam použitých zkratek 

AA alergologická anamnéza 

CT computer tomography 

DF dechová frekvence 

DK dolní končetina 

DKK dolní končetiny 

FA farmakologická anamnéza 

FH francouzská hůl 

HK horní končetina 

HKK horní končetiny 

IP interphalangiální 

KR kineziologický rozbor 

KZT kinezioterapie 

l. dx. lateris dextri, vpravo 

l. sin. lateris sinistri, vlevo 

lig. ligamentum, vaz 

LTV léčebná tělesná výchova 

m. musculus, sval 

MGT magnetoterapie 

MTP metatarsophalangový 

n. nervus, nerv 

OP omezení pohybu 

P pravá/pravý 

PA pracovní anamnéza 

PB patologická bariéra 

PDK pravá dolní končetina 

PIR postizometrická relaxace 

PNF proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

RA rodinná anamnéza 

RNB Rehabilitační nemocnice Beroun 

RP rozsah pohybu 

RTG rentgenový snímek 

SA sociální anamnéza 

SFTR sagitální-frontální-transversální-rotační 

SIAS spina iliaca anterior superior 

SIPS spina iliaca posterior superior 

st. p. status post 

TEP totální endoprotéza 

TMT techniky měkkých tkání 

TrPs triggerpointy 

VAS vizuální analogová škála 

ZR zevní rotace 
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1  Úvod 

Předmětem mé bakalářské práce je diagnóza fraktura v oblasti hlezenního 

kloubu, její následná osteosyntéza a další operace z důvodu komplikací, přičemž 

všechny tyto faktory společně vyústily v pokročilou poúrazovou a pooperační artrózu. 

Poranění v oblasti hlezenního kloubu jsou často komplikovaná, jelikož se jedná 

o složitější složený kloub s významnou stabilizační funkcí, jejíž narušení má zásadní 

vliv na celý pohybový aparát. Zároveň je zde předpoklad k horšímu hojení vzhledem 

k umístění kloubu na periferii těla a poměrně velké zátěži už jen samotným stojem 

a chůzí. Jsou zde také tendence k četným komplikacím, jako jsou otoky, tuhnutí 

a nestabilita kloubu ať už po narušení úrazem, operací nebo obojím. Po jakémkoliv 

úrazu nebo operaci v oblasti hlezenního kloubu je tedy určitě vhodné nepodcenit 

potřebnou rehabilitaci a dbát na režimová opatření, což u pacientů bývá někdy 

problematické, jak se ukáže i v průběhu mé práce. 

Pacienta s touto diagnózou jsem si zvolila, jelikož s problematikou v oblasti 

hlezenního kloubu se v rámci našich klinických praxí setkáváme spíše zřídka, 

a pro zpracování závěrečné práce jsem tuto diagnózu vyhodnotila jako zajímavou. 

Zároveň jsem již ale měla určité zkušenosti z předchozích praxí, kdy jsem vedla během 

předchozí souvislé odborné praxe dvě kazuistiky pacientek s určitou diagnózou v oblasti 

hlezenního kloubu, takže jsem pacientovi mohla nabídnout alespoň minimální 

zkušenost v této oblasti a získat tak jeho důvěru. 

Cílem mé bakalářské práce bylo teoreticky rozpracovat poznatky v oblasti 

hlezenního kloubu se zaměřením na traumatologii a možnosti léčby, v praktické části 

pak názorně ukázat terapeutickou práci s pacientem po úrazu hlezna a zhodnotit její 

výsledky pomocí vstupního a výstupního kineziologického vyšetření. 
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2  Část teoretická 

2.1  Anatomie bérce a nohy 

2.1.1  Kosti bérce a nohy 

Kostra funkčního celku bérce a nohy je složena z 28 kostí. Bérec je tvořen 

dvěma kostmi, tibií a fibulou. Obě tyto kosti se podílí na talokrurálním skloubení 

a jejich distální konce jsou hmatné výběžky kotníky neboli malleoly; tibie vytváří 

mediální a fibula laterální malleolus. Tibie je mohutná kost trojbokého tvaru, největší 

objem hmoty má proximálně a distálním směrem ubývá. Mediální a laterální kondyly 

tibie představují proximálně kloubní plochu pro kolenní kloub; distálně se nachází 

facies articularis inferior, která tvoří větší část jamky pro talokrurální skloubení. Fibula 

je dlouhá štíhlá kost mírně konvexního tvaru směrem dorzálním. Na proximální části 

fibuly neboli hlavičce se nachází kloubní plocha pro skloubení s tibií, distální konec 

je spojen s tibií syndesmózou a s talem přes facies articularis malleoli lateralis. Obě 

bércové kosti propojuje membrana interossea cruris. (Čihák, 2011; Elišková, 2015). 

Kostra nohy je ve složitosti podobná kostěné struktuře ruky a je tvořena 26 

kostmi, z toho 7 tarzálními kostmi, 5 metatarsy a 14 falangy. (Véle, 1997). 

Nejmohutnější kostí celé nohy je calcaneus neboli patní kost, má tvar předozadně 

protáhlého čtyřbokého hranolu, patří mezi kosti zánártní a v zadní části vybíhá 

v hmatný výběžek tuber calcanei. Z dorsální strany má calcaneus 3 kloubní plochy 

pro spojení s talem – anteriorní, mediální a posteriorní, z přední části kosti na kloubní 

plochu nasedá os cuboideum. Další zánártní kostí je talus, který anatomicky propojuje 

bérec s nohou a má nepravidelný kubický tvar. (Čihák, 2011). Jeho zvláštností je, 

že se na něj neupíná žádný sval. (Dungl, 2014). Velkou část povrchu talu tvoří kloubní 

plochy, dorsálně dvě pro skloubení s tibií a fibulou, ventrálně tři pro skloubení s patní 

kostí, a v přední části vybíhá talus v hlavici, na které je plocha pro os naviculare. Tato 

kost patří také mezi kosti zánártní, česky je nazývána loďkovitá kost a vytváří kloubní 

spojení proximálně s talem, laterálně s os cuboideum a distálně se všemi třemi 

klínovými kostmi. Na mediální straně vybíhá os naviculare v hmatný hrbol tuberositas 

ossis navicularis. (Čihák, 2011). 
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Kosti klínové neboli ossa cuneiformia jsou tři menší kosti kubického tvaru a jsou 

to dle svého umístění os cuneiforme mediale, intermedium a laterale. Mediální a střední 

klínová kost je spojena proximálně s os naviculare a distálně s metatarsy, mediální s I. 

a střední s II. metatarsem. Laterální klínová kost má navíc skloubení s os cuboideum 

neboli krychlovou kostí, která dotváří celek všech zánártních kostí. Z mediální strany je 

spojena s os naviculare, proximálně s patní kostí a distálně vytváří skloubení se IV. a V. 

metatarsem. Články prstců mají obdobnou stavbu jako prsty na ruce, jsou to podlouhlé 

drobné kosti tvořené bazí, tělem a hlavicí. (Čihák, 2011; Elišková, 2015). 

  

Obrázek č. 1: Kostra pravé nohy, pohled shora (Dauber, 2005) 

7 os naviculare; kost loďkovitá 

9   os cuneiforme mediale; vnitřní kost klínová 

10  os cuneiforme intermedium; střední kost 

klínová 

11 os cuneiforme laterale; zevní kost klínová 

12 os cuboideum; kost krychlová 

16 ossa metatarsi I-V; kosti nártní 

19 caput ossis metatarsi; hlavice kosti nártní 

21  tuberostitas ossis metatarsi quinti; hrbol na 

bazi V. metatarsu 

22 ossa digitorum, phalanges; články prstů 

70.13 trochlea tali; kladka talu 

70.14 facies superior tali; horní kloubní plocha 

talu 

70.32 sinus tarsi; prostor mezi sulcus tali a sulcus 

calcanei 

90.16 articulatio tarsi transversa (Chopartova 

kloubní linie) 

92.9 articulationes tarsometatarsales 

(Lisfrankova kloubní linie) 

 



12 

 

2.1.2  Kloubní a vazivový aparát hlezna a nohy 

Mezi kostmi nohy se nacházejí desítky kloubních spojení, velká část z nich 

je ovšem velmi pevná díky spojení mohutným vazivovým aparátem, a není zde tedy 

velký prostor pro jejich pohyb. (Véle, 1997). Přesto je zachování pružnosti neboli 

kloubní vůle těchto kloubů zcela zásadní pro správnou funkci nohy. (Dylevský, 2009). 

Největším kloubem v této oblasti je kloub talokrurální, jinak zvaný také hlezenní 

nebo horní zánartní. Jedná se o kladkový složený kloub ze tří kostí: tibie, fibuly a talu. 

Facies articularis inferior tibie a facies articularis malleoli lateralis tvoří společně 

vidlicovitou jamku kloubu, do které nasedá trochlea (kladka) talu jako hlavice. Kloubní 

pouzdro talokrurálního kloubu je anteriorně a posteriorně poměrně slabé a volné, což 

umožňuje větší rozsah pohybu. Stabilitu a správné vedení pohybu zajišťují postranní 

vazy dělené do dvou komplexů – ligamentum collaterale mediale (deltoideum) 

a ligamentum collaterale laterale. (Čihák, 2011). Mediální postranní vaz má 

trojúhelníkovitý tvar, je silný cca 0,5 cm a tvoří ho 4 části: pars tibionavicularis, pars 

tibiocalcanea a pars tibiotalaris anterior a posterior. (Dauber, 2005). Laterální postranní 

vazy zahrnují tři vazivové pruhy, z nichž je klinicky nejvýznamnější ligamentum 

talofibulare anterius, jelikož se jedná o nejslabší postranní vaz hlezenního kloubu a tedy 

nejnáchylnější k poranění, konkrétně při násilné inverzi v kloubu. (Mann, 2007). 

Zbývající dva laterální vazy, ligamentum talofibulare posterius a ligamentum 

calcaneofibulare, jsou naopak silné. (Dylevský, 2009) 

Pod hlezenním kloubem se nachází dolní kloub zánártní, který je rozdělen na 

dva oddíly. Přední oddíl představuje mediální articulatio talocalcaneonavicularis 

a laterální articulatio calcaneocuboidea; zadní oddíl je tvořen articulatio subtalaris. 

Funkční jednotkou dolního zánártního kloubu je tzv. Chopartův kloub (articulatio tarsi 

transversa), který je charakterizován linií ve tvaru písmene S tvořenou talonavikulární 

a calcaneocuboideální kloubní štěrbinou. Právě v této linii se provádí amputace, 

konkrétně exartikulace, dle francouzského chirurga Françoise Choparta (18. století). 

(Čihák, 2011). 
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Skloubení mezi os naviculare a všemi kostmi klínovými se nazývá articulatio 

cuneonavicularis a většinou zahrnuje i vedlejší spojení os cuneiforme laterale 

s os cuboideum. V některých případech je toto skloubení odděleno jako samostatný 

kloub articulatio cuneocuboidea. Jednotlivé klínové kosti jsou propojeny přes 

articulationes intercuneiformes. (Dauber, 2005). 

Articulationes tarsometatarsales jsou další z kloubů, které patří do funkční 

jednotky, zde se jedná o tzv. Lisfrankův kloub a zahrnuje v sobě také  articulationes 

intermetatarsales. Jedná se o poměrně tuhé kloubní spojení a v této linii lze také provést 

chirurgickou exartikulaci. Posledními z kloubů nohy jsou articulationes 

metatarsophalangeae a interphalangeae. Jsou to jednoduché kladkové klouby 

s podstatně většími rozsahy pohybu, než mají pevné klouby tarsální. (Čihák, 2011). 

Ze složitého vazivového aparátu nohy již byly zmíněny pro moji práci ty 

nejdůležitější, a to vazy hlezenního kloubu. Početné vazy nohy mají kromě pevné 

stabilizace kloubů a zpevňování kloubních pouzder také funkci udržování nožní klenby, 

těmto vazům se budu věnovat více v kapitole 2.1.4 Klenby nohy.  

 

 

 

 

 

12 articulatio subtalaris, 

talocalcanea; zadní část dolního 

kloubu zánártního 

16 articulatio tarsi transversa 

(Chopartova kloubní linie) 

17 articulatio 

talocalcaneonavicularis 

19 articulatio calcaneocuboidea 

20 articulatio cuneonavicularis 

24 ligamentum talocalcaneum 

interosseum 

25 ligamentum cuneocuboideum 

interossum 

26 ligamenta intercuneiforma 

interossea 

70.3 talus; kost hlezenní 

72.7 os naviculare; kost loďkovitá 

70.24 calcaneus; kost patní 

 

Obrázek č. 2: Zánártní kosti a část nártních kostí pravé nohy v řezu; shora (Dauber, 2005) 
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Obrázek č. 3: Vazy talokrurálního a subtalárního kloubu; zezadu (Dauber, 2005) 

Obrázek č. 5: Vazy tarsálních kloubů pravé strany; mediálně (Dauber, 2005) 

Obrázek č. 4: Vazy tarsálních kloubů pravé nohy; laterálně (Dauber, 2005) 

2 articulatio talocruralis; hlezenní kloub 

3 ligamentum collaterale mediale 

4 pars tibionavicularis lig. collaretale 

mediale 

5 pars tibiocalcanea lig. collaretale mediale 

6 pars tibiotalaris anterior lig. collaretale 

mediale 

7 pars tibiotalaris posterior lig. collaretale 

mediale 

12 articulatio subtalaris 

14 ligamentum talocalcaneum mediale 

18 lig. calcaneonaviculare plamtare 

20 articulatio cuneonavicularis 

28 lig.talonaviculare 

5 pars tibiocalcanea lig. collaretale 

mediale 

7   pars tibiotalaris posterior lig. 

collaretale mediale 

10 ligamentum talofibulare posterius 

11 ligamentum calcaneofibulare 

12 articulatio subtalaris 

14 ligamentum talocalcaneum mediale 

66.31 tibia; kost holenní 

68.15 fibula; kost lýtková 

70.13 trochlea tali; kladka talu 

70.25 tuber calcanei; hrbol patní kosti 

9 ligamentum talofibulare anterius 

10 lig. talofibulare posterius 

11 lig. calcaneofibulare 

12 articulatio subtalaris 

13 lig. talocalcaneum laterale 

17 articulatio talocalcaneonavicularis 

19 articulatio calcaneocuboidea 

24 lig. talocalcaneum 

25 lig. cuneocuboideum interosseum 

29 lig. intercuneiforma dorsalia 

30 lig.cuneocuboideum dorsale 

31 lig. cuboideonaviculare dorsale 

32 lig. bifurcatum 

33 lig. calcaneonaviculare 

34 lig. calcaneocuboideum 

35 ligamenta  cuneonavicularia dorsalia 

36 lig. calcaneocuboideum dorsale 
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2.1.3  Svaly hlezenního kloubu a nohy 

Svaly bérce 

Svaly v oblasti bérce neboli musculi cruris lze rozdělit na tři skupiny – přední, 

zadní a laterální skupinu svalů. Přední skupinu svalů představuje m. tibialis anterior, 

m. extensor digitorum longus a m. extensor hallucis longus. Všechny tyto svaly 

jsou uloženy na laterální straně tibie, částečně začínají na membrana interossea cruris 

a inervuje je n. peroneus profundus. Společnou funkcí všech tří svalů je dorsální flexe 

v hlezenním kloubu, m. tibialis anterior dále zajišťuje supinaci nohy, m. extensor 

digitorum longus pronaci nohy a m. extensor hallucis longus extenzi palce. 

Od m. extensor digitorum longus se dále může oddělit sval m. peroneus tertius, který 

má podobu dlouhé svalové šlachy, v některých případech i s malým svalovým bříškem, 

a často bývá zdvojený. Upíná se na V. metatars a jeho výskyt je variabilní, nalezneme 

ho přibližně u 90% populace. (Čihák, 2011). 

Laterální skupina bércových svalů zahrnuje pouze dva svaly, a to m. peroneus 

longus a m. peroneus brevis. Oba svaly mají začátek na laterální straně fibuly, přičemž 

m. peroneus longus začíná proximálněji a je uložen více povrchově. Jejich šlachy 

společně probíhají za zevním malleolem, krátký sval se upíná na tuberositas V. 

metatarsu, dlouhý sval až na bazi I. metatarsu. Svaly jsou inervované pomocí 

n. peroneus superficialis a zajišťují plantární flexi v hlezenním kloubu a pronaci nohy. 

(Čihák, 2011; Dauber, 2005). 

Zadní skupina svalů je nejmohutnější a svaly jsou zde rozděleny mezisvalovým 

septem do povrchové a hluboké vrstvy. Většinu povrchové vrstvy představuje svalový 

komplex m. triceps surae složený z dvou hlav m. gastrocnemius na povrchu a hlouběji 

uloženého m. soleus. Hlavy m. gastrocnemius začínají na kondylech femuru, m. soleus 

na proximální části tibie a fibuly, a společně se upínají přes Achillovu šlachu 

až na tuber calcanei. Do povrchové vrstvy se řadí také úzký dlouhý sval m. plantaris, 

který probíhá mezi hlavami m. gastrocnemius. Do hluboké vrstvy patří celkem čtyři 

svaly: m. popliteus, m. tibialis posterior, m. flexor digitorum longus a m. hallucis 

longus. M. popliteus je drobný sval v kolenním kloubu, kam se také funkčně řadí a má 

funkci vnitřní rotace bérce při flektovaném kolenním kloubu. M. tibialis posterior 

začíná na proximální části tibie a fibuly a upíná se v oblasti os naviculare, všech ossa 

cuneiforma a bazí II.-IV. metatarsu. M. flexor digitorum longus začíná na tibii a upíná 
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se na distální články II.-V. prstce a m. flexor hallucis jde z fibuly na distální článek 

palce. Všechny svaly obou vrstev jsou inervované přes n. tibialis a kromě m. popliteus 

mají funkci plantární flexe v hlezenním kloubu a supinace nohy. M. flexor digitorum 

longus navíc zajišťuje flexi prstců a m. flexor hallucis flexi palce. (Čihák, 2011; 

Dauber; 2005). 

