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Abstrakt 

Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po fraktuře halluxu 

Cíl práce: Cílem této práce je popsání teoretických poznatků z oblasti anatomie, 

kineziologie, traumatologie a následné rehabilitace v oblasti nohy. Cílem speciální 

části je zpracování kazuistiky pacienta po fraktuře halluxu. 

Metody: Bakalářská práce je rozdělena na část obecnou a část speciální. Obecná 

část zahrnuje teoretické poznatky o distálních částech dolní končetiny. Jsou to 

poznatky o anatomické stavbě, o kineziologii nohy, o biomechanice chůze a také o 

traumatologii a následné rehabilitaci v oblasti nohy. Speciální část tvoří kazuistika 

pacienta, která je složena ze vstupního kineziologického rozboru, z krátkodobého a 

dlouhodobého  plánu  terapie,  z  popisu  jednotlivých  terapeutických  jednotek,  z 

výstupního kineziologického rozboru a z celkového zhodnocení efektu terapie. Tato 

kazuistika byla zpracována v průběhu souvislých bakalářských praxích v průběhu 

ledna a února 2021 ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. 

Výsledky:  Pacientův stav se po sedmi ambulantních fyzioterapeutických 

jednotkách objektivně i subjektivně zlepšil. Došlo ke snížení bolestivosti, k 

pozitivnímu ovlivnění otoku i reflexních změn v měkkých tkáních, ke zvětšení 

rozsahu pohybu, zvětšení svalové síly a především ke zlepšení stereotypu chůze a 

celkové stability.  

Klíčová slova: fyzioterapie, kazuistika, fraktura, hallux, dolní končetina    



 
 

Abstract 
Title: A Case Study of Physiotherapy Treatment of a Patient after Hallux Fracture 

Objectives: The aim of this thesis is to describe the theoretical aspects in the field 

of anatomy, kinesiology,  traumatology and subsequently the rehabilitation of the 

foot. The purpose of the special part is a case study analysing a patient after a hallux 

fracture. 

Methods: The bachelor thesis is divided into two parts: a general and a special part. 

The general part highlights the theoretical knowledge about the distal part of the 

lower limb and shines light on the anatomical structure, the kinesiology of the foot 

and the biomechanics of walking. Furthermore, it focuses on the traumatology and 

the subsequent rehabilitation of the foot. The special part comprises of a case study 

of a patient, which is divided into an initial physiotherapy examination, a short term 

and  long  term therapy plan, a description of  the  individual  therapeutic units,  the 

resulting physiotherapy examination and an overall evaluation of the effect of the 

therapy. The work on  this  case  report has been  done during bachelor  internship 

between January and February 2021 at the Všeobecná fakultní nemonice in Prague. 

Results: The patients’ condition improved both objectively and subjectively after 

seven outpatient physiotherapy sessions. As a  result,  the swelling decreased,  the 

overall pain experienced by the patient reduced. In addition, the patient increased 

his  range of motions, muscle strength and especially his overall walking posture 

and stability.  

Keywords: physiotherapy, case report, fracture, hallux, lower limb
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3.5.11 Neurologické vyšetření ....................................................................... 62 
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Seznam použitých zkratek 

AA: alergologická anamnéza 

ar.: articulacio 

cm: centimetr 

Cp: krční páteř 

CTh: cervicothorakální přechod 

č.: číslo 

DK, DKK: dolní končetina, dolní končetiny 

dex.: vpravo 

F: frontální 

FA: farmakologická anamnéza 

HK, HKK: horní končetina, horní končetiny 

HSS: hluboký stabilizační systém 

IP: interphalangové klouby 

Kg: kilogram 

L: levá 

LDK: levá dolní končetina 

LHK: levá horní končetina 

lig.: ligamentum 

LTV: léčebná tělesná výchova 

Lp: bederní páteř 

m., mm.: musculus, musculí 

MT: měkké techniky 

MTP: metatarsophalangové klouby 

n.: nervus 

NO: nynější onemocnění 

OA: osobní anamnéza 
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PA: pracovní anamnéza 

PDK: pravá dolní končetina 

PHK: pravá horní končetina 

PIR: postizometrická relaxace 

PNF: proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

R: rotace 

RA: rodinná anamnéza 

RTG: rentgen 

S: sagitální 

s: sekunda 

SA: sociální anamnéza 

sin: sinister 

st.: status 

T: transversální 

Th/L: thoracolumbální přechod 

Thp: hrudní páteř 

tzv.: takzvaně 

UK FTVS: Univerzita Karlova Fakulta tělesné výchovy a sportu 

VAS: vizuální analogová stupnice 

VP: výchozí poloha 
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1 Úvod 
  Tato bakalářská práce je složena z kazuistiky pacienta po fraktuře halluxu a 

teoretického podkladu k tomuto tématu.  Kazutistika pacienta byla vypracována ve 

Všeobecné fakultní nemocnici v Praze v průběhu mé bakalářské praxe v lednu a 

únoru  roku  2021  pod  vedení  supervizora  Mgr.  Aleny  Homolkové,  schválena 

Etickou komisí UK FTVS a zpracována s informovaným souhlasem pacienta. 

Úrazy nohy jsou dle mého názoru velmi závažnou problematikou, která bez 

dostatečně pečlivé léčby a rehabilitace může mít velké následky. I při drobném 

poranění může dojít ke změně stereotypu, od které se mohou dále rozvíjet další 

dysbalance v proximálnějších segmentech těla. 

Cílem obecné části této práce je shrnout teoretické poznatky z anatomie, 

kineziologie, traumatologie a rehabilitace po traumatu v oblasti nohy. V anatomické 

části se nachází kapitoly o kostech, kloubech, vazech a svalech nohy. Dále je 

rozebrána stavba a funkce nožních klenb, na čož navazuje kineziologická kapitola, 

která se věnuje noze jako funkčnímu celku, jejímu zapojení do kineziologických 

řetězců a biomechanice chůze. Následují kapitoly o traumatologii v oblasti nohy a 

její diagnostika a následná rehabilitace.  

Ve speciální části je popsána samotná kazuistika pacienta s diagnozou 

fraktura halluxu, která zahrnuje vstupní kineziologické vyšetření včetně stanovení 

plánu, záznam všech provedených terapií, výstupní kineziologický rozbor, závěr a 

následně zhodnocení efektu terapie. 
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2 Obecná část 
V této části se věnuji zpracování teoretických poznatků o diagnóze fraktura 

halluxu. Nejprve rozeberu anatomickou stavbu nohy, poté její kineziologii a bude 

následovat kapitola věnována biomechanice chůze. V druhé polovině této části se 

soustředím na traumatologii v oblasti nohy a její následnou léčbu a rehabilitaci.  

2.1 Anatomie nohy 
  Noha je nejdistálnější částí dolní končetiny. Dolní končetina se skládá z 

pletence dolní končetiny, který je tvořen párovou os coxae a nepárovou os sacrum. 

Os coxae je tvořena třemi kostmi os ilium, os pubis a os ischií, které splynuly v 

jednu. Na tento pletenec navazuje volní část dolní končetiny, která se skládá 

proximodistálně z femuru, patelly, tibie, fibuly a kostí nohy.  (Čihák, 2011) 

Noha je tvořena pasivní a aktivní komponentou. Pasivní komponenta je 

tvořena kostmi zánártními (ossa tarsi), nártními  (ossa  metatarsi)  a  články prstů 

(phalanges).  Aktivní komponentou jsou svaly. (Čihák 2011, Dylevský 2009) 

 

2.1.2 Kosti nohy 
  Kosti nohy tvoří soubor 26 kostí. První skupinou jsou kosti zánartní (ossa 

tarsi). Je to sedm kostí nepravidelného tvaru, mezi které patří kost hlezenní (talus), 

patní  (calcaneus),  loďkovitá (os  naviculare),  3  klínovité  kosti  (os  cuneiforme 

mediale, intermedium et laterale) a kost krychlová (os cuboideum).  (Čihák 2011) 

Kost hlezenní (talus) se skládá z caput  tali, na kterém se nachází kloubní 

kulovitá  plocha  pro  spojení  s  os  naviculare.  Dále  corpus  tali,  který  má  kloubní 

plošky pro fibulu s tibií. Na zadní straně corpus tali se nachází také  processus 

posterior talí, na kterém je sulcus pro šlachu m. flexor hallucis longus. (Čihák 2011, 

Dylevský 2009, Hudák a Kachlík 2015) 

Kost patní (calcaneus) je uložena proximolaterálně na plantární straně nohy. 

Je  předozadně protáhlá a je největší ze zánártních kostí. Na dorsální straně se 

nachází tři kloubní plochy pro spojení s talem. Nápadnou částí calcanea je tuber 

calcanei  (hrbol kosti patní), na který se upíná Achillova šlacha. Dále se na něm 
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nacházejí  dva  výběžky  (processus  medialis  et  lateralis  tuberis  calcanei),  kde  se 

upínají svaly planty.  (Čihák 2011, Dylevský 2009) 

Kost  loďkovitá (os  naviculare)  je  proximálně vyklenutá kost, do které 

zadapá caput  tali. Má  také  tři kloubní plošky pro všechny tři os cuneiforme. Na 

tibiální straně os naviculare se nachází palpačně přístupné místo, tuberositas ossis 

navicularis. (Čihák 2011, Dylevský 2009) 

Kosti klínové (ossa cuneiformia) máme tři. Jsou pojmenovány podle místa 

kde jsou na tarsu uloženy. Svým tvarem připomínají klín. (Hudák a Kachlík 2015) 

Os  cuneiforme  mediale,  je  uložena na mediální straně chodidla. Proximálně je 

spojena s os naviclare, distálně s prvním metatarsem a laterálně s os cuneiforme 

intermedium. Také os cuneiforme intermedium je spojena s os naviculare a je to 

zároveň nejmenší klínová kost. Distálně je spojena s druhým metatarsem a ze stran 

je ohraničená ostatními os cuneiforme. Os cuneiforme laterale se také kloubí s os 

naviculare a distálně na ní nasedá třetí metatarsus. (Čihák 2011, Dylevský 2009) 

Vedle těchto tří kostí se nachází ještě kost krychlová (os cuboideum), která 

laterálně sousedí s os cuneiforme laterale, a na kterou distálně nasedají nártní kosti 

4. a 5. prstu. Proximálně je propojena s kostí patní. Na plantární straně os 

cuboideum se nachází sulcus, kterým prochází m. fibularis longus. (Dylevský 2009) 

Nártní kosti  (ossa metatarsi) nasedají na distálně položené kosti  zánártní. 

Jedná se o pět dlouhých kostí, na které se distálně napojují články prstů. Všechny 

mají tři základní části. Basis uloženou  proximálně, corpus  střed metatarsu (u 

halluxu mohutný, u ostatních štíhlý) a caput distální část kosti. První metatarsus je 

nejmohutnější a na jeho proximální část je upínají svaly. Druhý je nejdelší a je 

kloubními ploškami propojen se všemi třemi klínovými kostmi. Třetí se pojí s os 

cuneiforme  laterale  a  čtvrtý s  os  cuboideum.  Pátý  metatarsus  se  také  pojí  s  os 

cuboideum a vyskytuje se na něm drsnatina pro úpon m. fibularis brevis a začátek 

m. abductor digiti minimi. Tato tuberositas je na laterální straně nohy při hranici s 

os cuboideum palpačně přístupná. (Čihák 2011, Dylevský 2009, Hudák a Kachlík 

2015) 
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Články prstů (phalanges) jsou u všech prstů kromě palce tvořeny třemi 

kostmi  (phalanx proximalis, media  et  distalis). Palec dolní končetiny (hallux) je 

tvořen pouze dvěma články (phalanx proximalis et distalis). (Dylevský 2009) 

U  metatarsofalangového  kloubu  palce  se  nachází  dvojice  sesamských 

kůstek (ossa sesamoidea). Mají oválný tvar a jsou schovány v úponech krátkých 

svalů palce. Často se sesamské kůstky vyskytují také u druhého a pátého metatarsu, 

výjímečně pak i  třetího a čtvrtého. Další se často vyskytuje ve šlaše m. fibularis 

longus u os cuboideum. (Čihák 2011) 

 

2.1.3 Kloubní a vazivový aparát nohy 
  Rigidní kostěná složka nohy by byla naprosto nefunkční bez kloubních 

spojení a vazivového aparátu. Pohyby v jednotlivých kloubech jsou sice drobné, ale 

díky nim zůstává noha pružná a pevná zároveň.  Klouby jsou v přesné souhře, aby 

byla splněna jak lokomoční tak nosná funkce dolní končetiny. Tvar jednotlivých 

kostí a jejich vzájemné propojení díky ligamentům zajišťuje fixaci nožních kleneb. 

(Čihák 2011, Janda a Pavlů 1993) 

Mezi klouby nohy patří horní a dolní zánártní kloub, ar. calcaneocuboidea, 

ar. cuneonavicularis, ar. cuneocuboidea, ar.tarsometatarsales, ar.intermetatarsales, 

ar. metatarsophalangeae, ar. interphalangeae pedis. Horní kloub zánártní, čili kloub 

hlezenní  (ar.  talocruralis)  je  spojení  talu  a bérce. Dolní kloub zánártní je tvořen 

klouby ar. subtalaris a ar. talocalcaneonavicularis. (Čihák 2011) 

Horní kloub zánártní (ar. talocruralis) je kladkový typ kloubu a je složený 

ze tří kostí. Spojuje tibii, fibulu a talus. Hlavici kloubu tvoří talus a má tři kloubní 

plošky, dvě ze stran a jednu proximálně. Jamky tvoří malleolus medialis z mediální 

strany, malleolus lateralis z laterální strany a distální část tibie zhora.  (Hudák a 

Kachlík 2015) Pouzdro kloubu se táhne po všech okrajích styčných ploch a je 

laterolaterálně silnění než ventrodorzálně. Vnější části malleolů zůstávají  mimo 

kloubní  pouzdro.  Pouzdro  zesilují  dva  vazy  a  to  lig.  collaterale  laterale  a  lig. 

collaterale mediale. Ligamentum collaterale  laterale začíná na vnějším kotníku a 

má tři nezávislé pruhy. Lig. talofibulare anterius spolu s lig. talofibulare posterius 

spojují zepředu a zezadu vnější kotník s laterální částí talu a lig. calcaneofibulare 
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spojuje distální část vnějšího kotníku s kostí patní. Lig. collaterale mediale, které 

se často nazývá také lig. deltoideum, protože má tvar trojúhelníku, se skládá ze čtyř 

částí, které  jsou navzájem propojeny na tibii. Stejně jako laterální vaz propojuje 

kotník s talem vepředu (pars tibiotalaris anterior)  a vzadu (pars  tibiotalaris 

posterior) a zaroveň ho také spojuje s calcaneem (pars tibiocalcanea). Čtvrtá část 

lig. collaterale mediale se nachází mezi pars tibiotalaris anterior a pars tibiocalcanea 

a  propojuje  tibii  s  os  naviculare  (pars  tibionavicularis).  (Čihák 2011, Dylevský 

2009) 

Dolní kloub zánártní (hlezenní) (art. subtalaris) spojuje talus s dalšími 

zánártními kostmi. Rozděluje se na přední a zadní oddíl. Zadním oddílem je 

myšleno ar. subtalaris (ar. talocalcanea). Jedná se o jednoduchý, válcovitý kloub, 

který má jako hlavici calcaneus a dorzální část talu slouží jako jamka. Pouzdro 

kloubu je posilněno těmito vazy: lig. talocalcaneum posterius, mediale, laterale et 

interosseum. Předním oddílem dolního hlezenního kloubu je složený kloub zvaný 

ar. talocalcaneonavicularis, kterému jako hlavice slouží caput tali a přední a střední 

ploška calcaneu. Jamku tvoří střední a přední ploška talu a konkávní část os 

naviculare. Vazy posilňující tento kloub jsou lig. calcaneonaviculare plantare a 

dorsale (část lig. bifurcatum). (Čihák 2011) 

K dolnímu zánártnímu kloubu je laterálně připojen spoj mezi kostí patní 

(hlavice) a kostí krychlovou (jamka), ar. calcaneocuboidea. Pouzdro má tento kloub 

vlastní a velmi tuhé, což způsobuje minimání pohyblivost tohoto spojení. Vazy má 

společné s ar. talocalcaneonavicularis. (Dylevský 2009) 

Další klouby jsou spojené s ossa cuneiformia. Patří sem ar. cuneonavicularis 

a ar. cuneocuboidea. Articulatio cuneonavicularis je složený, tuhý, plochý kloub, 

zpevněný ligamenty  cuneonaviculare  plantare  et  dorsale.  Articulatio 

cuneocuboidea je tuhý kloub mezi os cuboideum a os cuneiforme laterale. K tomu 

to kloubu jsou připojena stejná ligamenta jako k ar. cuneonavicularis a k nim navíc 

lig. cuneocuboideum plantare, dorsale et interosseum. Samotné kosti klínové mezi 

sebou mají articulationes intercuneiformes. (Čihák 2011) 

Nártní  kosti  mají  mezi  sebou  tyto  klouby:  ar.tarsometatarsales,  ar. 

intermetatarsales, ar. metatarsophalangeae. Articulationes tarsometatarsales jsou tři 

na sebe navazující spojení. Jde o spojení mezi distální řadou  tarsálních  kostí  a 
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bazemi metatarsů. První kloub je mezi prvním metatarsem a os cuneiforme mediale, 

druhý spojuje druhý a třetí metatarsus  s  os  cuneiforme  intermedium  a  laterale, 

poslední spojení je mezi čtvrtým a pátým metatarsem s os cuboideum.  (Hudák a 

Kachlík  2015)  Ligamenta  tohoto  kloubu  jsou  ligg.  tarsometatarsalia  plantaria  et 

dorsalia, ligg. cuneometatarsalia interossea. Spojení bazí nártní kostí zajišťují 

articulationes  intermetatarsales  s  ligamenty  metatarsalia  plantaria,  dorsalia  et 

interossea. (Čihák 2011) Dále se pojí hlavice nártních kostí s proximálními bazemi 

článků prstů v kloubních spojeních articulationes metatarsophalangeae. Metatarsus 

tvoří hlavici a phalanx jamku. Kloubní pouzdra jsou posílena  o  vazy:  lig. 

collateralia a plantaria. (Dylevský 2009) 

Posledními klouby jsou articulationes interphalangeae pedis. Jde o spojení 

jednotlivých článků prstů. Na druhém až pátem prstu jsou tyto klouby dva, ale na 

palci je pouze jeden. Jde o kladkovité klouby, které jsou zpevněny collaterálními a 

plantárními ligamenty. (Čihák 2011) 

Mimo tyto klouby je nutno zmínit ještě dva funkční. Jde o kloub Chopartův 

a  Lisfrankův. Chopartův kloub (ar. tarsi tranversa) je kloubní linie tvořená ar. 

calcaneocuboidea a ar. talonavicularis. Tvar tohoto kloubu připomíná písmeno S. 

Tento kloub je velmi důležitý pro správnou funkci nohy a to z pohledu pružnosti. 

Chopartův kloub je zpevněn ligamenty talonaviculare a dvoupruhovým ligamentem 

bifurcatum z dorsální strany a ligamenty calcaneonaviculare a calcaneocuboideum 

plantare ze strany planty. Druhým kloubem je kloub Lisfrankův, který vede zubatou 

linii mezi distální řadou zánártních kostí a bazí kostí nártních. Patří sem tyto klouby: 

ar. tarsometatarseles a ar. intermetatarseles. Tento kloub umožňuje pérovací 

pohyby nohy při změně zátěže. (Čihák 2011, Hudák a Kachlík 2015) 

 

2.1.4 Svaly nohy 
  Svaly nohy rozdělujeme do šesti základních skupin: svaly zadní strany 

nohy, svaly palce, svaly malíku, svaly střední skupiny a  mm.  interossei. (Čihák 

2011) 

Na hřbetu nohy jsou svaly zadní strany nohy, které se funkčně řadí mezi 

extenzory. Jsou inervovány n. fibularis profundus. Patří sem m. extensor hallucis 
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brevis a m. extensor digitorum brevis (tři šlachy pro tři prsty). Leží se pod dlouhými 

extenzory. (Čihák 2011) 

Svaly planty tvoří skupiny svalů palce, malíku, střední skupiny a mm. 

interossei  a  jsou inervovány dvěmi větvemi n.tibialis a to  n.plantaris  medialis  a 

lateralis. (Dylevský 2009, Čihák 2011) 

Mezi svaly palce se řadí m. abductor hallucis, m. adductor hallucis  a m. 

flexor hallucis brevis zajišťující laterolaterální pohyb a flexi palce. Svaly se 

nacházejí na mediální straně planty. Klidové napětí m. abductor hallucis a m. flexor 

hallucis brevis je důležité pro udržování klenby. (Čihák 2011) 

Na  laterální straně planty máme naopak stejné svaly, ale pro zajištění 

pohybu malíku. Na rozdíl od palce se zde vyskytuje ještě m. opponens digiti 

minimi, který dělá addukci a táhne metatars plantárně. (Hudák a Kachlík 2015, 

Čihák 2011) 

Do svalů střední skupiny nohy patří m. flexor digitorum brevis a pod ním 

uložené mm. lumbricales a m. quadratus plantae. M. quardratus plantae podporuje 

tvorbu podélné klenby. Poslední skupinou jsou mm. interossei, které se vyskytují v 

intermetatarsálních prostorech, jak na plantě (3) tak dorzu (4) nohy. Mm. interossei 

plantáres svírají vějíř prstů, zatímco mm. interossei dorsales ho rozevírají a mají 

pomocnou funkci při flexi metatarsofalangových kloubů  a extenzi kloubů 

interfalangových, což z nich dělá synergisty mm. lumbricales. (Čihák  2011, 

Dylevský 2009) 

 

2.1.5 Klenby nohy 
Správná funkce klenby nožní je neodmyslitelná součást správné lokomoce. 

Klenba nese hmotnost celého těla a rovnoměrně ji rozkládá tak, aby tlumila nárazy, 

udržovala pružnost pohybového  aparátu nohy a zároveň chránila měkké části 

chodidla. (Čihák 2011, McNutt 2018) Bez její správné  funkce se mohou řetězit 

patologie do proximálnějších částí těla. Aby bylo lidské  tělo stabilní, je důležité 

rozložit váhu mezi tři body na plosce nohy. Je to hrbol kosti patní, hlavička prvního 

a hlavička pátého metatarsu. Dále je pro udržení klenby důležitý jak svalový tak 
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vazivový systém nohy. Díky pasivnímu a aktivnímu aparátu jsou tedy vytvořeny 

dva typy klenby, klenba příčná a podélná. (Véle 2006, Dylevský 2009) 