  

Obrázek č. 6 (zleva): Povrchové svaly zadní strany pravého bérce; hluboké svaly zadní strany pravého 

bérce; svaly pravého bérce – pohled zepředu (Dauber, 2005) 

2 m. biceps femoris   15 m. gastrocnemius, caput laterale 

3 m. biceps femoris, caput longum 16 m. gastrocnemius, caput mediale 

4 m. biceps femoris, caput breve 17 m. soleus 

5 m. semitendinosus   18 tendo calcaneus (Achillis) 

6 m. semimembranosus  19 m. plantaris 

7 m. tibialis anterior   20 m. popliteus 

8 m. extensor digitorum longus  21 m. tibialis posterior  

9 m. peroneus tertius   22 m. flexor digitorum longus 

10 m. extensor hallucis longus  23 m. flexor hallucis longus 

11 m. peroneus longus   24 m. extensor hallucis brevis 

12 m. peroneus brevis   25 m. extensor digitorum brevis 

14 m. gastrocnemius   120.11 arcus tendineus musculi solei 
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Svaly nohy 

Svaly v oblasti nohy se dělí do dvou základních skupin, svaly hřbetu nohy 

a svaly planty. Naprostá většina svalů se nachází v plantě a zde se dále dělí na tři 

podskupiny: svaly palce, svaly střední skupiny a svaly malíku. (Čihák, 2011). 

Na hřbetu nohy se nacházejí pouze dva drobné štíhlé svaly, m. extensor hallucis 

brevis a m. extensor digitorum brevis. Jsou uložené pod dlouhými bércovými extensory. 

Oba svaly mají začátek na dorsální ploše calcaneu, m. extensor hallucis brevis se upíná 

na proximální článek palce a m. extensor digitorum brevis na dorsální aponeurózy 

II.-IV. prstce. Jejich funkcí je extenze prstců a jsou inervovány přes n. peroneus 

profundus. (Čihák, 2011; Dauber, 2005). 

Malíkové svaly planty jsou celkem tři – m. abductor digiti minimi, m. flexor 

digiti minimi brevis a m. opponens digiti minimi. M. abductor digiti minimi začíná 

z calcaneu a plantární aponeurózy a upíná se zevní stranu baze proximálního článku 

V. prstce. M. flexor digiti minimi brevis probíhá od baze V. metatarsu na bazi 

proximálního článku V. prstce. Poslední ze svalů, m. opponens digiti minimi, je další 

ze svalů s variabilním výskytem, odštěpuje se z m. flexor digiti minimi brevis a upíná se 

na distální část V. metatarsu. Všechny tyto svaly inervuje n. plantaris lateralis a jejich 

funkcí jsou pohyby malíku. (Čihák, 2011; Dauber, 2005). 

Mezi svaly střední skupiny planty patří m. flexor digitorum brevis, 

mm. lumbricales, m. quadratus plantae a mm. interossei. M. flexor digitorum brevis je 

mohutnější sval uložený na povrchu celé skupiny, probíhá od tuber calcanei 

přes plantární aponeurózu pomocí rozvidlených šlach na střední články II.-V. prstce. 

Pod ním jsou uložené mm. lumbricales, což jsou čtyři štíhlé svaly vedoucí ze šlach 

m. flexor digitorum longus na baze proximálních článků II.-V. prstce. M. quadratus 

plantae, někdy označován jako m. flexor accesorius, vede z calcaneu na laterální okraj 

šlachy m. flexor digitorum longus a funguje jako vyrovnávací sval šikmého tahu 

dlouhého ohybače prstců, jedná se tedy o pomocný flexor a zároveň napomáhá udržovat 

podélnou klenbu nohy. Posledními svaly této skupiny jsou mm. interossei plantares 

a dorsales nacházejícími se mezi metatarsy a proximálními články prstců, plantární jsou 

tři a zajišťují addukci prstců, dorsální jsou 4 a vykonávají jejich abdukci. Inervace této 

skupiny je zajištěna pomocí n. plantaris medialis a lateralis. (Čihák, 2011). 
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Svaly palce v plantě jsou zastoupeny svaly m. abductor hallucis, m. flexor 

hallucis brevis a m. adductor hallucis. M. abductor hallucis vede z calcaneu na bazi 

proximálního článku palce. M. flexor hallucis brevis se skládá ze dvou hlav, caput 

mediale a caput laterale. Mediální hlava začíná na mediální sesamské kůstce palce 

a úpon splývá s šlachou m. abductor hallucis; laterální hlava začíná na laterální 

sesamské kůstce a úpon je spojený se šlachou m. adductor hallucis. Tento sval je také 

složený ze dvou hlav, caput obliquum a caput transversum. Šikmá hlava vede z laterální 

klínové kosti, os cuboideum a II.-IV. metatarsu, příčná hlava začíná na pouzdrech 

metatarsofalangových kloubů III.-V. prstce a společně se upínají na laterální sesamskou 

kůstku palce. Inervace této skupiny svalů je zajištěna n. plantaris medialis, pro 

m. adductor hallucis je to n. plantaris lateralis. (Čihák, 2011; Dauber, 2005).  

Obrázek č. 7: Svaly planty pravé nohy, povrchová vrstva (vlevo) a hluboká vrstva (vpravo) 

(Dauber, 2005) 

1 m. abductor hallucis 

2 m. flexor hallucis brevis 

3 m. flexor hallucis brevis, caput mediale 

4 m. flexor hallucis brevis, caput laterale 

6 m. adductor hallucis, caput obliquum 

7 m. adductor hallucis, caput transversum 

8 m. abductor digiti minimi 

11 m. flexor digiti minimi brevis 

12 m. flexor digitorum brevis 

13 m. quadratus plantae (m. flexor accesorius) 

14 mm. lumbricales 

120.18 aponeurosis plantaris 

124.22 m. flexor digitorum longus 

124.23 m. flexor hallucis longus 
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2.1.4  Klenby nohy 

Nožní klenby mají dva základní systémy udržování, pasivní a aktivní. Pasivní 

složka je představována kostní architektonikou, klouby a vazy; aktivní udržování klenby 

zajišťují svaly nohy a bérce. Hlavní funkcí kleneb je udržení váhy těla, ochrana 

měkkých tkání nohy a umožnění pružného nášlapu. (Dylevský, 2009; Véle, 1997). 

Stabilitu tělesa obecně zajišťují vždy alespoň 3 opěrné body a stejně je tomu tak 

i v případě nohy. Opěrné body nohy jsou představovány těmito plochami: pod tuber 

calcanei, hlavička I. metatarsu a hlavička V. metatarsu. Mezi těmito body je vytvořen 

systém podélné a příčné klenby. (Dylevský, 2009). Někteří autoři ovšem s rozložením 

váhy mezi tři opěrné body nesouhlasí. Dle Larsena (2013) se váha těla při zátěži 

na nohu rozkládá rovnoměrně po celé styčné ploše nohy s podložkou. 

Podélná klenba se dělí na dva paprsky, výrazný mediální (palcový) a plošší 

laterální (malíkový). Palcový podélný paprsek probíhá od calcaneu přes talus, os 

naviculare a střední a mediální os cuneiforme až na hlavičku I. metatarsu. Vrchol 

palcové klenby je v os naviculare s výškou 15-18 mm nad podložkou. Malíková klenba 

vede také od calcaneu společně s palcovou, ale distálním směrem se postupně rozbíhají 

a malíková vede přes os cuboideum na V. metatars. Podélnou klenbu udržuje velmi 

silný vaz ligamentum plantare longum, který se napíná mezi calcaneem a kloubními 

pouzdry tarsometatarsálních kloubů. Důležitou funkci má i plantární aponeuróza, což je 

silná vazivová tkáň, která v pruhu probíhá od mediální strany calcaneu na baze 

metatarsů. Aktivně podélnou klenbu formují m. tibialis posterior, m. flexor hallucis 

longus, m. flexor digitorum longus a krátké svaly v plantě. (Dylevský, 2009; Hudák, 

2015). 

Příčná klenba probíhá přes všechny hlavičky metatarsů a uzavírá tak pomyslný 

trojúhelník kleneb. Zásadní pro její udržení je tzv. šlašitý třmen, který je tvořen 

šlachami m. tibialis anterior a m. peroneus longus. Ze svalů se na příčné klenbě podílí 

ještě m. adductor hallucis a příčně probíhající krátké svaly nohy. (Čihák, 2011; 

Dylevský, 2009). Dle Larsena (2013) se příčná klenba při zatížení oploští, má funkci 

pružného nárazníku pro otřesy a vytváří potřebný silový impuls pro odraz. 
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Obrázek č. 9: Klenby pravé nohy, pohled zepředu, řez v oblasti metatarsů (Hudák a Kachlík, 2015) 

1 podélná klenba 

1.1.1 ligamentum plantare longum 

1.3.1 m. tibialis anterior 

1.3.2 m. tibialis posterior 

1.3.3 m. flexor hallucis longus 

2 příčná klenba 

2.2.2 m. fibularis longus 

2.2.3 m. adductor hallucis 

Obrázek č. 8: Klenby pravé nohy, pohled na mediální stranu (Hudák a Kachlík, 2015) 
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2.2  Kineziologie hlezenního kloubu a nohy 

Jak již bylo nastíněno, anatomie nohy je velmi blízká anatomii ruky a má tedy 

potenciální schopnost stejné úchopové funkce. Za normálních podmínek je ovšem tento 

potenciál potlačen potřebou zajištění stabilního stoje a lokomoce, noha se tak stala více 

rigidní a její struktura i funkce se tak od ruky více odlišila. Pokud ale nastane situace, 

kdy úchop rukou není možný (např. po amputaci v oblasti horních končetin), často lze 

tuto funkci u nohy vyvinout na velmi dobrou funkční úroveň. (Véle, 1997). 

Oproti ruce má noha výrazně zkrácené všechny články prstů, kloubní a vazivové 

struktury jsou v oblasti nohy pevnější a zánártní kosti jsou mohutnější stavby než kosti 

zápěstní. Zatímco u ruky tvoří karpální kosti pouze šestinu její celkové délky, tarsální 

kosti představují přibližně polovinu délky nohy. V talu dochází k rozložení váhy celého 

těla, odsud se tíhová síla rozbíhá přes os naviculare směrem k I. metatarsu 

a přes calcaneus až na hrbol patní kosti. Pro zajištění potřebné flexibility a zároveň 

stability nohy musí být její klouby jak pružné, tak i rigidní. Pro správný krok je důležitý 

pružný odraz, ale došlap musí být pevný a stabilní. Zajímavé je, že ze tří hlavních 

skloubení dolní končetiny, na které působí velké zatížení tělesnou vahou – kyčelní, 

kolenní a hlezenní kloub – podléhají často degenerativním změnám pouze první dva 

zmíněné, postižení chrupavky hlezenního kloubu bez předchozího úrazu nebo operace 

je spíše vzácné. Pokud srovnáme kontaktní plochu a zatížení kyčelního a hlezenního 

kloubu, zjistíme, že obě veličiny jsou téměř identické. Lze tedy usoudit, že tíhová síla 

působící na kloub není zdaleka jediným faktorem pro rozvoj degenerativních změn 

v kloubu. (Dylevský, 2009). 

Noha je často považována za opornou bazi těla, jejíž hlavní funkcí je pevná 

opora pro celé tělo. Dle Manna (2007) ale noha nemá pro tuto funkci příliš vhodnou 

stavbu, delší rigidní stoj je často pro nohu velmi namáhavý a velmi brzy vede 

k bolestem a pocitu nepohodlí, z dlouhodobého hlediska pak může vést až k poklesu 

klenby. Pro nohu je většinou mnohem méně náročné účastnit se nějakého komplexního 

pohybu jako je chůze, běh, tanec apod., než pouze stát na místě. Proto by se na nohu 

mělo nahlížet spíše jako na dynamickou součást pohybového systému, než jen jako 

na statickou oporu. (Mann, 2007). 
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2.3  Biomechanika hlezenního kloubu 

Pro pohyb nohy vůči bérci jsou klíčové dva klouby, horní a dolní zánártní kloub. 

V horním zánártním neboli hlezenním kloubu probíhá plantární a dorsální flexe, dolní 

zánártní kloub pak umožňuje supinaci a pronaci. Chopartův a Lisfrankův kloub jsou 

pevné pouze s malým rozsahem pohybu, který je ale významný pro chůzi. (Dungl, 

2014). Dle Dylevského (2009) není pohyb v horním hlezenním kloubu nikdy zcela čistě 

v jedné rovině a vždy dochází ke kombinaci pohybů. Při plantární flexi dochází zároveň 

k mírné everzi a při dorsální flexi k supinaci. Tato vlastnost je dána tvarem kloubních 

ploch, trochlea tali má šroubovitý tvar, díky kterému dochází k rotačnímu pohybu. 

Každý pohyb v hlezenním kloubu je také spojen s malými rotačními pohyby bércových 

kostí; fibula je při plantární flexi stahována předním směrem a při dorsální flexi naopak 

směrem nahoru a dozadu, což mění šířku vidlice bércových kostí, tedy jamky horního 

hlezenního kloubu. Všechny tyto doprovodné pohyby zajišťují stabilitu kloubu v každé 

poloze. Přítomnost současných rotačních pohybů při plantární a dorsální flexi uvádí 

také Brockett a Chapman (2016). 

Na hlezenní kloub působí velká zátěž, při běžné chůzi je to přibližně pětinásobek 

tělesné váhy, při běhu se zátěž zvyšuje až na třináctinásobek. Pomocí experimentálních 

studií bylo zjištěno, že přibližně 83% zátěže prochází přes skloubení tibie a talu 

a zbylých 17% přes fibulu, což vcelku odpovídá poměru velikostí distálních kloubních 

ploch tibie a fibuly. Ze zátěže procházející přes talus je až 90% vedeno přes trochlea tali 

a zbylá síla přes mediální a laterální část talu. (Brockett a Chapman, 2016). 

2.3.1  Rozsahy pohybu v hlezenním kloubu 

Dle Jandy (1993) je rozsah pohybu v hlezenním kloubu možný do 10-30° do 

dorsální flexe a 45°-50° do plantární flexe v sagitální rovině, v rotační rovině je 

fyziologický rozsah 15°-30° do supinace a 35°-50° do pronace. Dylevský (2009) uvádí 

rozsah pohybu do plantární flexe 35°-40°, do dorsální flexe kolem 20°, ale zároveň píše, 

že teoreticky je možné v sagitální rovině dosáhnout celkového rozsahu pohybu až 90°. 

Tento rozsah však není pro běžné pohyby nutný a rozsah dorsální a plantární flexe 

dohromady zpravidla nepřekračuje 60°. 
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Názvosloví pro pohyby v hlezenním kloubu není jednotné. Véle (1997) a 

Dylevský (2009) se shodují, že inverze je addukce se supinací a everze abdukce 

s pronací. Addukcí je myšlen pohyb nohy dovnitř podle vertikální osy a abdukce je 

pohyb kolem téže osy ven. V některé literatuře, častěji zahraniční, lze ale nalézt záměnu 

inverze za supinaci a everze za pronaci, což ale není přesné. Takové rozdělení uvádí i 

již zmínění Brockett a Chapman (2016). 

2.3.2  Biomechanika chůze 

Chůze člověka je rytmický, cyklicky se opakující děj, při kterém dochází 

k přesunu celého těla a do pohybu jsou zapojeny všechny jeho segmenty. (Mann, 2007). 

„Chůze je základní lokomoční stereotyp vybudovaný v ontogenezi na fylogeneticky 

fixovaných principech charakteristických pro každého jedince.“ (Kolář, 2009, s. 48). 

Krok je rozdělen na dvě základní fáze – fázi opornou a švihovou. Oporná fáze zaujímá 

dle Manna (2007) 62% z celkového cyklu chůze a švihová fáze 38%, stojnou fázi 

pak dělí na jednooporovou a dvouoporovou část. Vaughan (1992) uvádí jedno 

z možných názvosloví pro jednotlivé fáze kroku a jeho rozdělení je podrobnější. 

Stojnou fázi dělí na celkem pět částí: úder paty, kontakt nohy, střed stojné fáze, odvinutí 

paty a odraz palce. Fáze švihová se poté dělí na zrychlení, střed švihové fáze 

a zpomalení. Názvosloví dle Vaughana zmiňuje ve své publikaci také Kolář (2009) 

a v klinické praxi se často používá právě toto názvosloví, ačkoliv způsobů popisu fází 

kroku existuje samozřejmě mnohem více. 

Chůzi je nutné vnímat jako komplexní pohyb celého těla, a ne pouze pohyb 

nohou vzájemně před sebe. Dochází k fyziologickým souhybům ve směru vertikálním, 

horizontálním i laterálním. Ve vertikálním směru dochází k mírnému snížení těžiště těla 

ve fázi přenosu váhy z jedné nohy na druhou, naopak ve fázi středu stojné fáze je těžiště 

nepatrně výše. Tyto minimální oscilační pohyby podle vertikální osy mají význam 

pro snížení energetického výdeje a tedy zefektivnění pohybu. V horizontální rovině 

dochází k rotačním souhybům pánve a ramenních pletenců, které jsou dobře viditelné, 

k malým rotacím dochází i v oblasti celé dolní končetiny, a to na úrovni tibie a femuru. 

Výkyvy celého těla laterolaterálním směrem zajišťují, aby se těžiště nacházelo alespoň 

přibližně v ose nad stojnou nohou a zátěž pro hlezenní kloub byla rozložená co nejvíce 

rovnoměrně. Normální celkový rozsah souhybu těla do stran při chůzi je kolem 4-5 cm. 

(Mann, 2007). 
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Běh se od chůze liší v tom, že má navíc letovou fázi, tedy krátký časový úsek, 

kdy žádná končetina není v kontaktu se zemí. V této fázi působí na tělo pouze gravitace 

a odpor vzduchu, jinak žádné další síly. (Tongen a Wunderlich, 1994). V běhu 

se výrazně zvyšuje zátěž na hlezenní kloub a celou nohu, rozsah pohybu a nároky 

na práci svalů. Již zde také není přítomna fáze dvojité opory a stojná fáze se zkracuje. 

(Mann, 2007). 

2.4  Traumatologie v oblasti hlezna a nohy 

2.4.1  Zlomeniny hlezna a nohy 

Dle Koudely (2002) jsou poranění kotníku celkově nejčastějšími úrazy v oblasti 

dolní končetiny. Mechanismus úrazu je nejčastěji násilný pohyb do dorsální flexe, 

plantární flexe, everze nebo inverze. Dle Dungla (2014) tvoří fraktury v oblasti hlezna a 

nohy 20% všech zlomenin, z toho 1% jsou kompresivní zlomeniny pylonu (distálního 

konce) tibie, 9% v oblasti hlezenního kloubu a 10% tvoří zlomeniny nohy. 

Fraktury v oblasti distálního bérce se dělí na zlomeniny pylonu a zlomeniny 

v oblasti kotníků. Pylon je ortopedický pojem pro distální konec tibie (bez mediálního 

malleolu) a popisuje oblast tibie, kde dochází k hlavnímu přenosu sil. Způsobů 

rozdělení zlomenin v těchto oblastech existuje celá řada, pro zlomeniny pylonu je 

nejjednodušší dělení na exartikulární a intraartikulární a v 70% případů jsou spojeny se 

zlomeninou distální fibuly. Fraktury pylonu jsou typicky kompresivní, většinou 

indikované k operačnímu řešení a často komplikované kompartment syndromem 

(ischémie oblasti), infekcí, zhojením v malpozici apod. Luxační zlomeniny hlezna jsou 

mnohem častější, způsobuje je výrazně menší síla působící v nepřímém mechanismu, 

typickou příčinou je špatný došlap. Používá se pro ně tzv. Lauge-Hansenova 

klasifikace, která popisuje postavení nohy při úrazu. Podle této klasifikace se rozlišují 

čtyři základní typy: zlomenina supinačně-addukční, pronačně-abdukční, 

supinačně-zevně rotační a pronačně-zevně rotační. Izolované nedislokované zlomeniny 

v této oblasti se řeší spíše konzervativně, nestabilní je lepší operovat, ale operace v této 

oblasti je problematická hlavně u diabetiků z důvodu narušení periferních cév. U obou 

způsobů řešení ale hrozí komplikace zhojení v malpozici, následná nestabilita kloubu a 

poúrazová osteoartróza. (Dungl, 2014; Koudela, 2002). 
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Zlomeniny v oblasti nohy lze rozdělit na fraktury tarsálních kostí, metatarsů 

a článků prstců. Z tarsálních kostí je nejčastěji poraněn calcaneus a talus. Zlomenina 

talu je spíše méně častá, centrální část talu se poškozuje vysokoenergetickým 

působením, periferní části se lámou při těžší distorzi. Velká část talu je pokryta kloubní 

chrupavkou a je tedy limitován vstup nutritivních cév, proto je častou a nejhorší 

možnou komplikací zlomenin talu jeho nekróza. Poranění calcaneu je častější a pro 

správnou funkci nohy velmi závažné, vzniká nejčastěji doskokem na patu nebo pádem 

z výšky. Zlomeninu někdy může způsobit i tah velmi silné Achillovy šlachy, který 

odtrhne tuber calcanei. Calcaneus je z velké části tvořen spongiózní kostí, proto je u 

těchto zlomenin složitější diagnostika, jelikož se spongiózní tkáň stlačuje a lomné linie 

jsou hůře viditelné. Zcela zásadní pro léčbu zlomenin patní kosti je dokonalá 

anatomická repozice, v případě špatného zhojení je výrazně narušena chůze. Zlomeniny 

ostatních tarsálních kostí se klasifikují jako poranění Chopartova a Lisfrancova kloubu, 

které mohou vznikat již zmíněnými mechanismy (pád, špatný došlap apod.), ale také 

například pádem těžkého předmětu na nohu. (Dungl, 2014; Koudela, 2002). 

Poranění metatarsů jsou velmi častá, tvoří více než polovinu všech zlomenin 

v oblasti nohy. (Dungl, 2014). Bica (2016) ve svém článku ale uvádí, že tyto zlomeniny 

tvoří pouze 35% fraktur v oblasti nohy. Je zřejmé, že procentuální poměr různých druhů 

fraktur je tedy spíše orientační; důležité je, že se autoři shodují, že se vyskytují často. 

Přibližně 80% zlomenin metatarsů je nedislokovaných nebo jen velmi málo a jsou tedy 

indikované ke konzervativní léčbe. (Bica, 2016). Mechanismus úrazu může být různý, 

přímo pádem těžkého předmětu na nohu, přejetím apod.; nepřímo zakopnutím 

nebo podvrtnutím, typicky u sportu. Zvláštním typem zlomeniny je únavová zlomenina 

hlavičky II. nebo III. metatarsu, někdy se označuje jako tzv. pochodová zlomenina, což 

dobře charakterizuje mechanismus vzniku. Větší pozornost zasluhují také fraktury 

v oblasti V. metatarsu. Může zde dojít k avulzi (odtržení) baze supinačním 

mechanismem a úlomek je pak dislokován tahem šlachy m. peroneus brevis. Příčinou je 

pravděpodobně porucha cévního zásobení v oblasti baze. V oblasti diafýzy V. metatarsu 

může také docházet k únavovým zlomeninám. (Dungl, 2014). V. metatars má ze všech 

nártních kostí nejslabší vrstvu hutné kostní tkáně a nachází se zde řada silných 

vazivových úponů, proto je k poraněním náchylnější než ostatní nártní kosti. 

(Bica, 2016). 
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Zlomeniny v oblasti článků prstců jsou většinou málo závažné, ale také poměrně 

časté, představují dle Dungla (2014) necelých 30% zlomenin nohy. Bica (2016) těmto 

zlomeninám přiřazuje hodnost nejčetnějších fraktur v oblasti nohy. V naprosté většině 

případů zlomeniny nejsou dislokované nebo jen velmi málo a jsou řešeny 

konzervativně. Z analýzy 339 zlomenin v oblasti prstců vyplynulo, že 95% z nich 

nemělo žádnou dislokaci nebo pouze malou do 2 mm, a všechny tyto úrazy byly léčeny 

konzervativně s dobrými výsledky. (Bica, 2016). 

2.4.2  Poranění měkkých tkání hlezna 

Vazivové struktury hlezna jsou poměrně složité a zcela zásadní pro udržení 

potřebné stability hlezenního kloubu z vnější i vnitřní strany. Rozlišujeme zde distenzi 

(natažení), částečnou rupturu a úplnou rupturu (přetržení) vazu. Poranění vazů je často 

spojené s luxačními zlomeninami, luxace nebo subluxace je v hlezenním kloubu možná 

ve všech směrech. (Koudela, 2002). Mediální komplex vazů, společně nazýván 

jako ligamentum deltoideum, je ke zranění méně náchylný, a to ze dvou důvodů. Nejen 

že jsou zde jednotlivé vazivové struktury pevnější než z laterální strany, ale také pohyb 

do násilné everze je mechanicky blokován distální fibulou. (Inverarity, 2018). Častější 

poranění laterálního komplexu vazů je způsobeno tím, že pokrývají větší plochu 

než na mediální straně, a nachází se zde nejslabší vaz ze všech postranních vazů hlezna, 

ligamentum talofibulare anterius. (Mann, 2007). Když dojde k poranění kolaterálních 

vazů hlezna, při vyšetření je zásadní zjistit, zda došlo k rozklopení v oblasti tibiotalární 

kloubní štěrbiny. Pokud je toto rozklopení větší než 10°, je indikováno operační řešení, 

konkrétně sutura vazu. (Koudela, 2002).  

Poměrně obvyklým poraněním je ruptura Achillovy šlachy, což je velmi silná 

struktura a její přetržení je doprovázeno subjektivním pocitem šlehnutí nebo úderu 

do lýtka, přičemž nechybí ani velmi hlasitý zvuk prasknutí. Příčinou je nejčastěji 

nadměrná zátěž ve sportu, typicky po nedostatečném předchozím zahřátí a protažení. 

Řešením je vždy chirurgická sutura a je vhodné ji provést co nejdříve po úraze. 

Nicméně úspěšně se daří operační řešení i u starších úrazů, kdy je vhodná obnova 

poškozené tkáně pomocí štěpů, nejčastěji ze šlachy m. plantaris longus nebo 

m. peroneus brevis. (Koudela, 2002). 
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2.5  Léčba poranění v oblasti hlezna 

2.5.1  Diagnostika poranění 

Oblast hlezna a nohy je charakteristická tím, že se zde často kombinuje více typů 

poranění. Pro správnou diagnostiku je potřeba znát co nejpřesněji mechanismus úrazu, 

provést důkladné palpační vyšetření celé nohy a bérce a alespoň orientačně vyšetřit také 

cévní a nervové zásobení oblasti, které může být porušeno již po úraze, 

nebo se patologie objeví až později. (Dungl, 2014; Koudela, 2002). Z tohoto vyšetření 

ale většinou nelze diferencovat poranění kostí a vazivových struktur. (Goost, 2014). 

Standardně se provádí RTG snímky hlezna a nohy, případně i celého bérce. Velký 

význam pro diagnostiku této oblasti má CT, které je běžně indikováno u poranění 

Chopartova a Lisfrancova kloubu, u zlomenin talu, calcanea a pylonu tibie. 

(Koudela, 2002). Jako diagnostickou metodu lze také použít artroskopii, která umožňuje 

detailněji zjistit rozsah poškození tkání. (Goost, 2014). 

Mezi typické obecné příznaky poranění hlezna a nohy patří otok, palpační 

bolestivost, hematom a deformity u luxačních poranění. Jak již bylo naznačeno, 

poranění se často kombinují, zlomeniny jsou tedy často provázeny i poraněním 

měkkých tkání. Typickým mechanismem řady poranění hlezna je špatný došlap 

na laterální hranu chodidla, kdy dochází k poškození ligamentum talofibulare anterius 

a často také k luxačním zlomeninám distálního bérce a talu. (Dungl, 2014; 

Koudela, 2002). 

2.5.2  Konzervativní léčba 

Konzervativně se standardně řeší všechny zlomeniny, které nejsou 

komplikované, není přítomná dislokace nebo jen menšího rozsahu, případně pokud stav 

pacienta naznačuje, že by operační výkon zhoršil jeho celkový stav. U poranění 

vazivových struktur hlezna je rozhodující rozsah rozklopení v tibiotalární kloubní 

štěrbině. Dislokované zlomeniny lze konzervativně řešit repozicí, a to uzavřenou 

manipulací nebo trakcí. Poté následuje imobilizace (sádrovou fixací, ortézou) z důvodu 

prevence opakované dislokace a udržení optimálního postavení kloubu pro hojení, 

po úplném zhojení následuje rehabilitace pro obnovení správné funkce kloubu. 

(Koudela, 2002). 
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V průběhu konzervativní léčby zlomenin se může vyskytnout řada komplikací, 

které jsou pak často indikací k operačnímu řešení. Tyto komplikace lze rozdělit 

na krátkodobé a dlouhodobé. Mezi krátkodobé komplikace patří kompartment syndrom 

(ischémie oblasti), dislokace, ulcerace nebo Sudeckův syndrom (nepřiměřená bolest, 

otok a ztuhlost). Tyto komplikace lze zpravidla řešit drobnými chirurgickými zákroky 

nebo nechirurgicky, kompartment syndrom lze například řešit fasciotomií, dislokaci 

osteosyntézou, Sudeckův syndrom farmakologicky atd. Větší problém představují 

dlouhodobé komplikace, pokud i po zhojení a rehabilitaci přetrvává bolest a omezení 

pohybu, může být indikováno operační řešení osteodézou nebo artroplastikou. 

(Goost, 2014). 

Konzervativní léčba u poranění vazů se používá ve větší části těchto případů, 

především u osob, které mají spíše sedavé zaměstnání a aktivně nesportují, u starších 

jedinců apod. Patří sem všechny metody zlepšující stabilitu hlezenního kloubu, např. 

aktivní posilování svalů hlezenního kloubu, zlepšování propriocepce, tejpování apod. 

(Dungl, 2014). 

2.5.3  Operační léčba 

Základní principy léčby zlomenin jsou stejné v konzervativním i operačním 

přístupu, a to repozice, imobilizace a rehabilitace. Operační řešení oproti 

konzervativnímu umožňuje podstatně lepší stabilizaci kostních fragmentů. Je 

indikováno u zlomenin otevřených, nestabilních, nitrokloubních s dislokací 

a v případech, kdy je současně porušen cévní nebo nervový aparát. (Koudela, 2002). 

Operační řešení zlomenin má 3 základní druhy: otevřenou repozici, vnitřní fixaci 

a vnější fixaci. Otevřená repozice se používá, pokud z nějakého důvodu není možná 

repozice konzervativní, a další postup je shodný s konzervativní léčbou. Vnitřní fixace 

neboli osteosyntéza je spojení jednotlivých kostních fragmentů pomocí různého 

kovového materiálu, mohou to být šrouby, dráty a dlahy. Vnější fixace se používá 

u rozsáhlých otevřených zlomenin, osteomyelitid a jiných stavů, kdy nelze použít fixaci 

vnitřní. Tvoří ji šrouby zavedené do částí kostí, které jsou zevně propojeny tyčemi. Tato 

fixace není tak pevná jako osteosyntéza, ale zároveň je pevnější než konzervativní 

sádrová fixace. (Koudela, 2002). 
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Chirurgická intervence má obecně více možných komplikací než konzervativní 

řešení. Některé jsou shodné s konzervativní léčbou, jelikož vyplývají už ze samotného 

poranění – kompartment syndrom, Sudeckův syndrom, dislokace a omezení pohybu. 

Krátkodobé pooperační komplikace kromě výše zmíněných jsou hematom, infekce 

a malpozice kovových částí. U hematomu a infekce je nutná revize operační rány, 

v případě malpozice šroubů se přistupuje k reoperaci. Mezi dlouhodobé pooperační 

komplikace patří zhojení v malpozici, impingement syndrom a artróza. (Goost, 2014). 

Poranění vazů hlezna ve větší části případů chirurgický zákrok nevyžaduje, 

úplné ruptury a vysoká nestabilita hlezenního kloubu se zpravidla operují, pokud není 

jiné vhodné řešení. Provádí se sutura vazů nebo jejich plastika, nejčastěji ze šlachy 

m. peroneus brevis. K operaci se přistupuje spíše u mladších, aktivně sportujících 

jedinců. (Dungl, 2014). 

2.5.4  Léčba artrózy hlezenního kloubu 

Primární artróza hlezna je spíše vzácná a v přibližně polovině případů je spojená 

s vrozenými deformitami. (Saltzman, 2005). Ve většině případů je artróza hlezenního 

kloubu sekundární, tedy vzniklá následkem úrazu nebo operace. Příznaky jsou tuhost 

a bolestivost kloubu, otoky, deformity a nestabilita. (Cluett, 2017). Rozhodující faktory 

pro rozvoj artrózy jsou typ úrazu a jeho operační řešení, kvalita zhojení, věk pacienta 

v době úrazu nebo operace, patologické postavení kloubu (varozita nebo valgozita) 

a pohybový režim. (Goost, 2014). Způsobů léčby artrózy hlezenního kloubu existuje 

mnoho, je třeba multidisciplinární přístup a konzervativní léčba by měla mít vždy 

přednost před operačním řešením. Do konzervativních postupů patří různé druhy 

farmakologické a biologické léčby, nošení vhodné obuvi se speciálními ortopedickými 

vložkami, ortézy a fyzioterapie. Operační léčba pak zahrnuje artroskopii, artrodézu 

a totální endoprotézu hlezenního kloubu. (Barg, 2012). 

Farmakologická léčba má za účel zmírnit bolest a otok, snížit opotřebení 

chrupavky a částečně nahradit její funkci. Používají se analgetika pro zmírnění bolesti 

a nesteroidní antirevmatika pro redukci otoku. Specifickou kategorií léčiv jsou 

chondroprotektiva. Skupina léčiv označována jako SYSADOA (symptomatic slow 

acting drugs of osteoarthritis) se používají v symptomatické léčbě s cílem zabránit 

degenerativním změnám chrupavčité tkáně. Jak napovídá anglický název, jde o léčiva 

pomalu působící, účinek nastupuje až po uplynutí jednoho až dvou měsíců, po vysazení 
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účinek ještě přibližně dva měsíce přetrvává. Do této skupiny patří glukosaminsulfát, 

chondroitinsulfát, kyselina hyaluronová a diacerein. Při artróze v kloubu je 

z biochemického hlediska narušena rovnováha syntézy a odbourávání proteoglykanů, 

což vede ke zhoršení biomechanických vlastností chrupavky. Léčiva z této skupiny, 

nejčastěji podávaná injekčně intraartikulárně, obnovují rovnováhu cyklu proteoglykanů 

a tak chrání chrupavku před degenerací. Účinnost těchto léčiv byla prokázána 

rentgenologicky, a to u kolenního kloubu, kde se ukázalo zpomalení zužování kloubní 

štěrbiny. (Vaculík a Podškubka in Dungl, 2014). 