Podélná  klenba  probíhá  ve  dvou  pruzích,  na  laterální  a  mediální straně 

chodidla. Laterální část podélné klenby začíná na tuber calcanei a postupuje přes 

talus,  os  naviculare,  ossa  cuneiformia  mediale  a  intermedia  a  končí na hlavičce 

prvního metatarsu. Nejvyšší  bod  této  klenby  je  os  naviculare  (1518  mm  nad 

podložkou). Mediální část je oproti laterální nižší a vede taktéž od calcanea a přes 

os  cuboideum  na  pátý metatarsus. Měkké  tkáně jsou v přímém  kontaktu  s 

podložkou, os cuboideum je pouze 35mm nad podložkou. (Hudák a Kachlík 2015) 

Svaly zajišťující podélnou klenbu jsou m.  tibialis posterior  (m.  tibialis anterior   

táhne  tibiální stranu vzhůru, ale pomáhá více  příčné  klenbě),  m.  flexor  hallucis 

longus,  m.  flexor  digitorum  longus  et  brevis,  m.  fibularis  longus  a  podélně 

probíhající krátké svaly chodidla. (McKeon 2015, Dylevský 2009) Další důležité 

složky pro udržení podélné  klenby  jsou  podélně orientovaná ligamenta, mezi 

kterými je nejvýznamnější lig. plantare longum. Důležitou funci v jejím udržování 

má dále také aponeurosis plantaris. (Čihák 2011) 

Příčná klenba vede mezi hlavičkami všech pěti metatarsů a dokončuje tak 

zmíněný trojúhelník. Její nejvýraznější linie je v úrovni  os  cuboideum  a  ossa 

cuneiformia. Pro její správnou funkci je potřeba souhra napříč plantou probíhajících 

vazů a svalů  šlašitý třmen: m. fibularis longus a m.tibialis anterior, m. adductor 

hallucis a další krátké  příčně probíhající svaly nohy. Příčná klenba slouží jako 

tlumič nárazů a následně vytváří zázemí pro odrazovou fázi. (McKeon 2015, Čihák 

2011, Kapandji 2011) 

 

2.2 Kineziologie nohy 
Noha je svým anatomickým vzhledem podobná ruce. Stejně jako vzhledem 

by měla být schodná i funkcí. A to funkcí úchopovou, ale v praxi přebírá spíše 

funkci stojnou a lokomoční. Oproti ruce má ale noha zkrácené články prstů a 

tarsální kůstky, které  jsou na rozdíl od karpálních kostí mohutnější, zaujímají až 

polovinu délky nohy, zatímco u ruky je to zhruba šestina. (Véle 2006) Pro nohu je 

zásadní rozložení váhy, jelikož při chůzi je zátěž až pětinásobná a při běhu dosahuje 
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až třináctinásobku tělesné hmotnosti. Jak již bylo popsáno v předchozí kapitole, 

rozkládá se váha mezi tři body (tuber calcanei, I. a V. metatarsus). Pro správnou 

chůzi je důležité, aby byl došlap pevný ale při odrazu je potřeba naopak pružnost. 

(Kolář 2009) 

 

2.2.1 Pohyby a rozsahy 
Správná funkce nohy je bezpodmínečně spjata s fyziologickým pohybem ve 

všech komponentách. Pohyby v dolním zánártním kloubu jsou inverze, everze a 

drobné pohyby v Chopartově kloubu. Probíhají podél šikmé osy, která jde od zevní 

hrany nohy šikmo dopředu nad os naviculare. Inverze je spojení plantární flexe s 

addukcí a supinací a její fyziologický rozsah je 3550°. (Janda a Pavlů 1993) O její 

vykonávání se starají mm. tibialis anterior a posterior spolu s flexory prstů a palce. 

(Hudák a Kachlík 2015) Antagonistickým pohybem je everze, čili dorsální flexe 

spojená s abdukcí a pronací. Fyziologický rozsah everze je 1530°, což umožňují 

mm.  fibularis  brevis  a  longus  a  extenzory  prstů a palce. (Janda a Pavlů  1993) 

Pohyby v Chopartově kloubu jsou minimální a slouží pro potřebnou pružnost nohy. 

Pronaci a supinaci zajišťuje ar. subtalaris, zatímco plantární a dorzální flexi 

zajišťuje horní kloub zánártní. (Čihák 2011) Ten se pohybuje po dlouhé ose vedené 

podél hrotů mediálního a laterálního kotníku, která s osou nohy svírá úhel přibližně 

85°.  Fyziologické  rozsahy  jsou  4550°  pro  flexi  plantární  a  1030°  pro  flexi 

dorsální. (Janda a Pavlů 1993) Plantární flexi vykonává m. triceps surae a dorsální 

flexi m. tibialis anterior spolu s extenzory prstů. Při omezení rozsahu v jednom z 

kloubů dojde k kompenzačnímu zvětšení rozsahu v kloubu druhém. (Čihák 2011) 

Dále jsou pro správnou funkčnost potřebné pohyby i v distální části nohy. Pohyby 

v těchto kloubech mají sice omezenou hybnost, ale jejich jointplay je zásadní pro 

správnou chůzi. (Van Boerum 2003) Tyto pohyby vykonávají krátké svaly nohy. V 

metatarsofalangových kloubech máme pohyby v sagitální rovině do flexe (4050°) 

a  extenze  (4090°) a ve frontální rovině do abdukce a addukce (15 až 25°). 

Nejdistálnější pohyby nohy jsou v interphalangových kloubech do flexe a extenze 

a to v rozsahu 7090° a 05°. (Janda a Pavlů 1993) 
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2.2.2 Svalové řetězce 
Noha je také nedílnou součástí několika svalových řetězců. Véle popisuje, 

že veškeré proximálnější segmenty nohu ovlivňují. Pro vyhovující stabilitu nohy a 

potažmo stoje je proto nutné, aby klouby v proximálnějších segmentech byly 

schopny zaujmout fyziologickou polohu a vykonávat tak správně svou funkci. 

Stejně to platí i naopak a proto lze v terapii ovlivnit pomocí nohy proximálnější 

segmenty. (Véle 2006) 

Svalový řetězec vzniká propojením několika svalů nebo svalových smyček 

(dva svaly, které se upínají na dvě vzdálená puncta fixa) a pomocí dalších struktur 

jako jsou fascie, šlachy nebo kosti. (Véle 2006) 

Svalové řetězce jsou řízeny z centrální nervové soustavy a pracují 

automaticky dle naučených pohybových vzorců. Jednotlivé uzavřené smyčky se 

dále kombinují do složitějších propojení po célé délce těla. V idéálním případě by 

měla v řetězcích panovat naprostá rovnováha mezi agonistickými a 

antagonistickými svalovými skupinami. Zřetězení svalů a jejich zapojování by 

mělo mít perfektní timing a tím by se dosahovalo maximální efektivity pohybu. V 

případě, že tomu tak není, dochází k patologickým přestavbám, což může vést k 

dalším komplikacím (degenerativní změny apod.). Díky svalovým dysbalancím v 

jednom úseku, může docházet k patologickému držení celého těla a to právě díky 

zřetězení svalů přes kloubní spojení a fascie. Dochází k nerovnováze  mezi 

agonistou a antagonistou. Jeden z nich je přetížený a dochází tak k  zvyšování 

hypertonu a svalovému zkrácení. Na druhé straně naopak sval ochabuje a nastává 

hypotonus. (Véle 2006, Lewit 2003) 

Pro nohu popisuje Véle tyto: prvním popsaným řetězcem je propojení nohy 

s hrudníkem. Řetězec začíná na  os  cuneiforme  I.  a  pokračuje přes  m.  peroneus 

longus,  tibii,  fascii  cruris,  m.  biceps  femoris,  m.  adductor  longus,  m.  obliquus 

abdominis internus až na m. obliquus abdominis externus druhé strany, kde řetězec 

na hrudníku končí. Dále Véle popisuje dvě smyčky pro třmen podélné klenby nohy. 

První z nich jde takto: m. tibialis anterior, m. peroneus longus na fibulu a po m. 

peroneus longus zpět dolů na první metatarsus a dále na os cuneiforme I. a zpět na 

m. tibialis anterior nahoru k tibii. Druhá smyčka začíná při m. tibialis posterior a 

dál pokračuje na m. peroneus brevis na fibulu a stejně jako u první opět zpět po 



21 
 

tomto svalu na calcaneus a dále přes os cuboideum zpět proximálně na m. tibialis 

posterior. (Véle 2006) 

 

2.2.3 Biomechanika chůze a běhu 
Dle Manna lze chůzi definovat jako rytmický, cyklicky se opakující děj, při 

kterém dochází k zapojení všech segmentů těla a jeho přesunu. K souhře pohybů 

dochází ve všech rovinách těla. Ve vertikální ose  dochází k pohybu těžiště z 

nejvyššího (stojná fáze) a nejnižšího bodu (fáze dvojí opory), a díky tomu je chůze 

efektivnější a nedochází tak k velkým energetickým ztrátám. V laterolaterálním 

směru je snaha udržet těžiště co nejvíc v ose stojné končetiny. Výkyvy těla do stran 

by se měly symetricky pohybovat mezi 45cm. V horizontální rovině jsou pohyby 

rotační a to jak v pletencích ramenních tak v celé délce páteře a v pánvi. Pánev 

vykonává pohyby v opačném směru než pletence ramenní. Tyto rotace by měly být 

symetrické a na první pohled viditelné. K drobným rotacím dochází i na dolních 

končetinách (tibie a femur). U chůze je také důležitý kontralaterální souhyb horních 

končetin oproti dolním končetinám, který zabraňuje nadměrným pohybům v oblasti 

trupu a zefektivňuje tak celý proces. (Véle 2006, Chan a Rudins 1994) 

Základní rozdělení fází při chůzi je na fázi stojnou (60%) a švihovou (40%). 

Dále lze každou fázi rozdělit ještě na čtyři fáze. Dohromady těchto osm fázi tvoří 

krokový cyklus. Podle názvosloví dle Vaughama začíná stojná fáze úderem paty 

(1.fáze) a následuje kontakt nohy s podložkou (2.fáze). Kyčelní a kolenní kloub se 

úderem paty dostávají do extenze a v hlezenní kloub začíná pohyb do plantární 

flexe. Dále přichází střed stojné fáze (3.fáze), která končí odvinutím paty (4.fáze). 

Švihová fáze je zahájena odrazem palce (5.fáze) a následným zrychlením (6.fáze). 

Dochází k dorzální flexi v kotníku, k flexi kolenního kloubu a k flexi s vnější rotací 

v kloubu kyčelním. Po fázi zrychlení se dostáváme do středu švihové fáze (7.fáze). 

Pánev je rotována za stojnou končetinou, zatím co ramenní pletence nyní rotují 

opačně. Celý cyklus se uzavírá zpomalením (8.fáze), po kterém  opět následuje 

první fáze, úder paty. (Kolář 2009) Úseky tohoto cyklu popisujeme jako kroky nebo 

dvojkroky. Krok je úsek od kontaktu paty s podložkou jedné končetiny do kontaktu 

paty s podložkou paty druhé  končetiny. Dvojkrok je poté  celý  jeden  krokový 
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cyklus, tedy od kontaktu paty přes  všechny fáze až po její opětovný kontakt s 

podložkou. (Véle 2006) 

Kromě třech opěrných bodů je velmi důležitá ještě funkce palce, která je 

spojena s bazí prvního metatarsu. Palec je poslední část nohy, která se odlepí od 

podložky ve švihové fázi a je pro něj zásadní, aby v tu chvíli byly ostatní klouby ve 

fyziologickém postavení, jinak se na něm mohou začít tvořit deformity, což může 

vést ke snížení stability a dalším obtížím. Hlavní funkce palce je stabilizace 

vnitřního paprsku podélné klenby při stoji a chůzi. O to se kromě jiných svalů stará 

m. peroneus longus, který přitlačuje palec a první metatarsus k podložce. Důležitá 

je ale i souhra ostatních svalů. Abduktor a adduktor palce má svou souhrou na 

starost udržení paralelního a stabilního postavení prvního metatarzu. Dále jsou 

svaly planty zodpovědné za odvin paty a následný odraz nohy ve švihové fázi. Palec 

dále také hraje velkou roli při adaptaci na nerovný terén. (Perry 1992, Dylevský 

2009) 

Typy chůze můžeme rozdělit na tři základní typy dle Jandy. Typ proximální, 

kdy je nejvýraznější pohyb dolních končetin v kyčelních kloubech. Odvin chodidla 

je malý a pracují hlavně flexory kyčle, u nichž může dojít k následnému přetížení. 

Typ peroneální, který je typický výraznou flexí v kolenech, vnitřní rotací v kyčlích 

a everzí nohy. Třetím typem je chůze akrální,  kterou  poznáme  díky  výraznému 

odvinu chodidla a zvětšení plantární  flexe  s  minimálním  pohybem  v  kloubech 

kyčelních. Tyto tři typy jsou však pouze orientační, jelikož každý člověk má svůj 

vlastní originální stereotyp, který se může neustále měnit a to kvůli pozitivním i 

negativním vlivům vnitřního a vnějšího prostředí. (Kolář 2009) 

Běh je stejně jako chůze rytmický a cyklicky se opakující způsob lokomoce. 

Na rozdíl od chůze má běh fázi, při které se ani jedna končetina nedotýká podložky 

(chybějící fáze dvojí opory). Ve chvíli, kdy je jedna končetina ve fázi švihové, je 

druhá ve fázi stojné a naopak. Švihová fáze je na rozdíl od chůze delší než fáze 

stojná. Čím rychlejší běh, tím menší je kontaktní plocha s podložkou ve fázi opory. 

Rozsahy pohybu v jednotlivých kloubech jsou při běhu větší a tím  pádem  je 

vykonává i větší práce ze strany svalů. (Véle 2006, Van Oeveren 2021) 
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2.3 Traumatologie nohy a její léčba 
Mezi poranění nohy patří pouhé zhmoždění, u kterého není porušena kůže 

a objeví se například pouze hematom. Může ale dojít k poškození hlubších tkání a 

je tedy potřeba tyto varianty vyloučit. To je poškození svalů, šlach nebo vazů, ale 

take zlomeniny kostí a luxace kloubů, u kterých hrozí porušení cévního a nervového 

vedení. (Kolář 2009, Dungl 2005) 

2.3.1 Úrazové zlomeniny 
Úrazy můžeme definovat jako tělesné poškození, které vzniká kvůli 

náhlému a násilnému působení zevních sil nezávisle na vůli postiženého. (Pokorný 

2002) 

Úrazy můžeme rozdělit podle okolností, při kterých vznikly. Dělíme je tedy 

na úrazy dopravní, pracovní, zemědělské a lesnické, domácí, sportovní a úrazy 

kriminálního původu. (Pokorný 2002) 

Zlomenina je definována jako porucha kontinuity kosti. Úrazové zlomeniny 

jsou takové, při kterých byla kost poraněna vlivem jednorázového vnějšího násilí. 

Mezi další typy patří zlomeniny únavové a patologické. (Pokorný  2002,  Dungl 

2005) 

Úrazové zlomeniny můžeme rozdělovat podle několika aspektů. V první 

řadě zdali ke zlomenině došlo mechanismem přímých či nepřímým. Dále podle 

typu násilí na zlomeniny torzní, ohybové, kompresní, avulzní a střižné. Dělení na 

otevřenou a uzavřenou zlomeninu je další typ dělení podle porušení kožního krytu. 

Také je můžeme rozdělit podle linie lomu na příčné, šikmé, spirální, vertikální, 

tangenciální  a avulzní. Důležitá je také informace o počtu úlomků. Zlomeniny 

mohou být dvou, tří nebo čtyř úlomkové a v případě, že je úlomků více, jedná se o 

zlomeninu tříštivou. Dislokace úlomků je posuzována podle polohy periferního 

fragmentu vzhledem k centrálnímu. Typy dislokací  jsou  ad  latus  (do  strany),  ad 

longitudinem (do délky), ad axim (úholová) a ad periferiam (rotační). Jednotlivé 

dislokace se mezi sebou mohou kombinovat. (Pokorný 2002, Žvák 2006) 

Přičiny vzniku poranění mohou být přímé i nepřímé. V oblasti nohy mezi 

nejčastější přímé patří pád těžkého předmětu na danou oblast, přejetí končetiny a 
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podobně. Mezi nepřímé  patří například zakopnutí, podvrknutí nohy při špatném 

došlapu nebo nevydařený kop. (Dungl 2005, Pokorný 2002) 

2.3.2 Diagnostika  
Diagnostiku můžeme rozdělit do tří částí: anamnéza, klinické vyšetření a 

rentgenové vyšetření. V anamnéze se zajímáme převážně o okolnosti úrazu. Kdy, 

kde se to stalo a jakým mechanismem zlomenina vznikla. Zjišťujeme zda úraz 

vznikl vysoko či nízkoenergetickým působením sil, kvůli lepšímu stanovení 

předběžné diagnózy. Mezi vysokoenergetické působení jsou řazeny například 

autonehody, pády z výšky nebo úrazy při práci s velkými stroji. Nízkoenergetické 

jsou poté úrazy spojené se zakopnutím, pádem při chůzi, kdy míra poranění bývá 

menší. Také se ptáme na charakter a lokalizaci bolesti. (Žvák 2006) 

Diagnostika dále pokračuje klinickým vyšetřením. Začínáme aspekcí, kdy 

sledujeme stereotyp chůze a stoje a pacientovu schopnost přenést váhu na 

postiženou končetinu. Dále aspekčně hodnotíme patologii v postavení končetiny a 

její případné deformace. Také  sledujeme stav měkkých tkání, tedy přítomnost 

otoku, hematomu, porušení kožního krytu, přítomnost otevřené  rány.  Také  se 

podíváme na aktivní rozsah pohybu. Důležité je zkontrolovat i inervaci a prokrvení 

v periferních částech od zlomeniny. Po aspekci přichází vyšetření palpací. 

Palpujeme otok, tvar končetiny a následně můžeme provést pasivní pohyb, který 

nám kromě rozsahu ozřejmí i bolestivost a případně krepitaci dislokací. (Žvák 2006, 

Dungl 2005) 

Po těchto vyšetřeních následují zobrazovací metody. U zlomenin  to bývá 

nejčastěji rentgen. Snímají se dvě projekce, základní a speciální. Základní jsou 

snímky dvou navzájem kolmých projekcí a to ze stran a předozadně. Speciální 

projekce se využívá ve chvílích, kdy základní není dostačující. Typicky se využívá 

u zlomenin os naviculare, která je základní projekcí těžko dostupná. (Pokorný 2002, 

Žvák 2006) 

2.3.3 Léčba 
Co se léčby týká, je volen buď konzervativní nebo operační způsob léčby a 

nebo jejich kombinace. Konzervativní způsob nejčastějí zahrnuje sádrovou fixaci, 

ale můžeme se také setkat s ortézami či jinými fixačními pomůckami. Využívá se 
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u lehčích zlomenin bez dislokací, kde není potřeba zasahovat operačně do tkáně. 

(Žvák 2006) I dislokované zlomeniny se ale mohou řešit konzervativně, záleží na 

mnoha faktorech, jako je například typ zlomeniny, stav poškození ostatních tkání 

nebo celkový zdravotní stav pacienta, kvůli kterému je operační postup 

kontraindikován. (Dungl 2005, Bica a Sprouse 2016) Operační přístup je volen u 

vážnějších typů poranění. Může jít pouze o otevřenou manuální repozici nebo o 

fixaci zlomeniny pomocí různých druhů osteosyntéz. Po dokončení operace 

následuje ještě nasazení sádrové  nebo  jiné  fixace.  Ať už dojde k jakémukoliv 

způsobu léčby, je důležité dbát na následnou rehabilitační péči. (Valenta, Šebor a 

Matějka 2003, Brockett a Chapman 2016) 

Podrobnější popisy léčby jsou dále popsány v kapitolách o traumatologii 

jednotlivých anatomických úseků nohy. 

2.3.4 Komplikace 
Důvody vzniku komplikací můžeme rozdělit na dva typy. Prvním je vznik 

komplikací od primárního poranění, zatímco u druhého typu se komplikace 

vyskytnou až v průběhu léčby. Druhý typ dělení komplikací je na komplikace 

celkové nebo lokální v místě poranění. (Pokorný 2002) 

Mezi nejčastější komplikace u zlomenin patří infekce, prodloužení doby 

hojení, neanatomický srůst kostí, kompartment syndrom, Sudecův syndrom a 

tromboembolická choroba. (Dungl 2005) 

2.3.4.1 Infekce 

Infekční komplikace se vyskytují nejčastěji. Typické jsou u zlomenin 

otevřených nebo v případě operačního přístupu u zlomenin uzavřených. V případě 

konzervativní léčby zavřené zlomeniny se infekce téměř nevyskytuje. Důvodem 

vzniku infekce je často výrazné poškození měkkých tkání a deformace kostí, ale 

může být také způsobena vedlejšími onemocněními pacienta (diabetes, revmatoidní 

artritida, imunitní onemocnění atd.). (Dungl 2005, Žvák 2006) 

2.3.4.2 Prodloužení doby hojení 

Prodloužení doby hojení je velké riziko vzhledem k jeho možným 

následkům. Tato doba se definuje jako dvojnásobek normální doby hojení. Po 
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uplynutí  této doby již hovoříme o pakloubu. Kromě funkčního omezení v místě 

zlomeniny je časté i omezení cévního zásobení do daného segmentu. (Dungl 2005) 

2.3.4.3 Neanatomický srůst kostí 

Další komplikací je neanatomický srůst kostí, který může následně vést k 

posttraumatické artróze. Důsledky mohou být přetrvávající bolest, omezení rozsahu 

pohybu a nestabilita daného segmentu. U dolních končetin poté dochází k 

asymetrickému zatěžování, což vede k větvění dalších patologií v proximálnějších 

částech těla. (Dungl 2005, Žvák 2006) 

2.3.4.4 Kompartment syndrom 

Kompartment syndrom je zvýšení tlaku v uzavřeném prostoru, což vede k 

ischemii.  Projevuje  se  bolestí,  otokem,  poruchou  hybnosti  a  nervového  vedení. 