Poměrně moderní metodou v léčbě artrózy je nitrokloubní aplikace vlastní 

obohacené krevní plazmy, která obsahuje vyšší množství trombocytů. Aplikace má 

význam především u menšího rozsahu poškození chrupavky a při poškození většího 

rozsahu je účinnost značně nižší. Výhody této metody jsou minimální nežádoucí účinky 

a dobré výsledky. V roce 2018 proběhla studie na 12 pacientech s artrózou kolenního 

kloubu. Každému z nich byla aplikována injekce s jejich vlastní upravenou krevní 

plazmou 3x v průběhu 4 měsíců. Nežádoucí účinky se vyskytly pouze u jednoho 

pacienta, a to bolest a ztuhlost kloubu krátce po aplikaci, všichni ostatní pociťovali 

zlepšení obtíží. Ačkoliv se jedná o studii malého rozsahu, velmi dobré výsledky 

naznačují, že tato léčba může být efektivní. (Glynn, 2018). 

Artroskopie v oblasti hlezna se provádí jak z diagnostických důvodů, tak pro 

různé drobné chirurgické výkony. Výhodou tohoto přístupu je dobrá vizualizace 

nitrokloubních struktur s minimálním zásahem do tkání. Diagnostickými indikacemi 

mohou být bolesti, otoky, ztuhlost a nestabilita v kloubu bez známé příčiny. Indikace 

terapeutické pak zahrnují poranění měkkých tkání, impingement syndrom, osteofyty, 

poškození kloubní chrupavky apod., již lze dokonce i některé artrodézy provést 

artroskopicky. (Ferkel a Hommen in Mann, 2007). 

Artrodéza hlezenního kloubu je stále často používanou metodou v případech, 

kdy nelze bolest a nestabilitu hlezna řešit konzervativními postupy. Jedná se o pevné 

intraartikulární spojení, takže lze provést jen v případech, kdy je v okolních kloubech 

dostatečná hybnost, která umožní rozvoj kompenzačních mechanismů po ztrátě rozsahu 

pohybu v talokrurálním kloubu. (Dungl, 2014). Z biomechanického hlediska 

se po pevné déze zvyšuje zátěž na subtalární kloub, proto je třeba při snaze o vyrovnání 

často přítomných deformit hlezenního kloubu zvolit takovou pozici, která umožní 



31 

 

co největší rozložení sil. Před operací je nutné znát funkční stav celé dolní končetiny 

pro volbu správné pozice dézy, při nestabilitě kolenního kloubu je vhodné volit pozici 

v mírné plantární flexi, preferovanou pozicí je ale neutrální postavení, pokud to stav 

pacienta umožňuje. (Mann, 2007). Výraznou komplikací artrodézy mimo běžné 

pooperační komplikace je rozvoj artrózy okolních kloubů (především Chopartova 

a subtalárního) do 10 let od operace, což vedlo k hledání nové metody. (Dungl, 2014). 

Ačkoliv jsou totální endoprotézy velmi často používané u kolenních a kyčelních 

kloubů, v případě hlezenního kloubu jde spíše o výjimku. TEP hlezenního kloubu je 

operace velmi náročná a existuje jen málo pracovišť, kde ji provádějí. V České 

republice je ročně TEP hlezenního kloubu implantována méně než 150 pacientům, 

přesné záznamy ale nejsou k dispozici. První totální endoprotéza hlezna byla provedena 

až za 90 let od první artrodézy. Jednalo se tehdy o náhradu pro kyčelní kloub, do tibie 

byl vložen dřík a do calcanea acetabulární komponenta, nicméně výsledky této operace 

byly velmi špatné. Od prvního pokusu se ale endoprotézy značně vyvinuly a nyní 

se používají desítky různých typů. Při velké retrakci a rigiditě v oblasti Achillovy šlachy 

se zároveň provádí její prolongace, což ale komplikuje a prodlužuje hojení po už tak 

náročné operaci. Komplikace jsou časté, největší nebezpečí představuje hluboká 

infekce, při které je nutné endoprotézu vyjmout a přistoupit k řešení artrodézou. Dále 

se běžně vyskytují otoky, omezení rozsahu pohybu, dysestezie a bolestivost. Úspěšně 

implantovaná, zhojená a rehabilitovaná TEP hlezenního kloubu je charakterizována 

plným rozsahem pohybu, chůzí bez obtíží alespoň 2 km a dobrou stabilitou hlezna 

a nohy. (Bonasia, 2010; Dungl, 2014).1 

Mezi lety 2003-2008 proběhla studie, kdy se zkoumala úspěšnost implantace 

TEP hlezenního kloubu 51 pacientům. Ve všech případech se jednalo o totožný typ 

s označením AES (Ankle Evolutive System). Doba sledování byla u pacientů různá, 

od 4 měsíců až do 5 let. Hybnost endoprotéz byla průměrně 20° do dorsální flexe 

a 5°-10° do plantární flexe. 35 pacientů neudávalo žádné bolesti, 11 z nich mírné bolesti 

a 5 pacientů si stěžovalo na větší bolesti. Autoři studie upozorňují na skutečnost, 

                                                 

1 TEP hlezenního kloubu je zajímavá problematika s rozdílnými názory. Oba autoři zastávají spíše 

pozitivní přístup a endoprotézu považují za plnohodnotnou alternativu artrodézy a nikoliv jen 

experimentální léčbu, nicméně během své klinické praxe jsem se často setkala s negativními postoji jak 

od lékařů a fyzioterapeutů, tak od pacientů, kterým byla tato operace provedena. I sami autoři zmiňují 

obecně rozšířený negativní postoj k TEP hlezenního kloubu a snaží se ho vyvrátit. 
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že různé komplikace se vyskytovaly nejvíce u prvních 20 operací. Výsledky jsou 

celkově poměrně dobré, ale v horizontu 5 let jsou stále příliš krátkodobé, jelikož 

předpokládaná životnost endoprotéz by měla být výrazně delší. V závěru se všichni 

autoři shodují, že zcela zásadní pro úspěšnost této operace je vhodná indikace, pacienti 

by měli mít zachovalý dobrý stav vazivového aparátu hlezna a předpoklady 

pro normální hojení. (Popelka et al., 2010). 

 

Obrázek č. 10: RTG různých typů artrodézy hlezenního kloubu (Mann, 2007) 

 

Obrázek č. 11: RTG totální endoprotézy hlezenního kloubu, typ STAR (Dungl, 2014)  
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2.5.5  Rehabilitace 

Jak je patrné z předchozích kapitol, pro poranění a operace v hlezenním kloubu 

je následná rehabilitace zcela zásadní zejména pro obnovení stability, jejíž narušení 

negativně ovlivňuje chůzi, a tedy i celý pohybový aparát. 

S rehabilitací je vhodné začít co nejdříve, tedy již první den po operaci, pokud je 

to možné. (Koudela, 2002). V akutní fázi má rehabilitace za úkol zmírnění bolesti, 

redukci otoku, udržení rozsahu pohybu a svalové síly. Studie z roku 2004 prokázala 

úbytek svalové hmoty u 20 pacientů po fraktuře v oblasti hlezna léčené v imobilizaci, 

největší atrofie se týkala plantárních flexorů s úbytkem 24,4%, dorsální flexory přišly 

průměrně o 18,9% své hmoty, přičemž k největšímu úbytku došlo během prvních dvou 

týdnů imobilizace. (Stevens et al., 2004). Pokud je poraněný segment fixován, 

posilování svalů se v něm provádí pouze izometricky, v ostatních segmentech 

se pak používají cvičení v otevřeném kinematickém řetězci. Vhodným konceptem je 

PNF a lze použít jak jeho posilovací techniky pro udržení a zlepšení svalové síly, tak 

i techniky relaxační pro ovlivnění reflexních svalových spasmů v poraněné nebo 

operované oblasti. U poranění a operací, které nejsou imobilizované, je součástí 

rehabilitace v akutní fázi využití měkkých technik v péči o jizvu a ovlivnění otoku. 

Z fyzikální terapie jsou indikovány procedury podporující kostní hojení, například 

magnetoterapie. Pokud segment není imobilizovaný, lze fyzikální léčbou ovlivnit také 

hojení jizvy, a to použitím laseru nebo biolampy. (Kolář, 2009). 

Jakmile jsou veškeré tkáně zhojené, povoluje se postupné plné zatěžování dolní 

končetiny a rehabilitace začíná být intenzivnější. Hojení tkání, zejména v případě kostí, 

může trvat až 6 měsíců, pro měkké tkáně je to zpravidla 6 týdnů. Po odstranění fixace 

u imobilizovaných zlomenin je zásadní obnovit rozsah pohybu, který je 

po dlouhodobém znehybnění značně omezen. Retrakci měkkých tkání a případné otoky 

ovlivňujeme měkkými technikami, zkrácené svaly protahujeme pomocí pasivních 

pohybů, strečinku a techniky PIR s protažením. Případné triggerpointy odstraňujeme 

postizometrickou relaxací a kloubní blokády mobilizačními technikami. Pro obnovu 

svalové síly se pokračuje v izometrickém posilování a posilovacích technikách PNF 

a lze postupně přidávat zátěž, např. cvičením s therabandem. Pro hlezenní kloub je 

velmi důležitá stabilizace, pro kterou je vhodná technika senzomotorické stimulace. 

(Kolář, 2009; Mattacola, 2002).  
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Fyzikální terapie 

Z fyzikální terapie se tedy pro léčbu v oblasti hlezna používá magnetoterapie, 

laser, biolampa a vodoléčba. Magnetoterapie má největší význam v době kostního 

hojení, používá se nejčastěji aplikátor malý solenoid o velikosti 30 cm, aplikace by měla 

trvat alespoň 30 minut a standardně se indikuje 10 terapií s opakováním 3x týdně. 

Kromě pozitivního vlivu na hojení má pulzní magnetické pole ještě účinek analgetický, 

antiedematózní a trofotropní. Laser používaný v terapii má výrazně menší výkon 

než technické lasery a jeho účinek je termický a biostimulační, dochází k urychlení 

reparačních mechanismů. Biolampa stejně jako laser patří do fototerapie, jedná se o 

polarizované světlo a má také biostimulační účinek. Pro jizvy lze například použít 

stojanovou biolampu ze vzdálenosti 40 cm, aplikaci po dobu 10 minut každý den po 

dobu jednoho měsíce. Z vodoléčby se v akutním stadiu používají chladnější vířivé 

koupele, tuto terapii lze zahájit až po odstranění stehů a úplném vyloupnutí strupů jako 

prevenci infekce. Tato koupel má účinek antiedematózní a stimulační. V pozdější fázi 

rehabilitace se využívá cvičení v bazénu a plavání. (Kolář, 2009; Poděbradský, 2009). 

Mobilizační techniky 

Mobilizační techniky mají v traumatologii hlezna a nohy velký význam, jelikož 

ke kloubním blokádám dochází po úrazech a operacích velmi často a kloubní vůle 

hlezna a nohy je nezbytná pro správnou chůzi. Pacient musí být v optimální poloze 

pro maximální možnou relaxaci, která je klíčová pro úspěšnost metody. Mobilizace 

zpravidla probíhá v rámci jednoho kloubu, fixuje se proximální segment a mobilizuje 

se přes pohyby segmentu distálního. Manuální kontakt je měkký, ale zároveň pevný 

a měl by se nacházet co nejblíže kloubní štěrbině. Po přiložení správného manuálního 

kontaktu následuje jemná distrakce v kloubu, která zajistí předpětí. V tomto postavení 

se provádí jeden vyšetřovací pohyb do bariéry, pokud je kloubní vůle v tomto směru 

omezena, pokračuje se opakovanými pérovacími pohyby ve stejném směru, 

a to minimálně 10-15x. (Hájková et al., 2018; Lewit, 1992). 
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Senzomotorická stimulace 

Senzomotorická stimulace vychází z principu dvoustupňového motorického 

učení, první stupeň představuje nový pohyb zvládnout, což probíhá na úrovni mozkové 

kůry, tedy je ovládán vůlí. Druhý stupeň znamená zautomatizování pohybu a tedy 

přesunutí do nižších řídících struktur, odkud je řízení pohybu rychlejší, reflexní. Právě 

této úrovně řízení se snažíme pomocí senzomotorické stimulace dosáhnout. 

(Janda a Vávrová, 1992). 

Před vlastním zahájením cvičení je potřeba normalizovat stav tkání, je tedy 

vhodné použít techniky měkkých tkání a mobilizační techniky pro oblast nohy a hlezna, 

které působí zároveň facilitačně. Receptory v plantě nohy lze stimulovat přes kožní 

receptory (např. ježatým míčkem) a zejména aktivací m. quadratus plantae, čímž dojde 

ke zvýraznění podélné klenby nohy. Tato aktivace se nazývá "malá noha" a lze ji cvičit 

pasivně, aktivně s dopomocí i aktivně. Důležitá je aktivace m. quadratus plantae 

co nejvíce izolovaně a nesmí docházet k flexi prstců. Dále navazuje korigovaný stoj 

včetně stabilizace pomocí postrků, škola chůze, poskoky a výskoky a využití 

nestabilních ploch, jako jsou kulové a válcové úseče, měkké podložky, balanční sandály 

apod. Důležitými zásadami jsou cvičení naboso, postup od distálních částí proximálně 

a nesmí se cvičit přes bolest a únavu. Doporučováno je cvičit spíše v kratších časových 

úsecích, cca 10-15 minut, po delší době se svaly unaví, jelikož se často jedná o zcela 

nový stereotyp jejich zapojení. (Janda a Vávrová, 1992). 

Ve studii z roku 2007 byl zkoumán vliv senzomotorické stimulace na postavení, 

pohyblivost a schopnost stabilizace hlezenního kloubu. Studie se účastnilo 60 osob, 

z toho 36 seniorů a 24 osob mladšího věku. Cílem byla prevence pádů u seniorů, jelikož 

v tomto věku je to nejčastější příčina úrazů. Všichni účastnící absolvovali osmitýdenní 

cvičební program, který zahrnoval různé druhy balančních cvičení. Studie prokázala 

pozitivní vliv na všechny zkoumané oblasti a autoři doporučují se technice 

senzomotorické stimulace u starších osob v prevenci pádů věnovat více. (Westlake, Wu 

a Culham, 2007). 
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3  Část praktická 

3.1  Metodika práce 

Praktická část této práce byla zpracována v průběhu souvislé odborné praxe 

v Rehabilitační nemocnici Beroun na lůžkovém oddělení. Zde pobývají pacienti 

standardně po dobu 2 týdnů a kromě neděle absolvují sérii terapeutických procedur 

každý den; rehabilitační pobyt je zde tedy velmi intenzivní a umožnil mi každodenní 

práci s pacientem. Na oddělení jsem docházela po dobu 4 týdnů v období od 14. ledna 

do 8. února vždy na 4 hodiny dopoledne. Odborný dohled byl zajištěn supervizorkou 

Mgr. Ladou Kvapilovou. 

S pacientem, jehož kazuistika je předmětem praktické části práce, jsem se 

poprvé setkala 28. ledna a jeho pobyt byl naplánován do 7. února, což mi 

při každodenní práci umožnilo provést 8 terapeutických jednotek, které jsem vedla 

samostatně po konzultaci s odborným dohledem. Během první terapeutické jednotky byl 

pacient seznámen se zadáním bakalářské práce a možností být její součástí, proti čemuž 

neměl námitek a podepsal informovaný souhlas pacienta (návrh souhlasu viz příloha 

č. 2). Na základě tohoto souhlasu a žádosti o vyjádření Etické komise UK FTVS jsem 

obdržela kladné vyjádření k záměru mé závěrečné práce pod jednacím číslem 060/2019  

dne 4. 2. 2019 (viz příloha č. 1). 

Předepsaná individuální terapeutická jednotka s fyzioterapeutem měla trvat 30 

minut, zpravidla ovšem trvala 45-60 minut, v případě potřeby vstupního a výstupního 

vyšetření i výrazně déle. Pacient byl vždy dotázán, zda mu uvedené prodloužení nevadí 

a bylo zajištěno, aby nenarušovalo jeho denní režim v rámci rehabilitačního pobytu. 

K prodloužení terapeutických jednotek jsem se rozhodla z toho důvodu, aby všechna 

mnou navržená terapie byla provedena správně, v odpovídajícím časovém rozmezí 

a s vyloučením spěchu. Terapeutická jednotka byla kromě první z nich vždy rozdělena 

na část uvolňovací a část posilovací. V uvolňovací části jsem používala 

fyzioterapeutické metody míčkování dle Jebavé (1993), techniky měkkých tkání 

a mobilizaci kloubů dle Lewita (1990), postizometrickou relaxaci, postizometrickou 

relaxaci s protažením a relaxační techniky konceptu PNF dle Kabata (podle učebního 

textu Holubářové a Pavlů, 2017). V posilovací části jsem využila analytické posilování, 

posilovací techniky PNF a senzomotorickou stimulaci dle Jandy a Vávrové (1992). 
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V průběhu individuálních terapií s pacientem nenastala žádná komplikace, smysl 

terapie chápal a bez obtíží spolupracoval. 

Zpravidla až po mé terapeutické jednotce ještě pacient absolvoval cvičení na 

hlezenní motodlaze na 30 minut, skupinové cvičení v tělocvičně nebo v bazénu na 30 

minut a magnetoterapii též po dobu 30 minut. Mimo moji terapeutickou jednotku tak 

ještě byly využity metody pasivních pohybů a fyzikální terapie. 