Může být způsoben útlakem zevnitř, ale také venkovní fixací, pokud je až příliš 

těsná. Podmínkou úspěšné léčby je včasná diagnostika tohoto syndromu, jinak hrozí 

trvalé následky v jednotlivých tkáních. (Dungl 2005, Kolář 2009) 

2.3.4.5 Sudecův algodzstrofický syndrom 

U Sudecova algodystrofického syndromu není jasně daný důvod  vzniku. 

Projevuje se však nepřiměřenými bolestmi, otokem a omezením hybnosti v místě 

poranění. Typická je změna vlastnosti kůže (barva, lesklost, potivost apod.). V 

případě neléčení tohoto syndromu dochází k svalové atrofii a ke vzniku kontraktur, 

při kterým může dále přetrvávat bolest. (Dungl 2005) 

2.3.4.6 Tromboembolická choroba 

Tromboembolická choroba je spojení hluboké žilní trombózy s plicní 

embolií.  Prevencí  vzniku  tromboembolické  choroby  u  zlomenin  bývá  podávání 

antikoagulačních léčiv.  Dále se využívá cévní gymnastika, elevace končetiny, 

bandáže a dostatečná hydratace pacienta. (Kolář 2009, Musil 2009) 

2.3.5 Traumatologie jednotlivých kostí 
V následujích kapitolách jsou popsána častá poranění, která se objevují u 

jednotlivých anatomických úseků nohy a způsoby jejich následné léčby. 
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2.3.5.1 Talus 

Talus je ze dvou třetin pokryt chrupavkou a neupíná se na něž žádný sval. 

Působí na ně však tlaková síla tíbie, která se promítá distálněji do nohy. Nejčastěji 

bývá poraněn v souvislosti s distorzí kotníku nebo jeho zlomeninami. V případě že 

dojde k poškození tibiofibulární vidlice hrozí talu luxace či zlomenina. (Wendsche 

2015) Zlomeniny talu můžeme anatomicky rozdělit na zlomeniny hlavice, krčku a 

těla. Zlomeniny hlavice bývají spojené s  luxací  talonaviculárního kloubu nebo s 

celkovou luxací Chopartova kloubu. Krček se láme při dorzální flexi a to o přední 

část distálního konce tibie a je spojen s poškozením subtalárního kloubu. Tělo talu 

bývá poškozeno spolu s talonaviculárním kloubem. (Dungl 2005) Může také 

docházet pouze k luxacím mezi které nejčastěji patří luxace peritalární nebo úplná. 

Peritalární  luxace  talu  je  typická  pro  pády  a  skoky z výšky nebo autonehody. 

Dochází  k  luxaci  subtalárního  a  talonaviculárního  kloubu.  Zato  úplná  luxace 

zasahuje kromě subtalárního  i  kloub  talocrurální.  Dochází k ní nejčastěji při 

maximální  plantární  flexi  s  maximální  inverzí.  Nastává  kompletní  ruptura 

kloubního pouzdra a všech okolních vazů a  dochází i k přerušení cévního zásobení. 

(Dungl 1989, Žvák 2006) 

Léčba poranění talu je kvůli jeho poloze velmi komplikovaná. Pokud jde o 

luxace nebo luxační zlomeniny je důležitá co nejrychlejší repozice. Repozice  se 

nejprve provádí bez vnitřního přístupu, ale pokud tento postup není dostatečný, je 

potřeba zvolit otevřený manuální přístup, kvůli hrozící ischemii a jejím  dalším 

komplikacím. (Dungl 2005, Higgins a Baumgaertner 2016) 

2.3.5.2 Calcaneus 

Pro úrazy calcanea jsou typické špatné dopady a doskoky. Kvůli tvrdému 

nárazu jsou jeho zlomeniny často spojeny i se zlomeninami obratlů. V minulosti 

bylo poranění calcanea  typické zranění u vojáků, při nášlapu min.  (Dungl 1989) 

Calcaneus je úpony spjat s Achillovou šlachou, při jejímž přetržení často dochází k 

odtržení tuber calcanei. Postižené často bývá talocalcaneální skloubení. Stejně jako 

u talu bývá zlomenina přední části calcanea spojená s luxací Chopartova kloubu či 

jeho části. (Dungl 2005) 

Ať je úraz jakkýkoliv je nezbytně nutné,  co  nejrychleji  zpomalit  vznik 

otoku, pomocí elevace končetiny. Další postup můžeme rozlišit na dva typy. 
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Prvním typem je poranění bez dislokace, které je léčen pouze konzervativně pomocí 

fixace na 68 týdnů. V ideálním případě by noha měla být zafixována ve středním 

postavení, aby došlo k co nejmenšímu zkrácení Achillovy šlachy. (Dungl 2005, 

Žvák 2006) Častou komplikací při fixaci calcanea je ale vznik dekubitů, jelikož 

odlomená část kosti se může tlačit na povrch. (Dungl 2005) U druhého  typu, 

zlomeniny s dislokací, je tedy nutná repozice, která se provádí uzavřeným, 

perkutanním či otevřeným způsobem. Využívají se i osteosyntézy. Nejčastěji 

Kirsnerovy dráty nebo Steinmannovy hřeby. (Žvák 2006) U operačních  řešení 

calcanea je dalším velkým rizikem vznik infekce, je tedy potřeba dbát na správnou 

péči o ránu a její okolí. (Dungl 2005) 

2.3.5.3 Chopartův kloub 

Poranění Chopartova kloubu se řadí mezi takzvané  luxační zlomeniny. 

Podle Zwippa se dají rozdělit na těchto šest: luxace transligamentózní, 

transnaviculární,  transtalární,  transcuboideální,  transcalcaneální  nebo 

transnevokuboidální.  Transligamentózní  typ  prochází přímo celou délkou 

Chopartova kloubu a nedochází zde k žádné  zlomenině, tento typ se téměř 

nevyskytuje. Naopak nejčetnějším typem je transnaviculární luxace, která vzniká 

násilnou addukcí přednoží. Pokud se k addukci přidá i plantární flexe může dojít ke 

spojení  s  transcuboidální  luxací. Tato kombinace je typická při autonehodách 

(poranění od pedálů). Samotná transcuboidální luxace je spolu s transcalcaneální 

způsobena násilnou abdukcí přednoží.  Transtalární představuje typ luxace 

subtalárního kloubu a není moc častá. (Dungl 2005) 

Lehké  luxace nebo subluxace v Chopartově kloubu, které  výrazně 

neporušují stabilitu nohy se řeší pouze sádrovou fixací na 68 týdnů. To stejné platí 

i pro dislokované zlomeniny. Komplikovanější zranění se řeší operativně pomocí 

osteosyntéz. Důležité  je  obnovit  délku jednotlivých kostí, aby následně 

nedocházelo k funkčním poruchám poškozené  oblasti. Velký důraz se klade na 

obnovení ar. talonavicularis. Po dokončení operace následuje ještě minimálně 

šestitýdenní sádrová fixace. (Dungl 1989, Žvák 2006) 
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2.3.5.4 Lisfrankův kloub 

Stějně jako poranění Chopartova kloubu se i poranění Lisfrankova kloubu 

řadí mezi luxační zlomeniny. Quennu a Küss je rozdělily na tři skupiny: 

homolaterální, divergentní a izolované. Všechny tři jsou spojené s luxací metatarsů, 

a ke všem se mohou připojit poranění ligament nebo zlomeniny kostí. 

Homolaterální, která je nejčastější, je luxace všech metatarsů laterálně. U 

divergentního typu dochází k luxaci některých metatarsů mediálně a zbytku 

laterálním směrem a jedná se o nejméně častý typ. U izolované skupiny dochází k 

luxaci pouze části metatarsů do jednoho stejného směru. (Dungl 2005) 

Postup léčby je podobný jako u Chopartova kloubu. U lehčích poranění, kde 

stačí repozice vnějším způsobem se volí konzervativní způsob léčby. V případě, že 

jsou zlomeniny nestabilní, což se většinou týká mediálního či laterálního metatarsu, 

volí se osteosyntéza v podobě Kirsnerových drátů a následná sádrová fixace. (Žvák 

2006) U zlomenin v Lisfrankově kloubu je nebezpečnou komplikací při 

neodstranění všech dislokovaných úlomků následná rigidita nohy a omezení její 

funkce. (Wendsche a Veselý 2015) 

2.3.5.5 Metatarsy 

Kromě luxací, které  jsou popsány u Lisfrankova kloubu jsou u metatarsů 

časté zlomeniny. Dělí se podle místa zlomeniny na zlomeniny baze, diafýzi, krčku 

a hlavičky. Často ve vyskytuje dislokace baze V. metatarsu kvůli nepřiměřenému 

tahu m. peroneus brevis. (Dungl 2005) 

Specifickým poraněním jsou zlomeniny únavové,  neboli  zlomeniny  z 

přetížení.  Únavové zlomeniny postihují všechny věkové kategorie, nejčastěji jsou 

však způsobené  nárazovým zvýšením pohybové  aktivity. Nevznikají na základě 

nárazu či jiného podnětu z vnějšího prostředí, ale vznikají kvůli tahu svalů. Pokud 

jsou svaly dlouhodobě přetěžovany, dochází tím k svalovému hypertonu, což 

zvyšuje tah. Na kosti se vytváří mikrotraumata, která se nestíhají hojit a tím pádem 

je kost oslabena. U metatarsů je nejčastější zlomenina diafýzy druhého nebo třetího 

metatarsu,  což je typický úraz u běžců, a proto se také  někdy označuje jako 

zlomenina pochodová. Dále se také může vyskytnou na pátém metatarsu. Léčbou 
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je většinou klidový režim v odlehčení nohy, sádrová fixaci se většinou nevyužívá. 

(Mayer, Patrick a kol. 2014, Dungl 1989) 

Léčba ostatních poranění je podobná jako u proximálnějších částí nohy. U 

všech metatarsů je potřeba obnovit půlvodní tvar a délku kosti,  aby mohla noha 

správně fungovat. Důležitý je hlavně první metatarsus, jelikož je zásadní pro odvin 

chodidla. Při komplexních zlomeninách se používají jako osteosyntézy  drobné 

dlahy. (Žvák 2006) 

2.3.5.6 Články prstů 

Články prstů a jejich poranění většinou nebývají nijak závažné. Dochází  k 

čistě ligamentózním traumatům jak v kloubech tarsophalangových tak 

interphalangových. Nejvýznamnějším místem poranění je baze palce, obzvlášť 

když jde o poranění intraartikulární, které může vést k následné rigiditě palce. 

(Dungl 2005, Pokorný 2002) U palce může také  docházet  ke  zlomeninám 

sesamských  kůstek, které  jsou závažné, jelikož při  nich  dochází k porušení 

kloubního pouzdra. Také proto, že kůstky  leží ve šlaše m. flexor hallucis brevis, 

může v případě poranění dojít k omezení funkce tohoto svalu. Častěji je zasažena 

mediální kůstka, ale zlomení či jiné  poškození  není příliš časté.  (Lee,  Mulder  a 

Schwartz 2011, Stein, Sugimoto a kol. 2019, Dungl 1989) Je zásadní vrátit palec 

do fyziologické osy, aby nedocházelo ke vzniku kladívkové deformity. (Pokorný 

2002) 

Články prstů se většinou řeší pouze náplasťovou fixací. Operativní způsob 

se využívá při dislokované  zlomenině promixálního článku palce. Dochází k 

repozici a následně k fixaci pomocí osteosyntézy.  Sesamské  kůstky se operují 

výjímečně, ale i u nich se občas přistupuje k operačnímu řešení, osteosyntézou. Při 

poranění distálních článků prstů se také řeší nehty a jejich lůžka, např. vypuštění 

hematomu zpod nehtu. (Dungl 2005) 
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2.4 Rehabilitace zlomenin v oblasti nohy 
S rehabilitací je ideální začít co nejdříve. Rozvržení rehabilitace je závislé 

na stavu končetiny a to ve smyslu zdali je či není přítomná fixace. V případě, že je 

noha  zafixována  je  hlavním  cílem minimalizovat důsledky dlouhodobé 

imobilizace. Za důsledky se považují svalová atrofie, tuhnutí kloubů, otok, a také 

prevence proti vzniku tromboembolické příhody. (Kolář 2009, Dungl 2005) 

Postup rehabilitace je vždy dán lékařem. Dle Koláře by měl plán postupovat 

v tomto pořadí: ovlivnění měkkých tkání, obnovení hybnosti kloubů, propriocepce, 

stabilizační cvičení a zvýšení svalové síly. 

V době kdy je končetina ještě v sádrové fixaci, je tomu potřeba rehabilitaci 

přizpůsobit. V imobilizované oblasti se provádí pouze izometrické posilování jako 

prevence proti atrofii. Ostatními segmenty (prsty, kloub kolenní a kyčelní) je po 

dobu  fixace  vhodné  cvičit také, a to kvůli zachování svalové  síly  a  rozsahu  v 

kloubech. Doporučeno je cvičení v otevřených  řetězcích, například pomocí 

proprioceptivní  neuromuskulární  facilitace. V těchto akutních  fázích není ještě 

povoleno končetinu zatěžovat, proto je na místě nácvik chůze o berlích, aby 

nedocházelo k patologické změně stereotypu stoje a chůze. (Koudela 2002) 

Intenzivnější rehabilitace nastává ve chvíli, kdy je odstraněna fixace a je 

lékařem povoleno rehabilitaci zahájit. V této chvíli již je povolena alespoň částečná 

zátěž končetiny. Zátěž je postupně navyšována na základě RTG snímků a pokynů 

ošetřujícího lékaře. Důležité je začátek rehabilitace neodkládat, jelikož je důležité 

zabránit vzniku dalších dystrofických a reflexních změn tkání. Po sundání fixace je 

typickým problémem otok a bolestivost kloubů. Nejprve se tedy snažíme ovlivnit 

otok Dále je potřeba, co nejdříve zvýšit rozsahy v kloubech, které jsou kvůli fixaci 

omezeny. Imobilizací je snížena také svalová síla, tudíž cílem je její obnovení a 

sjednocení síly s druhou končetinou. Další důležitou složkou terapie je korekce 

stereotypu stoje a chůze, nejprve s kompenzační pomůckou a poté bez ní. (Kolář 

2009, Mattacola 2002) 

Při zahájení intenzivní rehabilitace, po odstranění fixace, je potřeba dbát na 

prevenci vzniku dalších dystrofických a reflexních změn svalů a vazů. V případě, 

že byl zvolen operativní přístup je potřeba se zaměřit také na terapii jizvy. Terapie 
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začíná využitím technik měkkých tkání pro ovlivnění kůže, podkoží, svalů a fascií. 

Cílem je oddělit jednotlivé vrstvy tkání a dosáhnout jejich adekvatní posunlivosti a 

protažlivosti. Vhodné  jsou  také  pro ovlinění otoku. Dále je počáteční terapie 

zaměřena na obnovení svalové aktivity. (Kolář 2009, Lewit 2003) Svaly bývají z 

prvu bolestivé, proto se často volí technika postizometrické realaxace (PIR), která 

odstraňuje vzniklé trigger pointy a napravuje tak svalový tonus. Pokud je přítomna 

jizva, tak se PIR využívá až po vytažení stehů. Dále je potřeba se věnovat 

zkráceným svalům, pro které je využívána postizometrická relaxace s protažením 

nebo později i pacientův aktivní stretching. (Lewit 2003) Další složkou terapie je 

obnovení  kloubní  pohyblivosti,  ke  které  jsou využívány mobilizace, aby byla 

navrácena  fyziologická  jointplay jednotlivých kloubů.  (Hájková, Novotná, 

Salabová 2014) Léčebná tělesná výchova je využívána pro znovu získání svalové 

síly a nabrání kondice. Zprvu se zařazují aktivní pohyby s vyloučením gravitace a 

postupně je náročnost zvyšována na základě možností pacienta. Po odstranění stehů 

je možné cvičit proti odporu. Velmi dobře se zde využívá technika proprioceptivní 

neuromuskulární facilitace, kterou lze využít jak pro posílení tak pro relaxaci 

cílených svalů. Dále je nutno soustředit se na správnou funkci klenby nohy. Nejprve 

jsou zařazovány cviky v sedě bez zatížení a postupně pacient přechází do stoje. K 

obnově funkčnosti klenby se využívá senzomotorická  stimulace  dle  Jandy  a 

Vávrové. Postupně si pacient prochází celou senzomotorickou řadou. Cvičení na 

labilních plochách je povoleno až ve chvíli, kdy smí pacient končetinu zcela zatížit. 

S plným zatížením také přichází reedukace chůze. (Kolář 2009) Zásadní využití při 

rehabilitaci  má  také  fyzikální terapie. U zlomenin nohy se nejčastěji využívá 

hydroterapie v podobě vlažné vířivé koupele pro snížení bolestivosti a ovlivnění 

otoku. Dále pro relaxaci svalů je možné použít elektroterapii či ultrazvuk. Využívá 

se i jejich kombinace pro ovlivnění trigger pointů. Pro hluboko uložené  trigger 

pointy se využívají středofrekvenční proudy (100Hz) v kombinaci s ultrazvukem 

(1MHz,  0,5W/cm2)  a  pro  povrchové  se  používá kombinace ultrazvuku (3MHz, 

0,5W/cm2) s TENS proudy. Pro ovlivnění jizvy se využívá laser nebo biolampa. 

Magnetoterapie je často indikovaná  pro  urychlení  hojivého  procesu  v  délce 

minimálně 30minut (10 terapií, 3x týdně). (Poděbradský a Vařeka 1998) 

V následujících kapitolách budou popsány již dříve zmíněné techniky, které 

se pro rehabilitaci po zlomeninách v oblasti nohy využívají. Je to technika 
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senzomotorické  stimulace,  proprioceptivní  neuromuskulární  facilitace, 

postizometrické relaxace a poslední část bude věnována využití fyzikální terapie.  

 

2.4.1 Využívané fyzioterapeutické metody 

2.4.1.1 Senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové 

Senzomotorická stimulace vznikla v 70. letech 20. století. Jedná se o cvičení 

na  neurologickém podkladě, které  funguje na základě dvoustupňového 

motorického učení. Prvním stupněm je zvládnout daný pohyb a vytvořit základních 

spojení  v  nervové  soustavě. Tento první stupeň vyžaduje výrazné  soustředění, 

jelikož pohyb ještě není zautomatizovaný. Automatizace je totiž cílem druhého 

stupně, kdy je pohyb řízen již z podkorového regulačního centra a tudíž není potřeba 

se na něj soustředit. Tento stav je cílem této metody. Zásadami cvičení je 

postupovat  od  jednoduchých pohybů ke složitějším.  Cvičit  vždy naboso, dále 

cvičení nesmí provokovat bolest a nesmí se cvičit přes únavu pacienta. (Kolář 2009, 

Janda a Vávrová 1992) 

Před začátkem terapie je potřeba ovlivnit periferní struktury tak, aby nebyly 

přítomny blokády, svalové  zkrácení nebo hypertonus. Cvičení začíná nácvikem 

malé nohy. Malá noha je vhodná pro vymodelování klenby nohy. Díky ní dochází 

k lepší aferenci z plosky, což způsobuje lepší postavení vyšších segmentů těla. Dále 

zlepšuje stabilitu a má vliv i na chůzi, protože vylepšuje odvin chodidla. Provedení 

začíná vsedě s nohou před kolenem, kdy je pacient instruován k rozložení váhy 

mezi tři body chodidla. Jedná se o patu, malíkový a palcový MP kloub. Následně 

je pacient vyzván k pohybu metatarzů směrem dorzálně a tím je malá noha 

aktivována. Nejprve terapeut nohu fixuje zezadu za patu a druhou rukou přes hřebt 

nohy a dělá pohyb pasivně, poté je pohyb prováděn s dopomocí a nakonec aktivně. 

Pokud je tato forma zvládnuta posouvá se noha pod koleno, na které se následně 

vyvíjí tlak směrem  dolů. Dále je noha za kolenem a poslední fáze je noha pod 

kolenem s vytáčením nohy ven. Při všech těchto fázích je zapojována malá noha. 

Důležité je neprovádět cvičení příliš dlouho a nechat relaxované prsty. Následuje 

korigovaný stoj. Pacient je zainstruován stát na šířku kyčlí s udržováním tříbodové 

opory nohy, kolena lehce pokrčena a vytočena ven, pánev a páteř ve fyziologickém 

postavení, hlava bez předsunu. Modifikace korigovaného  stoje  jsou  následující. 
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Pacient udržuje stoj a aktivuje malou nohu, pro ztížení mohou být přidány postrky, 

aby pacient zastabilizovat svou korigovanou polohu. Obtížnost se dále zvyšuje 

pomocí labilních ploch (úseče, balanční sandály, Fitter a další), cvičením na jedné 

noze či  přidáním asymetrických pohybů horních končetin. Po korekci stoje se 

pokračuje k chůzi. Začíná se s půlkroky vpřed a vzad. Následují výpady, skoky a 

následně se využívají úseče (výpady či chůze na přes úseče). Pro ztížení chůze se 

využívají také balanční sandály. (Janda a Vávrová 1992) 

Senzomotorická stimulace je ideální pro ovlivnění nestabilního kotníku, 

kolene, ale také pro bolesti zad, skoliózu a jiné posturální vady. Využívá se také u 

extrapyramidových, mozečkových a vestibulárních lézí nebo při ztíženém čití. 

Jedinou kontraindikací je jeho absolutní ztráta. (Janda a Vávrová 1992) 

 

2.4.1.2 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) 

Technika  proprioceptivní neuromuskulární facilitace byla vytvořena Dr. 

Hermanem Kabatem v 60. letech 20. století. Cílem techniky je naučení správného 

pohybu  nebo  pohybového  vzorce  pomocí  proprioceptivních orgánů ve svalech, 

kloubech a šlachách. Pohyb by měl být  díky  tomu ekonomičtější.  Dochází  k 

ovlivnění gamasystému pomocí facilitačních mechanismů v podobě manuálního 

kontaktu, maximálního odporu a protažení. Dále se využívá také slovních povelů 

terapeuta a zrakového kontaktu pacienta. Technika využívá pohyby v diagonálách, 

takže  dochází k pohybu ve všech rovinách. U každé  diagonály je vždy 

flekční/extenční, addukční/abdukční a vnitřní nebo zevně rotační složka. Diagonály 

jsou vytvořeny pro lopatku, pánev, hlavu, trup a horní a dolní končetinu. 