Pro vstupní i výstupní kineziologické vyšetření byly využity následující 

pomůcky: 2 osobní váhy, měkká podložka, krejčovský metr, goniometr a neurologické 

kladívko. Pro vlastní terapii jsem používala měkký molitanový míček, stimulační ježatý 

míček, theraband (pružný popruh), pevný popruh, hole na nordic walking, velký 

gymnastický míč a posturomed.  
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3.2  Anamnéza 

Vyšetřovaná osoba: R. K., muž 

Ročník: 1968 

Diagnóza: stav po operaci hlezenního kloubu 

RA: nevýznamná vzhledem k OA, bez výskytu závažných dědičných onemocnění 

NO: st. p. operaci pravého hlezna z důvodu fraktury distální fibuly a tibie, artróza 

pravého talokrurálního kloubu na stupni IV kvůli úrazu v r. 1994, opakovaným 

operacím a přetěžování kloubu, pacienta v současné době nejvíce trápí omezení 

hybnosti pravého hlezenního kloubu a bolesti v oblasti pod vnitřním kotníkem na 

stupnici dle VAS na stupni 4 z 10, charakter bolesti je permanentní bolestivý tlak 

v kotníku, omezená hybnost nejvíce do dorsální flexe, na operované končetině je 

povolena plná zátěž 

1994: fraktura pravé tibie a fibuly – úraz na motorce, pacient sjel ze silnice a v nízké 

rychlosti (cca 10 km/hod) pravou nohu sundal z pedálu a ta zavadila o drn z mediální 

strany, řešeno operačně – osteosyntézou (operován v Německu, stehy kovovými klipy)2 

2000: extrakce kovu, pacient tuto operaci dlouho odkládal → kovové části již byly 

do kosti značně vrostlé a při extrakci došlo ke zlomení jednoho ze šroubů, nakonec 

úspěšně vyndány všechny části 

2000-2010: bez výraznějších obtíží, omezení pohybu minimální a občasné bolesti, 

kterým pacient nevěnoval zvláštní pozornost; sportoval, jak byl zvyklý (viz PA) 

2010-2018: postupný vznik ganglionu a osteofytů v oblasti pravého hlezna, začaly se 

objevovat otoky a bolesti pravého hlezna, otok nejčastěji po námaze (cca po 3 km 

chůze) a v noci v klidu pak ukrutné bolesti (dle pacienta nestačí stupnice VAS 1-10), 

bolest nebyla ovlivnitelná analgetiky a odezněla až po 3 dnech 

                                                 

2 Vzhledem k uplynulé době a provedení operace v zahraničí se bohužel nepodařilo získat dokumentaci a 

RTG snímek pacienta po úrazu, uvedené informace jsou tedy pouze dle slov pacienta. 
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3/2018: exstirpace ganglionu a osteofytů pravého hlezna + rekonstrukční artroskopie 

talokrurálního kloubu l. dx., po operaci značné zhoršení chůze pro omezení pohybu 

do dorsální flexe, ale otoky a velké bolesti jako před operací pomalu ustupovaly 

Status praesens: 

objektivní: výška 183 cm, váha 105 kg, BMI = 31,35; pacient orientován časem, místem 

i prostorem, spolupracující, přichází bez kompenzačních pomůcek, plně 

vertikalizovaný, soběstačný, v chůzi vázne došlap na pravou nohu, chůze je asymetrická 

subjektivní: cítí se celkově docela dobře, stěžuje si na ztuhlost pravého hlezna, která ho 

limituje při chůzi (neumožňuje došlap na patu), běh nelze vůbec, nejvíce ho trápí, že 

obtíže s kotníkem jsou dlouhodobé (od r. 1994), průběh obtíží různorodý, od poslední 

operace 3/2018 především ztuhlost a omezení pohybu, bolesti značně menší než před 

operací, mírný otok P hlezna pociťuje po větší zátěži (např. chůze několik km) 

OA: prodělal běžné dětské nemoci 

další onemocnění: chronicky infekce močových cest (aktuálně bez obtíží), pelvis duplex 

et ureter fissus l. sin. 

další operace: oční operace laserem (myopie, astigmatismus) 

AA: Ampicilin, Deoxymykoin, Fastum gel – alergický exantém na slunci (příloha č. 5) 

FA: bez chronické medikace 

abusus: kuřák (5-10 cigaret/den), alkohol příležitostně 

PA: vedoucí výroby – spíše sedavé zaměstnání, práce s počítačem 

před úrazem r. 1994 aktivní sportovec: fotbal, hokej, hokejbal, cyklistika (horské kolo), 

vše na amatérské úrovni, pravidelné tréninky; po úraze po 6 měsících od operace 

ve všech sportech pokračoval a navíc přidal plavání několikrát týdně (nejčastěji kraul 

na vzdálenost 5 km ve volném tempu), v současnosti pravidelně nesportuje, pouze 

občas jezdí na horském kole v klidném tempu s minimální námahou 

SA: žije v rodinném domě s rodinou, cca 6 schodů, které zvládá  
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Předchozí rehabilitace: 

po každé z uvedených operací (1994, 2000 a 2018) instruktáž péče o jizvy, žádná 

souvislá rehabilitace neproběhla, pacient sám ji nevyhledával – po prvních 2 operacích 

nepociťoval potřebu rehabilitace a stále aktivně sportoval, od nástupu obtíží nejprve 

menším nevěnoval pozornost a poté byl kotník natolik oteklý, bolestivý a citlivý, že by 

to dle slov pacienta nešlo, proto se po dohodě s ošetřujícím lékařem rozhodl nastoupit 

na rehabilitaci až nyní, kdy otok a zvýšená citlivost ustoupily 

Indikace k rehabilitaci dle dokumentace: 

hlezenní motodlaha na pravé hlezno 1x denně s rozsahem dle tolerance (do mírné 

bolesti), 30 minut 

rotoped 1-2x denně 

LTV skupinová 1x denně 

magnetoterapie: aplikátor malý solenoid, 30 minut, 1x denně, program sanatio 

posttraumatica, přístroj MGT BTL-4920, výrobní číslo 058P0B005886 

fyzioterapie – KZT 1x denně: TMT na lýtkové svaly a nohu, mobilizace kloubů hlezna 

a nohy, uvolnění a protažení Achillovy šlachy PDK, posílení lýtkových svalů PDK, 

nácvik správného stereotypu chůze s plnou zátěží operované DK s důrazem na správné 

odvíjení plosky, senzomotorika 
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3.3  Vstupní kineziologický rozbor 

3.3.1  Vyšetření stoje 

Aspekce 

Zezadu: široká stojná baze, kulatý tvar pat, vpravo plochonoží podélné klenby, na levé 

patě mírné otlaky, valgózní postavení pravého hlezenního kloubu a Achillovy šlachy, 

pravá Achillova šlacha má méně výraznou konturu a je širší, kontura pravého lýtka je 

méně výrazná, genua vara bilatelárně symetricky, pravé rameno je níže než levé a pravá 

tajle větší. 

Zboku: patrné jizvy v oblasti pravého hlezna (bez stehů, zhojené, 3 na mediální a 3 

na laterální straně), mírná flexe v obou kolenních kloubech, oploštělá bederní lordóza 

a hrudní kyfóza, prominence břišní stěny, horní končetiny ve vnitřní rotaci v ramenních 

kloubech, protrakce ramen, předsun hlavy. 

Zepředu: patella vpravo má méně výrazné hrany, zevně rotační postavení v kyčelních 

kloubech, mírná abdukce v ramenních kloubech. 

Modifikace 

- na 2 vahách – vpravo 48 kg, vlevo 57 kg, rozložení váhy kolísá 

- na 1 noze – vlevo stabilní, vpravo se zvýrazňuje valgozita kotníku a stabilita je 

horší (kratší výdrž a výrazné vyrovnávací pohyby) objektivně i subjektivně 

- Véleho test – stupeň 1 s otevřenýma očima, stupeň 2 se zavřenýma očima 

- Rhombergův stoj 

o I. stabilní 

o II. mírná titubace (hra šlach), mírná nestabilita 

o III. výraznější titubace a subjektivní pocit nestability, velká nestabilita 

objektivně, vydrží takto stát pouze několik vteřin 

Vyšetření pánve 

Pánev je v mírné anteverzi, palpačně je pravá SIAS níže než levá, pravá SIPS je 

ale naopak výše než levá (→ torze pánve), fenomén předbíhání není přítomný a spine 

sign je negativní, Trendelenburgův příznak je vlevo pozitivní (mírný pokles) a vpravo 

nelze dostatečně vyšetřit z důvodu zhoršené stability stoje na pravé noze.  
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3.3.2  Vyšetření reflexních změn dle Lewita 

Kůže 

Potivost obou DKK je normální. V oblasti pravého nártu je přítomna patologická 

bariéra. Po zatlačení palcem do kůže zůstává zbělání déle na pravé noze a je výraznější. 

V oblasti pravého nártu a hlezna jsou patrné metličkové žilky. 

Podkoží 

Podkoží v oblasti pravé nohy a kotníku je tuhé, nejvíce na nártu přímo 

nad talokrurálním kloubem a odsud mediálním směrem, dále kolem zevního i vnitřního 

kotníku. Levá noha bez patologií. 

Fascie 

Fascie hřbetu nohy a fascie bérce vpravo mají omezenou posunlivost, největší 

omezení je v oblasti nártu nad talokrurálním kloubem a na mediální straně nohy. 

Omezení posunlivosti bércových fascií je o něco nižší než u fascií nohy a nejpatrnější 

tuhost je zde ventrálně v distální části bérce. Vlevo bez omezení. 

Svaly 

Pacient je celkově spíše hypertonický, v oblasti DKK je hypertonus přítomen 

u následujících svalů: m. plantaris vpravo, m. triceps surae bilaterálně (více vlevo), 

m. rectus femoris bilaterálně, adduktory kyčelního kloubu bilaterálně, (více vlevo), 

m. piriformis bilaterálně, m. iliopsoas (iliacus i psoas major oboustranně ve velkém 

hypertonu a bolestivé), ischiokrurální svaly bilaterálně. Hypotonické jsou oboustranně 

gluteální svaly. Četné triggerpointy se nacházejí v oblasti obou DKK, nejvíce 

v lýtkovém svalstvu vpravo, palpačně bolestivé na stupnici VAS 3 z 10. 

Jizvy 

Jizvy (viz příloha č. 6) jsou všechny bez stehů, klidné, zhojené, kůže v jejich 

oblasti je volně protažitelná. Jizvy z poslední operace 3/2018 jsou pigmentované, 

tmavé, délka 8 cm přes malleolus lateralis a 9 cm přes malleolus medialis. Jizvy 

z extrakce kovů r. 2000 jsou světlé, málo patrné s délkou cca 20 cm laterálně a 12 cm 

mediálně. Jizvy z r. 1994 mají velmi podobný průběh jako ty z r. 2018 a jsou jen 

minimálně patrné.  
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Kloubní vůle 

Funkční blokáda je přítomna u všech kloubů pravé nohy kromě IP kloubů prstců, 

nejvýraznější blokáda je v talokrurálním a dolním zánártním kloubu ve všech směrech, 

fibula a patella vpravo jsou volné. Levá noha je bez omezení kloubní vůle. 

3.3.3  Vyšetření chůze 

Typ chůze je proximální dle Jandy, vpravo pacient jen lehce našlápne na patu, 

ale v ostatních fázích kroku již pata není v kontaktu se zemí, odvíjení chodidla vázne 

oboustranně (vpravo více), kroky výrazně asymetrické – vpravo kratší, rytmus kroku 

nepravidelný – prodloužená stojná fáze na levé DK, vlevo výraznější heel stroke, 

souhyb HKK minimální a drží se převážně před trupem, trup při chůzi stabilní 

bez rotačních souhybů, malé souhyby pánve. 

Pomůcky: při chůzi na delší vzdálenosti používá 1 FH – správný stereotyp 

(kontralaterálně) pouze s minimálním odlehčením PDK, jinak bez pomůcek. 

Modifikace chůze 

- pozadu – krok pravou nohou se zkrátil až na polovinu délky kroku dozadu levou 

- po špičkách – svede bez výraznějších obtíží 

- po patách – nesvede, na pravou nohu našlapuje na malíkovou hranu a celá pravá 

dolní končetina je ve zvýšené zevní rotaci jako kompenzační mechanismus 

omezené dorsální flexe 

- po měkkém povrchu (žíněnka) – stabilita poměrně dobrá, ale prohlubuje se 

valgozita pravého hlezna 

- po schodech – do schodů i ze schodů se zvýrazňuje zevní rotace PDK, narušený 

stereotyp – chodí přísunem pravou k levé, obtížnější je chůze ze schodů 

- v terénu – prohlubuje se valgozita pravého hlezna, rychleji nastupuje bolestivost 

(dle slov pacienta, občas chodí na delší vycházky v terénu) 

3.3.4  Vyšetření dechového stereotypu dle Lewita 

Vyšetření vleže na zádech s pokrčenými DKK – dýchání povrchové, mírně 

zrychlené, převažuje břišní dýchání, chybí laterolaterální rozšiřování hrudníku a ostatní 

pohyby hrudníku jsou minimální, DF = 18 dechů/min.  
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3.3.5  Antropometrické vyšetření 

Obvody [cm] L P 

Metatarsy 25 25 

Hlezenní kloub a pata 35 36 

Přes kotníky 28 30 

Lýtko přes tuberositas tibiae 41 40 

Přes patellu 42 41 

Stehno 10 cm nad patellou 50 51 

Stehno 15 cm nad patellou 56 54 

Tabulka č. 1: Vstupní antropometrické vyšetření – obvody 

 

Délky [cm] L P 

Funkční délka DK 96 94 

Anatomická délka DK 80 79 

Umbillikální délka DK 108 109 

Tabulka č. 2: Vstupní antropometrické vyšetření – délky 

3.3.6  Goniometrické vyšetření dle Jandy 

Rozsah pohybu [°] 

zápis dle SFTR 

L P 

aktivně pasivně aktivně pasivně 

Hlezenní kloub 
S 20-0-45 S 0-0-50 S 0-5-40 S 0-5-45 

R 20-0-35 R 25-0-35 R 15-0-25 R 20-0-30 

Kolenní kloub S 0-0-135 S 0-0-140 S 0-10-135 S 0-10-140 

Kyčelní kloub 

S 20-0-135 S 20-0-135 S 15-0-135 S 15-0-135 

F 30-0-20 F 30-0-20 F 30-0-20 F 30-0-20 

R 40-0-35 R 40-0-40 R 40-0-35 R 40-0-40 

Tabulka č. 3: Vstupní goniometrické vyšetření dle Jandy 
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3.5.7  Svalová síla dle Jandy 

Stupeň hodnocení svalové síly L P 

Hlezenní 

kloub 

supinace s dorsální flexí 5 3 OP 

supinace v plantární flexi 5 3+ 

plantární flexe (m. triceps surae) 5 4- 

plantární flexe (m. soleus) 5 4- 

plantární pronace 5 3+ 

Kolenní kloub 
flexe 5 4+ 

extenze 5 5 

Kyčelní kloub 

flexe 5 4+ 

extenze 5 5 

abdukce 5 5 

addukce 5 5 

vnitřní rotace 5 5 

vnější rotace 5 5 

Tabulka č. 4: Vstupní vyšetření svalové síly 
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3.5.8  Zkrácené svaly dle Jandy 

0 = žádné zkrácení 

1 = mírné zkrácení 

2 = velké zkrácení 

* = patologická bariéra 

Stupeň zkrácení L P 

M. triceps surae 
m. gastrocnemius 1 1* 

m. soleus 1 1* 

Flexory kyčelního kloubu 
m. iliopsoas 1 1 

m. rectus femoris 2 2 

M. piriformis 2 2 

Adduktory kyčelního kloubu 
krátké adduktory 0 0 

dlouhé adduktory 1 1 

Flexory kolenního kloubu 2 2 

M. quadratus lumborum 2 2 

Paravertebrální svaly (mm. erectores spinae) 2 

M. pectoralis major 

pars clavicularis 2 2 

pars sternocostalis 2 2 

pars abdominalis 2 2 

M. trapezius (horní část) 2 2 

M. levator scapulae 2 2 

M. sternocleidomastoideus 1 1 

Tabulka č. 5: Vstupní vyšetření nejčastěji zkrácených svalových skupin 
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3.5.9  Neurologické vyšetření 

Povrchové čití DKK 

- taktilní: neporušené v celém rozsahu obou dolních končetin; pacient udává, že 

dříve měl po operacích zhoršenou citlivost v oblasti pravého vnitřního kotníku, 

ale nyní již vnímá dotyk stejně jako na levém kotníku 

- termické: teplo a chlad vnímá stejně v oblasti pravého i levého hlezna 

Hluboké čití DKK 

- polohocit i pohybocit bez patologie 

Reflexy 

- medioplantární reflex: oboustranně hyporeflexie, symetrické 

- reflex Achillovy šlachy: oboustranně hyporeflexie, symetrické 

- patelární reflex: vpravo hyporeflexie, vlevo normoreflexie 

3.5.10  Závěr vyšetření 

Pacient přichází na rehabilitaci z důvodu značně omezeného rozsahu pohybu 

v pravém hlezenním kloubu, který je následkem opakovaných operací v letech 

1994-2018. Prvotní diagnózou je fraktura kostí distálního bérce řešena osteosyntézou. 

Stav hlezenního kloubu je také komplikován pozdní extrakcí kovů a nepřiměřenou 

dlouhodobou zátěží na operovaný kloub.  

Pacient je mohutnější postavy, držení těla je patologické, má velmi širokou 

stojnou bazi se zevní rotací v kyčelních kloubech, varózní oba kolenní klouby, 

oploštělou bederní lordózu a hrudní kyfózu, výraznou protrakci ramen a předsun hlavy. 

V rozložení váhy je rozdíl o 9 kg s odlehčením pravé dolní končetiny, ale tento rozdíl je 

vzhledem k tělesné váze pacienta 105 kg stále v normě a rozložení váhy fyziologicky 

kolísá. Stoj na pravé noze je nestabilní a je pozitivní Rhombergův stoj III. 
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Pravá dolní končetina je kratší než levá o 2 cm dle funkční délky a o 1 cm dle 

anatomické délky, naopak umbilikální délka vyšla vpravo o 1 cm delší, což naznačuje 

torzi pánve, která se palpací potvrdila. 

Pravý hlezenní kloub má valgózní postavení, je přítomný mírný otok, v oblasti 

Achillovy šlachy je výrazná retrakce měkkých tkání a lýtkové svaly jsou dle Jandy 

mírně zkrácené, ale s výraznou patologickou bariérou. Omezení pohybu vůči levému 

hlezennímu kloubu je znatelné ve všech rovinách a směrech, nejvíce omezená je 

dorsální flexe, kterou pacient provede pouze z výchozí polohy 20° plantární flexe 

(přirozené držení vleže na zádech), do nulového postavení chybí 5°. Svalová síla je 

znatelně nižší v pravém hlezenním kloubu než v levém, největší oslabení je do supinace 

s dorsální flexí na stupni 3 s omezením pohybu. V oblasti pravého hlezna a nohy jsou 

přítomné četné reflexní změny, funkční blokády všech kloubů nohy a hlezna kromě IP 

kloubů; podkoží, fascie a svaly jsou tuhé. V lýtkovém svalstvu vpravo jsou přítomné 

četné triggerpointy. Všechny jizvy jsou zhojené a klidné. 

V neurologickém vyšetření nebyly objeveny žádné zásadní patologie, povrchové 

i hluboké čití je neporušené, pacient je spíše celkově hyporeflexní, malý rozdíl byl 

patrný pouze u patelárního reflexu, kde je vpravo snížení oproti levému. 

3.4  Fyzioterapeutický plán 

3.4.1  Krátkodobý fyzioterapeutický plán 

- plán terapie během rehabilitačního pobytu pacienta v RNB 

- obnovení kloubní vůle a odstranění reflexních změn (uvolnění měkkých tkání) 

v oblasti P nohy, hlezna a bérce; redukce otoku 

- odstranění triggerpointů v lýtkovém svalstvu vpravo, protažení retrahovaných 

měkkých tkání v oblasti pravé Achillovy šlachy 

- zvýšení rozsahu pohybu v P hlezenním kloubu 

- posílení oslabených svalů PDK 

- edukace a nácvik správného stereotypu chůze 

- zlepšení stability P hlezenního kloubu 

- instruktáž autoterapie 
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3.4.2  Dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

- plán terapie po ukončení pobytu v RNB jako prevence recidivy obtíží 

- maximální možné obnovení rozsahu pohybu v pravém hlezenním kloubu 

- nejvyšší možná stabilizace P hlezenního kloubu 

- režimová opatření: vyloučení některých sportů, které hlezenní kloub příliš 

namáhají (z pacientovy anamnézy bych nedoporučila dále provozovat všechny 

sporty kromě cyklistiky a plavání, které jsou naopak vhodné) 

- maximální možné oddálení potřeby dalšího chirurgického zákroku 

3.4.3  Návrh terapie 

- míčkování dle Jebavé pro uvolnění měkkých tkání a redukci otoku v oblasti P 

nohy, hlezna a bérce 

- techniky měkkých tkání dle Lewita pro uvolnění reflexních změn v oblasti P 

nohy, hlezna a bérce 

- mobilizační techniky dle Lewita pro obnovení kloubní vůle (joint play) v oblasti 

P nohy a hlezna 

- PIR na P m. triceps surae pro odstranění TrPs 

- PIR s protažením na P m. triceps surae a vazivové struktury pro zvýšení rozsahu 

pohybu do dorsální flexe a uvolnění Achillovy šlachy 

- KZT 1 pro posílení oslabených svalů P hlezenního kloubu – posilování proti 

pružným odporům 

- KZT  2 – metoda senzomotorická stimulace dle Vávrové a Jandy; posilovací a 

relaxační techniky PNF  
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3.5  Průběh terapie 

3.5.1  První terapeutická jednotka 28.1. 

Po vstupním kineziologickém rozboru byla provedena pouze zkrácená terapie 

zaměřená na uvolnění hlezenního kloubu se zohledněním skutečnosti, že pacient má 

každý den rehabilitačního pobytu poměrně nabitý program různými procedurami a 

cvičebními jednotkami. 

Status praesens před terapií – objektivní i subjektivní viz anamnéza 

Cíl jednotky 

- odebrání anamnézy + vstupní kineziologické vyšetření 

- uvolnění měkkých tkání pravého hlezenního kloubu 

Provedení 

- techniky měkkých tkání – míčkování celé P nohy a bérce distoproximálně za 

účelem redukce otoku, lepšího prokrvení, stimulace, uvolnění podkoží; protažení 

bércových fascií, uvolňování triggerpointů v m. triceps surae tlakovou masáží 

- mobilizace kloubů nohy a hlezna dle Lewita – plantární a dorsální vějíř, 

trakční mobilizace MTP kloubů do flexe, mobilizace Lisfrankova kloubu 

ventrálně a dorsálně, mobilizace patní kosti ve všech směrech včetně 

nespecifické mobilizace "osmičky" a ventrodorzální posun bércových kostí proti 

talu (mobilizace horního hlezna) 

- PIR s protažením – provedení postizometrické relaxace s následným 

protažením na m. soleus i m. gastrocnemius, opakování na každý sval 7x 

- autoterapie z časových důvodů nebyla zadána 

Výsledek terapeutické jednotky 

- obj.: splněný KR, po protažení se rozsah do dorsální flexe zvýšil cca o 5° 

- subj.: pacient se cítí trochu unavený po vyšetření, ale po vlastní terapeutické 

jednotce udává pocit "lehké" nohy a zdá se mu o něco málo volnější, při vlastní 

terapii necítil žádnou bolest i přes poměrně důraznou mobilizaci talokrurálního 

kloubu, při vyšetření byl nejvíce bolestivý pasivní pohyb pravého hlezenního 

kloubu do dorsální flexe a palpace TrPs v lýtkovém svalstvu 
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Ostatní terapie 

- terapie v rámci pobytu v RNB, které nebyly pod mým vedením ani dohledem 

- MGT na pravý hlezenní kloub – 30 minut 

- rotoped 1x – 20 minut 

- hlezenní motodlaha s rozsahem 5° do dorsální flexe, 45° do plantární flexe, 30° 

do supinace a 20° do pronace – 30 minut 

- skupinová LTV v bazénu – 30 minut 

3.5.2  Druhá terapeutická jednotka 29.1. 

Status praesens před terapií 

- obj.: chůze beze změn 

- subj.: pacient se cítí trochu unavený, udává mírný bolestivý tlak v oblasti 

nad talokrurálním kloubem a kolem vnitřního kotníku vpravo, na stupnici VAS 5 

z 10, bolest začala v noci a při pohybu se nemění 

Cíl jednotky 

- uvolnění měkkých tkání v oblasti P nohy a hlezna za účelem zmírnění bolestí 

- protažení zkráceného m. triceps surae vpravo s důrazem na m. soleus 

- zvýšení rozsahu pohybu v pravém hlezenním kloubu 

- obnovení kloubní vůle a odstranění reflexních změn P nohy, hlezna a bérce 

- posílení oslabených svalů PDK 

- zlepšení stability pravého hlezenního kloubu 

Provedení 

- TMT – míčkování celé P nohy a bérce distoproximálně, protažení bércových 

fascií 

- mobilizace kloubů nohy a hlezna dle Lewita – plantární a dorsální vějíř, 

nůžkový hmat na metatarsy, trakční mobilizace MTP kloubů do flexe, 

mobilizace Lisfrankova kloubu ventrálně a dorsálně, mobilizace patní kosti 

ve všech směrech, ventrodorzální posun bércových kostí proti talu 

- PIR – na P m. soleus vleže na břiše, opakování 7x 

- PIR s protažením – provedení postizometrické relaxace s následným 

protažením na m. soleus i m. gastrocnemius, opakování na každý sval 5x
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KZT I 

o cvičení vsedě na gymnastickém míči – instruktáž správného sedu, nácvik 

přenášení váhy, "vysedávání" (mírný pohyb jako při zvedání ze sedu, ale 

stále v kontaktu s míčem, provedení pomalu tahem) 8x ve 2 sériích 

o dřepy s oporou zády o gymnastický míč na stěně, důraz na správné 

provedení (kolena nad chodidly), hloubka dřepu dle tolerance pacienta 

(může cítit v pravém hleznu tlak, ne bolest), opakování 5x ve 2 sériích 

Výsledek terapeutické jednotky 

- obj.: podařilo se obnovit kloubní vůli ve všech kloubech nohy kromě 

talokrurálního, pacient dobře chápe cvičení s gymnastickým míčem 

- subj.: po uvolňovacích technikách pacient udává zmírnění bolesti na stupeň 

VAS 3 z 10, cvičení na gymnastickém míči označuje za "příjemně náročné" 

Ostatní terapie 

- MGT na pravý hlezenní kloub – 30 minut 

- hlezenní motodlaha s rozsahem 5° do dorsální flexe, 45° do plantární flexe, 30° 

do supinace a 20° do pronace – 30 minut 

- skupinová LTV v tělocvičně – 30 minut 

3.5.3  Třetí terapeutická jednotka 30.1. 

Status praesens před terapií 

- obj.: pacient přichází sám bez kompenzačních pomůcek, chůze stabilní 

- subj.: cítí zlepšení oproti stavu před začátkem rehabilitace, tlaková bolest 

v kotníku na stupnici VAS 1 z 10, pocit větší stability 

Cíl jednotky 

- uvolnění měkkých tkání v oblasti P nohy a hlezna 

- protažení zkráceného m. triceps surae vpravo s důrazem na m. soleus 

- zvýšení rozsahu pohybu v pravém hlezenním kloubu 

- obnovení kloubní vůle a odstranění reflexních změn P nohy, hlezna a bérce 

- posílení oslabených svalů PDK 

- zlepšení stability pravého hlezenního kloubu 
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Provedení 

- TMT – míčkování celé P nohy a bérce distoproximálně, protažení bércových 

fascií, stimulace plosky nohy ježatým míčkem 

- mobilizace kloubů nohy a hlezna dle Lewita – plantární a dorsální vějíř, 

nůžkový hmat na metatarsy, trakční mobilizace MTP kloubů do flexe, 

mobilizace Lisfrankova kloubu ventrálně a dorsálně, mobilizace patní kosti 

ve všech směrech, ventrodorzální posun bércových kostí proti talu 

- PIR – na P m. soleus vleže na břiše, opakování 8x 

- PIR s protažením – provedení postizometrické relaxace s následným 

protažením na m. soleus i m. gastrocnemius, opakování na každý sval 6x 

- KZT 1 

o analytické posilování s pružnými odpory všech pohybů v P hlezenním 

kloubu – dorsální flexe, dorsální flexe se supinací, dorsální flexe 

s pronací, plantární flexe, plantární flexe se supinací a plantární flexe 

s pronací 

o cvičení vsedě na žíněnce u žebřin, pohyby do plantární flexe proti 

pružnému gumovému válci opřenému o žebřiny, pohyby do dorsální 

flexe proti therabandu (červené barvy = středně silný) přivázanému 

k žebřinám 

o každý pohyb 8x, mezi změnou pohybu krátká pauza 

- základy senzomotoriky 

o instruktáž pacienta o správné tříbodové opoře v chodidle 

o nácvik malé nohy vsedě na lehátku s chodidly na podlaze 

- PNF 

o posilovací technika opakované kontrakce na m. tibialis anterior vpravo 

v I. flekční diagonále pro DK, provedení pouze akrálně 

Výsledek terapeutické jednotky 

- obj.: stoj na pravé noze je stabilnější, pacient neměl s žádnou částí terapie 

viditelný problém a zadané cvičení chápe dobře 

- subj.: pacient se cítí dobře, fyzioterapie je dle jeho slov "suprová", chodí se mu 

lépe, bolesti neudává, spíše celkovou příjemnou únavu 
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Ostatní terapie 

- MGT na pravý hlezenní kloub – 30 minut 

- hlezenní motodlaha s rozsahem 5° do dorsální flexe, 50° do plantární flexe, 30° 

do supinace a 20° do pronace – 30 minut 

- skupinová LTV v bazénu – 30 minut 

3.5.4  Čtvrtá terapeutická jednotka 31.1. 

Status praesens před terapií 

- obj.: došlap na pravou patu je viditelně lepší, stoj na pravé noze stabilnější 

- subj.: cítí celkové zlepšení stability a ústup bolesti s každým dnem, je nadšený 

z dosavadního průběhu a na fyzioterapii se těší 

Cíl jednotky 

- uvolnění měkkých tkání v oblasti P nohy a hlezna 

- protažení zkráceného m. triceps surae vpravo s důrazem na m. soleus 

- zvýšení rozsahu pohybu v pravém hlezenním kloubu 

- obnovení kloubní vůle a odstranění reflexních změn P nohy, hlezna a bérce 

- posílení oslabených svalů PDK 

- zlepšení stability pravého hlezenního kloubu 

Provedení 

- TMT – míčkování celé P nohy a bérce distoproximálně, protažení bércových 

fascií, stimulace plosky nohy ježatým míčkem 

- mobilizace kloubů nohy a hlezna dle Lewita – plantární a dorsální vějíř, 

nůžkový hmat na metatarsy, trakční mobilizace MTP kloubů do flexe, 

mobilizace Lisfrankova kloubu ventrálně a dorsálně, mobilizace patní kosti 

ve všech směrech, ventrodorzální posun bércových kostí proti talu 

- PIR – na P m. soleus vleže na břiše, opakování 7x 

- PIR s protažením – provedení postizometrické relaxace s následným 

protažením na m. soleus i m. gastrocnemius, opakování na každý sval 7x 
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- KZT 1 

o opakování analytického posilování s pružnými odpory všech pohybů v P 

hlezenním kloubu, každý pohyb opět 8x, nyní ve 2 sériích 

o opakování cvičení s gymnastickým míčem (přenášení váhy, vysedávání, 

dřepy u zdi), každý cvik 10x s krátkou pauzou po 5 provedeních 

- senzomotorika 

o opakování tříbodové opory a malé nohy 

o instruktáž o korigovaném stoji a jeho nácvik, výdrž ve stoji při mé snaze 

o vychýlení těžiště postrky (přes ramena a pánev) 

- autoterapie 

o instruktáž o správném provedení techniky PIR (resp. PIR s protažením) 

na m. triceps surae vsedě s extendovanými DKK (levá může být 

pokrčená), pevný popruh uchopit oběma rukama a chytit s ním nohu 

v oblasti hlaviček metatarsů, alespoň na 15 vteřin zatlačit nohou lehce 

do popruhu do plantární flexe (výdrž na místě bez viditelného pohybu), 

s výdechem uvolnit a tahem HKK lehce přitáhnout špičku blíže 

do dorsální flexe a v protažení opět počkat cca 15 vteřin, důraz 

na správné provedení bez příliš silného odporu, všechny pohyby plynule 

a jemně, snaha se soustředit na to, jak sval povoluje 

o ve stoji čelem ke zdi a s přidržováním se madla/oporou rukou o zeď 

výpony na špičky (s předešlou korekcí stoje), 10x ve 2-3 sériích 

dle subjektivního pocitu únavy/bolesti, 3x denně 

Výsledek terapeutické jednotky 

- obj.: stále se nedaří zmobilizovat talokrurální kloub ani za použití prakticky celé 

mojí tělesné váhy (pro pacienta nebolestivé), hlavičky metatarsů jsou již volné, 

zadanou autoterapii (PIR) má pacient trochu problém přesně provést, 

do popruhu tlačí příliš silně a v protažení má tendenci "pérovat", opakované 

cviky z předchozích terapeutických jednotek si pamatuje dobře a byly potřeba 

jen drobné korekce v provedení 

- subj.: pacient si stěžuje na obtížnost provedení správného korigovaného stoje, 

protože rozsah pohybu v pravém hlezenním kloubu mu zabraňuje v mírném 

pokrčení kolen, jinak obtíže neudává a s průběhem terapie je spokojený 
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Ostatní terapie 

- MGT na pravý hlezenní kloub – 30 minut 

- hlezenní motodlaha s rozsahem 5° do dorsální flexe, 50° do plantární flexe, 30° 

do supinace a 25° do pronace – 30 minut 

- rotoped 2x (dopoledne a odpoledne) po 15 minutách 

- skupinová LTV v bazénu – 30 minut 

3.5.5  Pátá terapeutická jednotka 1.2. 

Status praesens před terapií 

- obj.: chůze stabilní, při chůzi je méně znatelná valgozita P hlezenního kloubu 

- subj.: cítí zlepšení s každým dnem (lépe se mu chodí, noha mu přijde volnější), 

bolesti neudává, přál by si vyzkoušet chůzi s holemi na nordic walking 

Cíl jednotky 

- uvolnění měkkých tkání v oblasti P nohy a hlezna 

- protažení zkráceného m. triceps surae vpravo s důrazem na m. soleus 

- zvýšení rozsahu pohybu v pravém hlezenním kloubu 

- obnovení kloubní vůle a odstranění reflexních změn P nohy, hlezna a bérce 

- posílení oslabených svalů PDK, zlepšení stability pravého hlezenního kloubu 

- edukace chůze s pomůckou (hole na nordic walking) za účelem sjednocení délky 

kroku a tedy i zpravidelnění rytmu chůze 

Provedení 

- TMT – míčkování celé P nohy a bérce distoproximálně, protažení bércových 

fascií, stimulace plosky nohy ježatým míčkem 

- mobilizace kloubů nohy a hlezna dle Lewita – plantární a dorsální vějíř, 

trakční mobilizace MTP kloubů do flexe, mobilizace Lisfrankova kloubu 

ventrálně a dorsálně, mobilizace patní kosti ve všech směrech, ventrodorzální 

posun bércových kostí proti talu 

- PIR – na P m. soleus vleže na břiše, opakování 6x 

- PIR s protažením – provedení postizometrické relaxace s následným 

protažením na m. soleus i m. gastrocnemius, opakování na každý sval 5x  
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- KZT 1 

o opakování analytického posilování s pružnými odpory všech pohybů v P 

hlezenním kloubu, každý pohyb 8x ve 2 sériích 

o opakování cvičení s gymnastickým míčem (přenášení váhy, vysedávání, 

dřepy u zdi), každý cvik 10x s krátkou pauzou po 5 provedeních 

- senzomotorika 

o opakování tříbodové opory, malé nohy a korigovaného stoje 

o nácvik korigovaného stoje na posturomedu, rozkývání plošiny 

předozadně a laterolaterálně 

- PNF 

o relaxační technika kontrakce – relaxace na m. gastrocnemius a m. soleus 

v I. flekční a II. flekční diagonále pro DK, provedení pouze akrálně 

- autoterapie 

o kontrola a reedukace správného provedení techniky PIR na m. triceps 

surae vsedě s  pevným popruhem 

o kontrola správného provedení výponů na špičky ve stoji čelem ke zdi 

a korekce stoje 

- edukace chůze s pomůckou 

o pacient byl instruován o správném použití holí na nordic walking, 

prozatím v interiéru na rovném neklouzavém povrchu, s gumovými 

násadkami na koncích holí 

o zadání autoterapie – chůzi s holemi trénovat během pobytu alespoň 1x 

denně, hole má na oddělení k dispozici 

Výsledek terapeutické jednotky 

- obj.: při kontrole provedení autoterapie PIR bylo třeba znovu pacientovi 

vysvětlit, aby nepoužíval příliš velkou sílu a nepéroval; u výponů byla třeba jen 

drobná korekce stoje, aby si dával pozor na zevní rotaci v kyčelních kloubech; 

chůze s holemi na nordic walking je zatím se špatným stereotypem 

(stejnostranná práce – "pasgang") 

- subj.: pacientovi dělá pouze trochu problém udržet na posturomedu mírnou flexi 

v kolenních kloubech z důvodu velkého tahu v Achillově šlaše, jiné obtíže 

neudává a terapii toleruje dobře  
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Ostatní terapie 

- MGT na pravý hlezenní kloub – 30 minut 

- hlezenní motodlaha s rozsahem 5° do dorsální flexe, 45° do plantární flexe, 30° 

do supinace a 20° do pronace – 30 minut 

- rotoped 1x – 25 minut 

- skupinová LTV v tělocvičně – 30 minut 

3.5.6  Šestá terapeutická jednotka 4.2. 