(Holubářová a Pavlů 2017) 

 

2.4.1.3 Postizometrická relaxace 

Postizometrická relaxace je zaměřena na ovlivnění hypertonu ve svalech v 

podobě spasmů, převážně trigger pointů. Neřeší zkrácenost daného  svalu,  ale 

pomáhá snížit bolestivost. Základ metody je obsažen ve svém  názvu,  jelikož 

funguje na principu, při kterém  dochází k relaxaci svalu po jeho předchozí 

izometrické kontrakci. Nejprve nastává fáze předpětí, kdy je vyvoláná izometrická 
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kontrakce proti minimálnímu odporu, aby se zapojily ty nejpřetíženější vlákna. V 

izometriické kontrakci je desetisekundová výdrž, po které nastává hluboký nádech 

a výdech, které zahajují fázi relaxace. Při uvolnění nastává tzv. fenomén tání, kdy 

dochází k uvolnění hypertonních svalových vláken. Ve fázi relaxace se zůstává, 

pokud se sval uvolňuje a následně se  celý cyklus opakuje. Počet opakování se 

pohybuje v rozmezí 35. (Lewit 2003) 
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3 Speciální část 

3.1 Metodika práce 
Cíl: vypracování kazuistiky přiděleného pacienta 

Pracoviště: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, rehabilitační ambulance 

Supervizor: Mgr. Alena Homolková 

Časové období terapie: Bylo  provedeno  sedm  terapií  v  období  od  18.1.  do 

11.2.2021 (nejčastěji dvě terapie týdně o délce 30 minut). 

Použité vyšetřovací metody: statické a dynamické vyšetření stoje, aspekční 

vyšetření chůze a jejích modifikací, antropometrie, vyšetření reflexních změn, 

goniometrie, svalový test dle Jandy, vyšetření hypermobility dle Jandy, vyšetření 

zkrácených svalů dle Jandy, vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy, vyšetření 

kloubní  vůle dle Lewita, vyšetření dechového stereotypu, vyšetření posturální 

stabilizace dle Koláře, neurologické vyšetření 

Použité terapeutické postupy: míčkování dle Jebavé, mechniky měkkých tkání 

dle  Lewita,  postizometrická  relaxace  dle  Lewita,  postizometrická  relaxace  s 

protažením, senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové, aktivní a pasivní 

pohyby, proprioceptivní neuromuskulární facilitace dle Kabata, mobilizační 

techniky dle Lewita, dále fyzikální terapie: magnetoterapie a vířivá lázeň 

Použité pomůcky: olovnice, krejčovský metr, goniometr, neurologické kladívko, 

osobní váhy, míčky na míčkování, balanční čočky, balanční úseče 

Tato práce byla schválena Etickou komisí UK FTVS a v příloze je přiložen 

informovaný souhlas pacienta, který byl seznámen s obsahem a cílem práce. 
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3.2 Anamnéza 
Vyšetřovaná osoba: A.S., muž 

Ročník: 1985 

Diagnóza: S9240: Zlomenina P palce nohy, zavřená 

RA: nevýznamná pro nynější onemocnění, bez závažných dědičných onemocnění 

NO:  

  přichází  na  doporučení  z  traumatologické  ambulance  pro  zlomeninu  baze 

distálního článku palce PDK při sportu (kickbox) (6.12.2020) 

  léčeno konzervativním postupem (6 týdnů) 

  poslední  RTG  P  nohy  (22.1.2021):  fraktura  baze  distálního  článku  palce, 

lomná linie je ještě patrná (zasahuje i intraartikulárně), bez dislokace 

  zátěž povolená dle tolerance pacienta 

Status praesens: 

   objektivně:  při  vědomí,  orientovaný  časem  i  místem,  bez  dušnosti,  ikteru  a 

cyanosy, normosomní (183cm, 86kg), pravák, chůze s 1 francouzskou holí špatný 

stereotyp, kolíbavá chůze s odlehčením PDK zátěž pouze na zevní straně chodidla, 

PDK: akrum oteklé, se začervenáním v oblasti zlomeniny 

  subjektivně: pacient si stěžuje na bolest v místě zlomeniny (VAS 7/10) a na pocit 

nestability při stoji a chůzi, uvádí, že na plosce cítí  tah svalů a omezení  rozsahu 

pohybu v palci a kotníku do všech směrů 

OA: operace 0, úrazy pouze NO, jiné onemocnění neguje 

AA: alergie na prach 

FA: 0 

Abusus: bývalý kuřák (přestal před rokem), alkohol příležitostně 

PA: právník sedavé zaměstnání v kanceláři 

SA: žije v bytě s přítelkyní, 2. patro bez výtahu schody již zvládá (s 1 francouzskou 

holí) 

Předchozí rehabilitace: 0 

Indikace k rehabilitaci dle dokumentace:  

vstupní a výstupní kineziologický rozbor 

magnetoterapie PDK program na protrahované hojení kostí (12x týdně) 

hydroterapie vířivá lázeň PDK izotermická 30minut při každé terapii 
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6x  individuální  kinezioterapie  I.  zaměřit  se  na  aktivace  a  symetrizaci  postury, 

plosku 

6x  individuální  kinezioterapie  II.  zaměřit  se  na  zvětšení  rozsahu  pohybu  palce 

PDK 

6x MT a mobilizace dle kineziologického rozboru 

6x korekce pohybových stereotypů s důrazem na stoj, chůzi a dech 

instruktáž pacienta na doma 

 

3.3 Vstupní kineziologický rozbor 

3.3.1. Aspekce 

3.3.1.1 Vyšetření stoje: 
  staticky: 

zepředu: široká stojná baze, váha na LDK, PDK  zátěž na zevní straně 

chodidla (palec se nedotýká země), zvýšená aktivita extenzorů prstců, otok 

a začervenání v oblasti zlomeniny,  insuficience  podélné  i  příčné  klenby, 

valgózní  postavení  levého  maleollu,  patelly  symetrické,  kolena  ve 

valgózním  postavení,  oboustranná  hypotrofie  vastus  medialis,  umbilicus 

symetrický,  prominence  břišní stěny, tajle s ostřejším vrcholem vpravo, 

hrudník  a  bradavky  symetrické, HKK ve vnitřní rotaci, claviculy 

symetrické, elevace ramen, obličej symetrický, olovnice ukazuje úklon těla 

vlevo. 

zezadu: paty kulaté bez otlaků, výraznější linie Achillovy šlachy na LDK, 

svalstvo lýtka PDK lehce hypotrofické oproti druhé DK, podkolenní rýhy 

symetrické,  oploštělá Lp,  hypertonus  paravertebrálních svalů vpravo, 

lopatky v abdukci a vnější rotaci. 

z boku: hyperextenze kolenních kloubů, anteverze pánve, výrazná hrudní 

kyfóza,  hyperlordóza  Cp,  ramena  v  protrakci a vnitřní rotaci, hlava v 

protrakci, olovnice prochází před zevním kotníkem, skrz patellu, kyčelní 

kloub, za ramenním kloubem a za uchem. 

palpace pánve: pánev v mírné anteverzi, palpačně je pravá SIAS i SIPS 

výše než levá, pravá crista illiaca je  výše než levá.  Trendelenburgovou 
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zkouškou zjištěno oboustranné oslabení korzetu pánve, fenomén předbíhání 

a spine sign jsou negativní. 

  dynamicky: 

předklon:  nedochází  k  rozvinutí  v  oblasti  Cp  a  Lp,  v  Thp  je  rozvinutí 

minimální 

záklon: dokází k zalomení v ThL přechodu 

lateroflexe: symetrické dochází k rozvinutí v oblastech CTh a ThL 

 

-  modifikace stoje 

-  na 2 vahách: LDK: 48 kg PDK: 38 kg, kvůli nestabilitě váha kolísá 

-  na 1 noze: vlevo stabilní, vpravo nelze pro bolest provést 

-  Rhombergův stoj: 

-  I. stabilní 

-  II. mírná nestabilita, hra šlach prstců 

-  III. výraznější titubace, pacient udává velký pocit nestability 

-  Véle test stupeň 2 

 
3.3.1.2 Vyšetření chůze: 

Pacient venku chodí s jednou francouzskou holí v PHK. Je schopen chůze i bez 

kompenzační pomůcky, ale ve špatném provedení. Typ chůze dle Jandy je 

proximální. Váha je přenášena převážně na LDK. Pravé  chodidlo se podložky 

dotýká pouze vnější hranou. Nedochází ke správnému  odvalu  chodidel  (vpravo 

horší). Kroky jsou asymetrické, jelikož LDK dělá dělší krok. PDK se vytáčí do 

vnější rotace. HKK téměř bez souhybu, jsou v protrakčním postavení. 

modifikace chůze 

pozadu: téměř nulová extenze v kyčlích, kratší krok oproti chůzi popředu 

po špičkách: kvůli bolesti P palce není schopen provést 

po patách: velmi nestabilní PDK, pacient si stěžuje na tah Achillovy šlachy 

po měkkém povrchu: snížená stabilita P kotník se propadá ven, L kotník 

dovnitř 
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3.3.2 Vyšetření dechového stereotypu: 
Vleže na zádech s pokrčenými DKK má pacient břišní typ dýchání. Dýchání je 

povrchové, hrudník se v laterolaterálním směru nerozšiřuje a v předozadním směru 

je pohyb minimální, žebra prominují. Vsedě i ve stoje je stereotyp totožný. Dechová 

frekvence je 19 dechů za minutu. 