Status praesens před terapií 

- obj.: beze změn od minulé terapeutické jednotky 

- subj.: stěžuje si, že mu chůze s nordic walking holemi nejde, jinak bez obtíží 

Cíl jednotky 

- uvolnění měkkých tkání v oblasti P nohy a hlezna 

- protažení zkráceného m. triceps surae vpravo s důrazem na m. soleus 

- zvýšení rozsahu pohybu v pravém hlezenním kloubu 

- obnovení kloubní vůle a odstranění reflexních změn P nohy, hlezna a bérce 

- posílení oslabených svalů PDK, zlepšení stability pravého hlezenního kloubu 

- reedukace chůze s pomůckou (hole na nordic walking) 

Provedení 

- TMT – míčkování celé P nohy a bérce distoproximálně, protažení bércových 

fascií, stimulace plosky nohy ježatým míčkem 

- mobilizace kloubů nohy a hlezna dle Lewita – plantární a dorsální vějíř, 

trakční mobilizace MTP kloubů do flexe, mobilizace Lisfrankova kloubu 

ventrálně a dorsálně, mobilizace patní kosti ve všech směrech, ventrodorzální 

posun bércových kostí proti talu 

- PIR – na P m. soleus vleže na břiše, opakování 7x 

- PIR s protažením – provedení postizometrické relaxace s následným 

protažením na m. soleus i m. gastrocnemius, opakování na každý sval 5x 
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- KZT 1 

o opakování analytického posilování s pružnými odpory všech pohybů v P 

hlezenním kloubu, každý pohyb 10x ve 2 sériích 

o opakování cvičení s gymnastickým míčem (přenášení váhy, vysedávání, 

dřepy u zdi), každý cvik 7x 

o výpony na špičky (jako v autoterapii) 10x ve 2 sériích 

- senzomotorika 

o opakování tříbodové opory, malé nohy a korigovaného stoje 

na posturomedu s rozkýváním plošiny 

o škola chůze – nácvik nášlapů nejprve na stabilním pevném povrchu 

a následně na posturomed, postupné přenesení váhy na nohu 

na posturomedu a pomalý návrat zpět, pouze nášlapy pravou – na levou 

nelze kvůli omezenému rozsahu P hlezenního kloubu do dorsální flexe 

o u nášlapů snaha přenášet váhu více na laterální hranu chodidla s cílem 

vyrovnání valgozity hlezenního kloubu 

- reedukace chůze s pomůckou 

o kontrola provedení chůze s nordic walking holemi 

Výsledek terapeutické jednotky 

- obj.: pacientova chůze s nordic walking holemi zatím spíše prohlubuje zjištěné 

patologie v chůzi, protože se více soustředí na správný pohyb HKK než na 

správné odvíjení plosky, nicméně symetrii kroku tato pomůcka pomáhá, takže 

bych doporučila se k ní vrátit, až bude rozsah pohybu v P hlezenním kloubu do 

dorsální flexe větší 

- subj.: pacient terapii toleruje dobře a neudává žádné obtíže 

Ostatní terapie 

- MGT na pravý hlezenní kloub – 30 minut 

- hlezenní motodlaha s rozsahem 5° do dorsální flexe, 50° do plantární flexe, 30° 

do supinace a 25° do pronace – 30 minut 

- rotoped 1x – 20 minut 

- skupinová LTV v bazénu – 30 minut 
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3.5.7  Sedmá terapeutická jednotka 5.2. 

Status praesens před terapií 

- obj.: zlepšená stabilita stoje na P noze 

- subj.: cítí se dobře bez obtíží, dřívější tlakovou bolest v kotníku už téměř necítí, 

na stupnici dle VAS 1 z 10 je "menší než 1" 

Cíl jednotky 

- uvolnění měkkých tkání v oblasti P nohy a hlezna 

- protažení zkráceného m. triceps surae vpravo s důrazem na m. soleus 

- zvýšení rozsahu pohybu v pravém hlezenním kloubu 

- obnovení kloubní vůle a odstranění reflexních změn P nohy, hlezna a bérce 

- posílení oslabených svalů PDK, zlepšení stability pravého hlezenního kloubu 

Provedení 

- TMT – míčkování celé P nohy a bérce distoproximálně, protažení bércových 

fascií, stimulace plosky nohy ježatým míčkem 

- mobilizace kloubů nohy a hlezna dle Lewita – plantární a dorsální vějíř, 

trakční mobilizace MTP kloubů do flexe, mobilizace Lisfrankova kloubu 

ventrálně a dorsálně, mobilizace patní kosti ve všech směrech, ventrodorzální 

posun bércových kostí proti talu 

- PIR – na P m. soleus vleže na břiše, opakování 6x 

- PIR s protažením – provedení postizometrické relaxace s následným 

protažením na m. soleus i m. gastrocnemius, opakování na každý sval 5x 

- KZT 1 

o opakování analytického posilování s pružnými odpory všech pohybů v P 

hlezenním kloubu, každý pohyb 7x ve 3 sériích 

o opakování cvičení s gymnastickým míčem (přenášení váhy, vysedávání, 

dřepy u zdi), každý cvik 7x 

o výpony na špičky v korigovaném stoji s přidržováním se madla na stěně 

10x ve 2 sériích 

- senzomotorika 

o stimulace plosek přešlapováním na stimulační podložce a chůzí 

po měkkém povrchu 
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o opakování tříbodové opory, malé nohy a korigovaného stoje 

na posturomedu s rozkýváním plošiny 

o opakování školy chůze na posturomedu s doplněním – po nášlapu 

rozkývat plošinu stojnou nohou předozadně a zastavit, totéž 

laterolaterálně 

Výsledek terapeutické jednotky 

- obj.: pacient dobře zvládá i průběžné navyšování počtu opakování/sérií cviků, 

při senzomotorickém cvičení na posturomedu je stále mírná limitace správného 

provedení omezením RP do dorsální flexe v P hlezenním kloubu 

- subj.: pacient cítí mírnou celkovou únavu, nejvíce v PDK (pocit mírné svalové 

slabosti), ale bolesti neudává a je to pro něj spíše příjemné 

Ostatní terapie 

- MGT na pravý hlezenní kloub – 30 minut 

- hlezenní motodlaha s rozsahem 5° do dorsální flexe, 50° do plantární flexe, 30° 

do supinace a 20° do pronace – 30 minut 

- skupinová LTV v bazénu – 30 minut 

3.5.8  Osmá terapeutická jednotka 6.2. 

Součástí této jednotky bylo i výstupní kineziologické vyšetření, jelikož pacient 

další den odjížděl domů už v ranních hodinách. Nejprve byla provedena terapie 

a poté kineziologický rozbor. Pokud by byl během poslední terapie proveden pouze 

výstupní rozbor a edukace domácí autoterapie (což je v RNB standardní postup), 

výsledky by byly pravděpodobně trochu jiné. Vzhledem k pozitivnímu přístupu pacienta 

k terapii a jeho pozvolnému zlepšování jsem se rozhodla tuto poslední terapeutickou 

jednotku zachovat v podobném rozložení jako předešlé dny a na závěr přidat vyšetření. 

Status praesens před terapií 

- obj.: asymetrie v kroku se mírně vyrovnala, došlap na pravou patu je lepší 

- subj.: cítí se dobře bez obtíží, "nesrovnatelně lépe" než před zahájením terapie 
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Cíl jednotky 

- uvolnění měkkých tkání v oblasti P nohy a hlezna 

- protažení zkráceného m. triceps surae vpravo s důrazem na m. soleus 

- zvýšení rozsahu pohybu v pravém hlezenním kloubu 

- obnovení kloubní vůle a odstranění reflexních změn P nohy, hlezna a bérce 

- posílení oslabených svalů PDK, zlepšení stability pravého hlezenního kloubu 

- edukace pohybového režimu a domácí autoterapie 

- výstupní kineziologické vyšetření 

Provedení 

- TMT – míčkování celé P nohy a bérce distoproximálně, protažení bércových 

fascií, stimulace plosky nohy ježatým míčkem 

- mobilizace kloubů nohy a hlezna dle Lewita – plantární a dorsální vějíř, 

nůžkový hmat na hlavičky metatarsů, trakční mobilizace MTP kloubů do flexe, 

mobilizace Lisfrankova kloubu ventrálně a dorsálně, mobilizace patní kosti 

ve všech směrech, ventrodorzální posun bércových kostí proti talu 

- PIR – na P m. soleus vleže na břiše, opakování 7x 

- PIR s protažením – provedení postizometrické relaxace s následným 

protažením na m. soleus i m. gastrocnemius, opakování na každý sval 7x 

- edukace domácí autoterapie 

o ideálně cvičit celou sérii cviků alespoň 1x denně 

o analytické posilování s pružnými odpory všech pohybů v P hlezenním 

kloubu stejně jako v předchozích terapiích, v domácím prostředí 

s úpravou – pohyby do dorsální flexe proti therabandu (pacient ho doma 

má k dispozici) přivázanému k noze pevného těžkého nábytku, pohyby 

do plantární flexe proti therabandu který pacient drží, 10x ve 2 sériích 

(počet opakování a sérií měnit dle aktuálního stavu), vždy pohyb provést 

pomalu v maximálním možném rozsahu s adekvátním napnutím 

therabandu 

o cvičení s gymnastickým míčem (přenášení váhy, vysedávání, dřepy 

u zdi) beze změny oproti předchozím terapiím, každý cvik zopakovat 

za sebou alespoň 5x, počet sérií dle vlastního uvážení, dřep raději 

v menším rozsahu, ale v kvalitním provedení 
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o výpony na špičky ve stoji čelem proti zdi s opíráním dlaní o stěnu, pohyb 

šikmo vzhůru, váha ve výponu rovnoměrně mezi palcový a malíkový 

opěrný bod, na pravé noze více na malíkový s cílem vyrovnat valgozitu, 

10x ve 2 sériích (počet lze opět upravovat) 

- senzomotorika 

o doma chodit pokud možno naboso (pokud tím není zvýšeno riziko pádu), 

některá z naučených senzomotorických cvičení na posturomedu 

(korigovaný stoj a nášlapy s přenášením váhy) možno cvičit doma 

na měkkém povrchu (např. silnější deka), před tímto cvičením stimulovat 

plosky nohou ježatým míčkem (pacient má k dispozici), cvičit kratší 

dobu (5-10 min) ideálně 1x denně 

Výsledek terapeutické jednotky 

- obj.: splněný KR, pacient byl seznámen s domácí terapií, jejíž jednotlivé části 

chápe a provádí správně, cviky a domácí režim obdržel ode mne vypsané 

na papíře, všechny otázky mu byly zodpovězeny nebo s nimi byl odkázán 

na ošetřujícího lékaře 

- subj.: pacient se cítí skvěle, svoji pravou nohu popisuje jako nesrovnatelně lepší, 

než když zahájil svůj rehabilitační pobyt v RNB, je z celé rehabilitace nadšen 

Ostatní terapie 

- MGT na pravý hlezenní kloub – 30 minut 

- hlezenní motodlaha s rozsahem 5° do dorsální flexe, 50° do plantární flexe, 30° 

do supinace a 20° do pronace – 30 minut 

- skupinová LTV v tělocvičně – 30 minut 
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3.6  Výstupní kineziologický rozbor 

3.6.1  Vyšetření stoje 

Aspekce 

Zezadu: stojná baze se mírně zúžila, ale stále širší než fyziologická, jinak beze změn 

Zboku: beze změn 

Zepředu: zevně rotační postavení v kyčelních kloubech již není tak výrazné 

Modifikace 

- na 2 vahách – vpravo 50 kg, vlevo 55 kg, rozložení váhy kolísá 

- na 1 noze – vlevo stabilní, vpravo mírná nestabilita s výraznějšími 

vyrovnávacími pohyby, ale valgozita hlezenního kloubu se neprohlubuje 

- Véleho test – beze změn 

- Rhombergův stoj 

o I. stabilní 

o II. stabilní 

o III. mírné titubace, subjektivně mírný pocit nestability, vydrží takto stát 

déle bez výraznějších obtíží 

Vyšetření pánve – beze změn 

3.6.2  Vyšetření reflexních změn dle Lewita 

Kůže 

Beze změn. 

Podkoží 

Podkoží v oblasti pravé nohy a kotníku je stále mírně tuhé, nejvíce na nártu 

přímo nad talokrurálním kloubem a odsud mediálním směrem, dále kolem zevního 

i vnitřního kotníku, ale celkově méně než při vstupním vyšetřením. 
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Fascie 

Posunlivost bércových fascií je lehce omezena, fascie hřbetu nohy jsou tuhé 

v oblasti nártu nad talokrurálním kloubem a na mediální straně nohy, ale tuhost je nižší 

než při vstupním vyšetření. 

Svaly 

Triggerpointy v pravém lýtkovém svalstvu jsou stále přítomné, ale již v menším 

počtu a při palpaci jsou téměř nebolestivé (VAS 1 z 10). 

Jizvy 

Všechny jizvy klidné a zhojené beze změny od vstupního vyšetření, kůže 

zůstává volně protažitelná. 

Kloubní vůle 

Funkční blokáda je přítomna v talokrurálním kloubu vpravo, ostatní klouby nohy 

jsou volné. 

3.6.3  Vyšetření chůze 

Vpravo je heel stroke málo výrazný a pata se odvíjí o něco dříve než vlevo, 

odvíjení plosky stále oboustranně vázne, ale je lepší než při vstupním vyšetření, krok 

pravou je mírně kratší a stojná fáze na levé DK je o málo delší než vpravo. 

Pomůcky: aktuálně bez pomůcek 

Modifikace chůze 

- pozadu – krok pravou nohou kratší než levou, ale rozdíl je menší 

než při vstupním vyšetření 

- po špičkách – svede bez obtíží 

- po patách – stále nesvede, na pravou nohu našlapuje na malíkovou hranu a celá 

pravá dolní končetina je ve zvýšené zevní rotaci jako kompenzační 

mechanismus omezené dorsální flexe 

- po měkkém povrchu (žíněnka) – stabilita dobrá, pouze se mírně prohlubuje 

valgozita pravého kotníku 
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- chůze po schodech – schopen střídavé chůze, ale PDK stále zůstává ve zvýšené 

zevní rotaci 

- chůze v terénu – prohlubuje se valgozita pravého hlezenního kloubu, chůzi 

v terénu na delší vzdálenost nelze vyšetřit z časových důvodů 

3.6.4  Vyšetření dechového stereotypu dle Lewita 

Beze změn. 

3.6.5  Antropometrické vyšetření 

Obvody [cm] L P 

Metatarsy 25 25 

Hlezenní kloub a pata 35 36 

Přes kotníky 28 29,5 

Lýtko přes tuberositas tibiae 41 40,5 

Přes patellu 42 41 

Stehno 10 cm nad patellou 50 52 

Stehno 15 cm nad patellou 56 54,5 

Tabulka č. 6: Výstupní antropometrické vyšetření – obvody 

 

 

Délky [cm] L (cm) P (cm) 

Funkční délka DK 96 94 

Anatomická délka DK 80 79 

Umbillikální délka DK 108 109 

Tabulka č. 7: Výstupní antropometrické vyšetření – délky 
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3.6.6  Goniometrické vyšetření dle Jandy 

Rozsah pohybu [°] 

zápis dle SFTR 

L P 

aktivně pasivně aktivně pasivně 

Hlezenní kloub 
S 20-0-45 S 0-0-50 S 5-0-40 S 0-0-45 

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

Kolenní kloub S 0-0-135 S 0-0-140 S 0-10-135 S 0-10-140 

Kyčelní kloub 

S 20-0-135 S 20-0-135 S 15-0-135 S 15-0-135 

F 30-0-20 F 30-0-20 F 30-0-20 F 30-0-20 

R 40-0-35 R 40-0-40 R 40-0-35 R 40-0-40 

Tabulka č. 8: Výstupní goniometrické vyšetření dle Jandy 

 

3.6.7  Svalová síla dle Jandy 

Stupeň hodnocení svalové síly L P 

Hlezenní 

kloub 

supinace s dorsální flexí 5 4 OP 

supinace v plantární flexi 5 4+ 

plantární flexe (m. triceps 

surae) 
5 4 

plantární flexe (m. soleus) 5 4 

plantární pronace 5 4+ 

Kolenní kloub 
flexe 5 4+ 

extenze 5 5 

Kyčelní kloub 

flexe 5 4+ 

extenze 5 5 

abdukce 5 5 

addukce 5 5 

vnitřní rotace 5 5 

vnější rotace 5 5 

Tabulka č. 9: Výstupní vyšetření svalové síly  
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3.6.8  Zkrácené svaly dle Jandy 

0 = žádné zkrácení 

1 = mírné zkrácení 

2 = velké zkrácení 

* = patologická bariéra 

Stupeň zkrácení L P 

M. triceps surae 
m. gastrocnemius 1 0* 

m. soleus 1 0* 

Flexory kyčelního kloubu 
m. iliopsoas 1 1 

m. rectus femoris 2 2 

M. piriformis 2 2 

Adduktory kyčelního kloubu 
krátké adduktory 0 0 

dlouhé adduktory 1 1 

Flexory kolenního kloubu 2 2 

M. quadratus lumborum 2 2 

Paravertebrální svaly (mm. erectores spinae) 2 

M. pectoralis major 

pars clavicularis 2 2 

pars sternocostalis 2 2 

pars abdominalis 2 2 

M. trapezius (horní část) 2 2 

M. levator scapulae 2 2 

M. sternocleidomastoideus 1 1 

Tabulka č. 10: Výstupní vyšetření nejčastěji zkrácených svalových skupin 

3.6.9  Neurologické vyšetření 

Vše beze změn. 
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3.6.10  Závěr vyšetření 

Vyšetření Vstupní kineziologický rozbor Výstupní kineziologický rozbor 

Stoj 

široká stojná baze, zevně rotační 

postavení v kyčelních kloubech 

mírně širší stojná baze, ZR v kyčelních 

kloubech v menším rozsahu 

na 2 vahách: P 48 kg, L 57 kg na 2 vahách: P 50 kg, L 55 kg 

na P noze: nestabilní, výrazné 

vyrovnávací pohyby, prohlubuje se 

valgozita hlezna 

na P noze: výraznější vyrovnávací 

pohyby než vlevo, ale hlezno stabilní 

Rhomberg II mírné titubace, 

Rhomberg III pozitivní 

Rhomberg II stabilní, III stabilní pouze 

s pocitem mírné nestability 

Reflexní změny dle 

Lewita 

patologická bariéra kůže na P nártu, 

podkoží a fascie tuhé v celé oblasti 

noha + bérec, četné TrPs v lýtkovém 

svalstvu vpravo, funkční blokáda 

všech kloubů P nohy kromě IP 

kloubů prstců 

tuhost měkkých tkání je nižší ve všech 

oblastech, TrPs vpravo v menším 

počtu, funkční blokáda talokrurálního 

kloubu vpravo, ostatní klouby nohy 

jsou volné 

Chůze 

vpravo jen lehký nášlap na patu, 

v ostatních fázích kroku pata není 

v kontaktu se zemí, vázne odvíjení 

chodidla, krok pravou výrazně kratší, 

prodloužená stojná fáze na levé DK 

všechny patologie jsou méně výrazné, 

pata je v kontaktu se zemí déle, 

asymetrie kroku je méně výrazná 

pozadu: krok pravou představuje ½ 

délky kroku levou 
pozadu: rozdíl v kroku se mírně snížil 

po schodech: zvýrazněná zevní rotace 

a chůze přísunem pravou k levé 

po schodech: zvýrazněná zevní rotace 

zůstává, chůze střídavá 

Antropometrie 

přes kotníky: P 30 cm přes kotníky: P 29,5 cm 

lýtko přes tuberositas tibiae: P 40 cm lýtko přes tuberositas tibiae: P 40,5 cm 

stehno 10 cm nad patellou: 51 cm stehno 10 cm nad patellou: 52 cm 

stehno 15 cm nad patellou: 54 cm stehno 10 cm nad patellou: 54,5 cm 

Goniometrie dle 

Jandy 

(P hlezenní kloub) 

S 0-5-40 akt.; S 0-5-45 pas. 

R 15-0-25 akt.; R 20-0-30 pas. 

S 5-0-40 akt.; S 0-0-45 pas. 

R 20-0-30 akt.; R 25-0-30 pas. 

Svalová síla 

dle Jandy 

(P hlezenní kloub) 

supinace v plantární flexi 3 OP 

supinace s dorsální flexí 3+ 

plantární flexe (m. triceps surae) 4- 

plantární flexe (m. soleus) 4- 

plantární pronace 3+ 

supinace v plantární flexi 4 OP 

supinace s dorsální flexí 4+ 

plantární flexe (m. triceps surae) 4 

plantární flexe (m. soleus) 4 

plantární pronace 4+ 

Zkrácené svaly dle 

Jandy vpravo 

m. gastrocnemius 1 PB 

m. soleus 1 PB 

m. gastrocnemius 0 PB 

m. soleus 1 PB 

Tabulka č. 11: Porovnání rozdílných hodnot vstupního a výstupního vyšetření 
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Pacient je již schopen částečně vyrovnat asymetrie v chůzi i ve stoji, rozdíl 

v rozložení váhy se snížil ze 7 kg na 5 kg, ale oba rozdíly spadají do fyziologické 

normy. Krok je stále nestejně dlouhý, ale rozdíl je již menší. Zlepšil se také došlap na 

pravou patu, který stále mírně vázne, ale pata je v kontaktu se zemí nyní po delší dobu 

během jednoho kroku. Rozsah pohybu hlezenního kloubu vpravo se podařilo zvýšit o 5° 

do supinace a pronace aktivně, pasivně pouze do pronace, plantární flexe se nezměnila, 

dorsální flexe se zlepšila o 10° aktivně a 5° pasivně. Došlo ke zlepšení svalové síly na 

PDK ve všech pohybech v hlezenním kloubu i k mírnému nárůstu svalové hmoty dle 

antropometrického vyšetření – o 0,5 cm přes pravé lýtko, o 1 cm přes pravé stehno 10 

cm nad patellou a o 0,5 cm ve výšce 15 cm nad patellou. Podařilo se odstranit svalové 

zkrácení m. gastrocnemius i m. soleus vpravo ve smyslu pasivního protažení do dorsální 

flexe do nulového postavení v kloubu, ale stále je přítomna patologická bariéra. 

3.7  Zhodnocení efektu terapie 

Terapie byla jednoznačně úspěšná jak objektivně, tak subjektivně. Pacient 

subjektivně popisuje pocit mnohem lepší stability v pravém hlezenním kloubu, méně 

kulhavou chůzi, snížení celkové zatuhlosti kloubu a lepší sílu celé pravé dolní 

končetiny. Tlakovou bolest, kterou popisoval před zahájením terapie, již nyní prakticky 

necítí a nevnímá. 

Objektivně došlo zlepšení v oblasti stability, chůze a stoje, rozsahu pohybu, 

omezené kloubní vůle i svalové síly; tedy ve všech oblastech, na které byla terapie 

cílena. Rozdíl mezi PDK a LDK je stále zřetelný, nicméně zlepšení je vzhledem k počtu 

terapeutických jednotek a době věnované terapii velmi dobré, z mého pohledu 

nadprůměrné. Pozitivnímu výsledku terapie přispěl z nemalé části také přístup pacienta. 

Od první společné terapeutické jednotky mi plně důvěřoval, po celou dobu jeho 

rehabilitačního pobytu mě nepřestávala překvapovat jeho neobvyklá vytrvalost 

a odhodlání i přes občasnou náročnost některých procedur a denního režimu celkově. 

Zadanou autoterapii vykonával pravidelně a jen s minimem chyb v provedení. 
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3.8  Prognóza 

Jedná se o poměrně komplikovaný případ vzhledem k pacientově osobní 

anamnéze, kdy je hlezenní kloub po úrazu a 3 operacích již značně poškozen, 

v talokrurálním skloubení již není téměř žádná chrupavka a Achillova šlacha je natolik 

tuhá a zkrácená, že pacientovi neumožní správnou chůzi. Na druhé straně ovšem stojí 

pacientovo veliké odhodlání svůj stav vylepšit, perfektní dodržování zadané autoterapie 

a celková dobrá tělesná kondice. 

Domnívám se, že dříve nebo později nastane situace, kdy pacientův pravý 

hlezenní kloub bude muset být opět operován, protože v případě artrózy na stupni IV 

a věku pacienta nelze předpokládat, že bude kloub ještě několik desítek let fungovat 

bez bolestí, a to i přes maximální možnou rehabilitaci. V případě další operace se nabízí 

možnost pevné artrodézy nebo totální endoprotézy hlezenního kloubu. Domnívám se, 

že vzhledem k věku a pohybovému režimu pacienta není artrodéza v současné době 

vhodným řešením. TEP hlezenního kloubu je ovšem náročná operace, kterou provádí 

jen velmi málo pracovišť a rehabilitace po ní může být komplikovaná. Z mé klinické 

zkušenosti, kdy jsem během předešlé souvislé praxe vedla kazuistiku 40leté pacientky 

po implantaci TEP hlezenního kloubu, mohu říci, že komplikace skutečně mohou být 

velké a dlouhodobé. Tuto pacientku trápily velké otoky a omezení pohybu déle než půl 

roku po operaci i přes pravidelnou rehabilitaci. Nicméně tyto endoprotézy se poměrně 

rychle vyvíjejí ke stále lepším výsledkům a osobně ji považuji za lepší řešení pro tohoto 

pacienta, než je artrodéza. Více se problematice TEP věnuji v kapitole 2.5.4 Léčba 

artrózy hlezenního kloubu. Sám pacient se k takové operaci (i jakékoliv další) staví 

jednoznačně negativně, což je vzhledem k jeho předchozím zkušenostem do jisté míry 

pochopitelné. V případě, že by k takové operaci přeci jen došlo, by bylo vhodné 

ji provést současně s prolongací Achillovy šlachy; tuto strukturu se sice daří 

intenzivním protahováním mírně uvolnit, ale do plného rozsahu pohybu do dorsální 

flexe už pravděpodobně nikdy nedosáhne. 

Pokud bude pacient dodržovat zadanou autoterapii a nebude hlezenní kloub 

příliš přetěžovat náročnými sporty, které provozoval dříve, pak věřím, že se podaří ještě 

o něco zlepšit svalovou sílu, stabilitu i rozsah pohybu do dorsální flexe. O možnosti 

obnovení fyziologického stereotypu chůze poněkud pochybuji, obávám se, že Achillova 

šlacha je po tolika zákrocích v natolik silné retrakci, že již o moc dále nepovolí, 
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a došlap tak nikdy nebude úplně perfektní. Jedná se však jen o mé spekulace na základě 

minimálních zkušeností s pacienty s operovanými hlezenními klouby. Mé momentální 

doporučení pro pacienta by znělo takto: cvičit, stabilizovat, protahovat a uvidíme, 

jelikož bolest je značně individuální a dokud se neobjeví v nesnesitelné a jinak 

neřešitelné podobě, nemá smysl do již tak zmoženého kloubu znovu řezat. Za zvážení 

by také stála farmakologická léčba v podobě chondroprotektiv, terapie pomocí vlastní 

obohacené krevní plasmy a dalších poměrně moderních metod v léčbě artrózy. Tato 

léčba by společně s pravidelnou autoterapií měla co nejvíce oddálit potřebu další 

operace, minimalizovat bolesti a umožnit pacientovi provádět běžné denní činnosti 

včetně doporučených sportů s minimem obtíží. 

4  Závěr 

Zpracování této bakalářské práce pro mě bylo velmi přínosné, protože jsem 

se již poněkolikáté za svoji celkem krátkou odbornou praxi setkala s diagnózou 

poúrazových stavů v hlezenním kloubu, která je přeci jen méně častá než problematika 

kolenních a kyčelních kloubů. Měla jsem tak možnost si připomenout a znovu 

vyzkoušet řadu fyzioterapeutických technik, ke kterým se během klinických praxí 

většinou nedostanu. 

Stanovené cíle krátkodobého fyzioterapeutického plánu se podařilo všechny 

splnit a dle slov pacienta usuzuji, že je s výsledkem nadmíru spokojený. Je to pro mne 

velmi cenná zkušenost, možností vést si svého pacienta souvisle a dlouhodobě zatím 

příliš nebylo. V tomto případě se navíc podařilo vzhledem k počtu terapií opravdu velké 

zlepšení, které doplněné pacientovým nadšením mě jen utvrzuje v tom, že tato práce má 

smysl a chci v ní pokračovat. 

  



73 

 

Seznam použité literatury 

1) BARG, Alexej et al. Treatment of the Arthritic Valgus Ankle. Foot and ankle 

clinics, s. 647-663. Elsevier, 2012, 17(4). ISSN: 1083-7515. 

2) BICA, David; SPROUSE, Ryan A. a ARMEN, Joseph. Diagnosis and 

Management of Common Foot Fractures. American Family Physician, s. 183-

191. American Academy of Family Physicians, 2016, 93(3). ISSN 1532-0650. 

3) BONASIA, Davide E. et al. Total ankle replacement: why, when and how? The 

Iowa Orthopaedic Journal, s. 119-130. Iowa: Residents and Faculty of the 

Department of Orthopaedics and Rehabilitation, 2010, 30. ISSN 1541-5457. 

4) BROCKETT, Claire L. a CHAPMAN, Graham J. Biomechanics of the ankle. 

Orthopaedics and Trauma, s. 232–238. Medicine Publishing Company Ltd. 

2016, 30(3). ISSN: 1877-1327. 

5) CLUETT, Jonathan. How Ankle Arthritis Can Be Treated [online]. 2017 

[cit. 2019-03-30]. Dostupné z: https://www.verywellhealth.com/ankle-arthritis-

2549432 

6) ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. Třetí, upravené a doplněné vydání. Praha: Grada, 

2011. ISBN 978-80-247-3817-8. 

7) DAUBER, Wolfgang. Feneis' Bild-Lexikon der Anatomie. 9., zcela 

přepracované vydání. Stuttgard: Georg Thieme Verlag KG, 2005. ISBN 3-13-

330109-8. 

8) DUNGL, Pavel. Ortopedie. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 

2014. ISBN 978-80-247-4357-8. 

9) DYLEVSKÝ, Ivan. Speciální kineziologie. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-

247-1648-0. 

10) GLYNN, Liam G. et al. Platelet-rich plasma (PRP) therapy for knee arthritis: a 

feasibility study in primary care [online]. Pilot and Feasibility Studies. 2018, 

4(93). ISSN 2055-5784. DOI 10.1186/s40814-018-0288-2. 

11) GOOST, Hans et al. Fractures of the Ankle Joint: Investigation and Treatment 

Options. Deutsches Ärzteblatt International, s. 377-388. Cologne: Deutscher 
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Příloha č. 1: Vyjádření Etické komise UK FTVS 

  



 

 

Příloha č. 2: Návrh informovaného souhlasu pacienta 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Vážená paní, vážený pane,                                         

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Helsinskou 

deklarací, přijatou 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění 

pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013) a dalšími obecně závaznými právními 

předpisy Vás žádám o souhlas s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a 

průběhu terapie prováděné v rámci praxe v Rehabilitační nemocnici Beroun, kde Vás 

příslušně kvalifikovaná osoba seznámila s Vaším vyšetřením a následnou terapií.  

Výsledky Vašeho vyšetření a průběh Vaší terapie bude publikován v rámci bakalářské 

práce na UK FTVS, s názvem Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po operaci 

hlezenního kloubu. 

 

Cílem této bakalářské práce je vést kazuistiku fyzioterapeutické péče konkrétní 

diagnózy a zhodnotit efekt terapie porovnáním vstupního a výstupního vyšetření. 

 

Získané údaje, fotodokumentace, průběh a výsledky terapie budou uveřejněny 

v bakalářské práci v anonymizované podobě. Osobní data nebudou uvedena a budou 

uchována v anonymní podobě. V maximální možné míře zabezpečím, aby získaná data 

nebyla zneužita. 

 

Jméno a příjmení řešitele: Justýna Krahulcová 

Podpis:.............................................................. 

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

souhlasím s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a průběhu terapie ve výše 

uvedené bakalářské práci, a že mi osoba, která provedla poučení, osobně vše podrobně 

vysvětlila, a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny 

relevantní informace, zeptat se na vše podstatné a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné 

odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout prezentování a 

uveřejnění výsledků vyšetření a průběhu terapie v bakalářské práci nebo svůj souhlas 

kdykoli odvolat bez represí, a to písemně zasláním Etické komisi UK FTVS, která bude 

následně informovat řešitele. 

 

 

Místo, datum............................................................ 

Jméno a příjmení pacienta........................................  Podpis pacienta.............................. 
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Příloha č. 5: Alergický exantém po použití Fastumgelu z roku 20113 

(archiv pacienta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

3 Výhodou této fotodokumentace poskytnuté pacientem je navíc dobře patrná jizva z r. 1994 přes 

mediální kotník a distální konec jizvy z r. 2010, které jsou v současnosti z velké části překryty jizvami po 

operaci v r. 2018. 

 



 

 

Příloha č. 6: Jizvy pravého hlezenního kloubu; pohled z mediální a laterální strany 

(archiv autora) 

 

 

 

Vysvětlivky: 

1…operace r. 1994 – osteosyntéza, jizvy světlé, dokonale zhojené, velmi málo 

viditelné, průběh podobný jako č. 3 

2…operace r. 2000 – extrakce kovu, jizvy dobře zhojené, z laterální strany je distální 

konec jizvy více patrný 

3… operace 3/2018 – odstranění ganglionu a osteofytů + artroskopie, jizvy 

pigmentované, dobře patrné i jizvy od stehů 

 

pohled z laterální strany pohled z mediální strany 