 

3.3.3 Reflexní změny dle Lewita 
-  kůže:  v  místě  zlomeniny  je  vidět  zarudnutí  a  otok,  při  palpaci  je  v  místě 

zlomeniny zvýšená citlivost a P palec je teplejší oproti zbytku nohy, kůže hůře 

protažitelná v oblasti palce a nártu PDK 

-  podkoží: oproti LDK je podkoží hůře pohyblivé v oblasti nártu PDK 

-  fascie: omezená pohyblivost v oblasti lýtek obou DK a oblasti m.quadricepsu 

PDK 

-  svaly:  hypertonus  v  oblasti  hamstringů  obou  DK,  paravertebrálních  svalů 

vpravo, trapézů na obou stranách, oboustranné trigger pointy v oblasti m. tensor 

fascie latea, obou hlav m. gastrocnemius, na PDK trigger pointy v oblasti planty 

-   

3.3.4 Antropometrie  
Délky v cm  L  P 

Anatomická délka  88 cm  88 cm 

Funkční délka  95 cm  95 cm 

Stehno  45 cm  45 cm 

Bérec   41 cm  41 cm 

Noha  27 cm  27 cm 

Tabulka 1:  Vstupní vyšetření antropometrie dolních končetin – délky 
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Obvody v cm  L  P 

Stehno 15 cm nad 
patellou 

52  50 

Stehno 10 cm nad 
patellou 

47  45 

Patella  42  42 

Tuberositas tibiae  37  36 

Lýtko  41  38 

Hlezenní kloub  34  34 

Nárt + pata  26  27 

Metatarsy  25  28 

Tabulka 2:  Vstupní vyšetření antropometrie dolních končetin  

 

3.3.5 Goniometrie dle Jandy: 
  Levá  Pravá 

  Aktivně  Pasivně  Aktivně  Pasivně 

Kyčelní kloub  S: 50125 

F: 35015 

R: 45025 

S: 50135 

F: 45020 

R: 45030 

S: 50125 

F: 35015 

R: 45025 

S: 50135 

F: 45020 

R: 45030 

Kolenní kloub  S: 50140  S: 50145  S: 50140  S: 50145 

Hlezenní kloub  S: 25045  S: 30050  S: 20040  S: 25045 

  R: 20040  R: 25045  R: 15035  R: 20040 

MP klouby  S: 40030  S: 45045  S: 30020  S: 35030 

  F: 000  F: 20025  F: 000  F: 15020 

IP kloub place  S: 0055  S: 0065  S: 0020  S: 0030 

Tabulka 3: Goniometrické vstupní vyšetření 
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3.3.6 Vyšetření hypermobility dle Sachseho 
kyčelní kloub: rotace  A 
kolenní kloub: extenze  B 
páteř: lateroflexe  A 
páteř: extenze  A 

Tabulka 4: Vstupní vyšetření hypermobility dle Sachseho 

 

3.3.7 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy: 
  Pravá  Levá 

m. gastrocnemius  2  1 

m. soleus  2  1 

m. iliopsoas  2  2 

m. rectus femoris  1  1 

m. tensor fasciae latae  1  1 

Flexory kolenního kloubu  2  2 

Adduktory kyčelního 

kloubu 
1  1 

Tabulka 5: Vstupní vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

 

3.3.8 Vyšetření svalové síly: 
Kyčelní kloub  Pravý  Levý 

Flexe  4  4 

Extenze  4  4 

Abdukce  4  4 

Addukce  4  5 

Zevní rotace  5  5 

Vnitřní rotace  4  4 

Kolenní kloub     

Flexe  5  5 
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Extenze  4  4 

Hlezenní kloub     

Plantární flexe (m. triceps 
surae) 

4  5 

Plantární flexe (m. soleus)  4  5 

Supinace s dorzální flexí  3 (bolestivost)  4 

Supinace s plantární flexí  4  4 

Plantární pronace  4  5 

MP klouby prstů nohy      

Flexe. 2.5. prstu  3  5 

Flexe základního článku 

palce 
3 (bolestivost)  5 

Extenze  3 (bolestivost)  5 

Abdukce  3 (bolestivost)  4 

Addukce  3 (bolestivost)  4 

Mezičlánkové klouby 

prstů nohy 
   

flexe s IP 1 kloubech  4  5 

flexe s IP 2 kloubech  4  4 

Mezičlánkový IP kloub 

palce 
   

flexe  3 (bolestivost)  5 

extenze  3 (bolestivost)  5 

Tabulka 6: Vstupní vyšetření svalové síly 

 

3.3.9 Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy 
-  Extenze v kyčelním kloubu:  

-  první pohyb zahájí hamstringy, poté homolaterální strana Lp a pak 

minimální aktivita gluteálních svalů 
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-  Abdukce v kyčelním kloubu: 

-  tensorový mechanismus abdukce kyčle prováděna společně s flexí 

a zevní rotací 

3.3.10 Vyšetření posturální stabilizace dle Koláře  
-  Brániční test 

-  pacient nedokáže aktivovat svaly proti odporu a tím nedochází k 

laterálnímu roztažení hrudníku, dochází ke kraniální migraci žeber 

-   

3.3.11 Vyšetření kloubní vůle  
-  nalezené blokády LDK: hlavička fibuly, patella laterolaterálně 

-  nalezené blokády PDK: IP, MTP a MT klouby ve všech směrech, 

Lisfrankův kloub a os naviculare dorzoplantárně, hlavička fibuly, patella 

laterolaterálně  

-   

3.3.12 Neurologické vyšetření 
-  Vyšetření čití 

-  povrchové: taktilní: pacient udává, že po sundání fixace měl sníženou 

citlivost  v  oblasti  palce  a  vnitřní  strany  chodidla  PDK,  ale  po 

odstoupení  části  otoku  se  čití  kompletně  vrátilo,  termické  a 

diskriminační čití je symetrické na obou DK  

-  hluboké: polohocit, pohybocit a algické čití bez patologie 

-  Reflexy 

-  patellární reflex normoreflexie 

-  reflex Achillovy šlachy normoreflexie 

-  medioplantární reflex normoreflexie 

 

3.3.13 Závěr vstupního vyšetření 
Pacient přichází do ambulance z důvodu nutnosti rehabilitace po fraktuře 

palce na PDK. Po šestitýdenní fixaci mu byla rehabilitace doporučena ošetřujícím 

lékařem. 
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Pacient je normosomní, 183cm vysoký muž narozen v roce 1985. Při delší 

chůzi využívá jednu francouzskou hůl.  

Aspekčně jsem si vyšetřila, že má pacient širokou stojnou bazi a většinu 

váhy nese LDK (rozdíl 10kg) a pravá dolní končetina se dotýká podložky pouze 

vnější hranou, což potvrdila i aspekce chůze a souhlasí to s pacientovým 

subjektivním  pocitem  nestability.  Dále  jsem  aspekcí  zjistila  valgózní  postavení 

obou kolen a levého kotníku, prominenci břišní stěny, výraznější pravou tajli, HKK 

ve vnitřní rotaci, elevaci ramen a úklon trupu vlevo. Dynamickým vyšetřením stoje 

a měřením distancí na páteři jsem zjistila minimální schopnost rozvíjení páteře ve 

všech segmentech. Palpačním vyšetřením pánve jsem ozřejmila její anteverzi s 

elevací vpravo. Při aspekci chůze byl zporozován proximální typ chůze dle Jandy a 

patologický odvin obou chodidel. Modifikace chůze po měkkém terénu a po patách 

prokázala  nestabilitu a chůze po špičkách nelze kvůli bolesti PDK v místě 

zlomeniny provést. Antropometrickým měřením jsem si prokázala symetrickou 

délku končetin, zatím co obvody pravé končetiny byly v oblasti stehna (2cm) a lýtka 

(3cm) menší než u levé končetiny. Naopak obvod metatarsů je kvůli otoku o 3cm 

větší na PDK.  

Palpační vyšetření měkkých tkání ukázalo zvýšenou teplotu kůže v místě 

zlomeniny a vnitřní hraně chodidla, dále poté tuhost podkoží v oblasti pravého 

nártu. Také jsem nalezla sníženou protažlivost fascií na obou lýtkách a na pravém 

stehně. Ve svalech jsem palpací nalezla trigger pointy v oblasti pravé planty a poté 

oboustranně v m. tensor fascie latea, m. gastrocnemis medialis i lateralis a u 

hamstringů a dále hypertonus paravertebrálních svalů vpravo. 

Kvůli sádrové fixaci a otoku se potvrdilo očekávané omezení hybnosti 

ověřené goniometrickým měřením. Omezení se týká hlezenního kloubu do všech 

směrů, metatarsophalangového kloubu a iterphalangového kloubu palce. 

Také jsem nalezla kloubní blokády pomocí vyšetření kloubní pohyblivosti 

dle  Lewita  v  hlezenním  kloubu,  interphalangových  a  metatarsophalangových 

kloubech na pravé dolní končetině. A oboustranně u hlaviček fibuly a u 

laterolaterálního posunu patelly. 
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Dále  jsem si pomocí svalového testu dle Jandy ozřejmila snížení svalové 

síly na stupeň 3 v metatarsophalangových kloubech pravé dolní končetiny do všech 

směrů a v kloubu hlezenní do supinace s dorzální flexí. Na stupeň 4 bylo také 

zjistěno oslabení pravého hlezenního kloubu do ostatních pohybů. Při těchto 

oslabených pohybech byla zaznamenána bolest, kvůli které nebylo možné testování 

dále provádět.  

Dle Jandy jsem vyšetřila také zkrácené svaly, kdy testy ukázaly oboustranné 

zkrácení m. iliopsoas a flexorů kolene na stupni 2 a pravostranné zkrácení m. triceps 

surea téže na stupeň 2. 

Byl proveden brániční test, který ozřejmil insuficienci hlubokého 

stabilizačního systému, který se dal očekávat vzhledem k prominující břišní stěně 

a přetíženým paravertebrálním svalům a také kvůli povrchovému dýchání pacienta 

bez rozvinu celé dechové vlny. 

Při testování pohybových stereotypů dle Jandy byla zjištěna patologická 

přestavba u extenze a abdukce v kyčelních kloubech. 

Provedla jsem také neurologické vyšetření, které neprokázalo žádné 

známky patologie a vyšetření dle Sachseho neprokázalo přítomnost hypermobility. 

  

3.3.14 Krátkodobý terapeutický plán  
 zvětšení rozsahu v oblasti IP, MP, hlezenního kloubu na PDK 

 snížení bolesti v místě zlomeniny 

 odstranění reflexních změn na DKK 

 redukce otoku v místě zlomeniny 

 zvýšení svalové síly PDK 

 edukace a nácvik správného stereotypu chůze 

 odstranění trigger pointů v oblasti plosky 

 zlepšení stability PDK 

 protažení zkrácených svalů DKK 

 instruktáž autoterapie 
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3.3.15 Dlouhodobý terapeutický plán  
 maximální obnovení rozsahu a síly PDK 

 edukace správného stoje a chůze 

 edukace správného sedu ergonomie pracovního místa v zaměstnání 

 nácvik správné dechové vlny 

 aktivizace HSS 

 zlepšení fyzické kondice návrat ke sportu    
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3.4 Průběh terapie 

3.4.1 Denní záznam průběhu terapie 

3.4.1.1 První terapeutická jednotka 

Po  vstupním  kineziologickém  rozboru  zbylo  jen  málo  času  na  samotnou 

jednotku. Terapie byla  tedy zkrácená. Zaměřena na uvolnění drobných kloubů  a 

měkkých tkání PDK. 

Status praesens 

  subjektivní: viz anamnéza 

  objektivní: viz anamnéza 

Cíl jednotky 

  odebrání anamnézy  

  vstupní kineziologický rozbor 

  mobilizace PDK 

  uvolnění měkkých tkání P chodidla 

  autoterapie pro uvolnění P chodidla 

  korekce chůze 

Provedení 

  techniky  měkkých  tkání:  míčkování  chodidla,  nártu  a  prstů  PDK  za 

účelem uvolnění kůže a podkoží, lepšího prokrvení a protažení fasciií v 

oblasti P lýtka 

  mobilizace  P  nohy  a  hlezna  dle  Lewita:  plantární  a  dorsální  vějíř,  IP, 

MTP  a  MT  klouby  do  všech  směrů,  mobilizace  Lisfrankova  kloubu 

ventrálně a dorsálně, os naviculare dorzoplantárně na PDK 

  PIR: postizometrická  relaxace na uvolnění m. quadratus plantae PDK, 

m.triceps surae se zaměřením na m. gastrocnemius na obou DK 

  autoterapie: pacient byl instruován o automobilizacích v oblasti IP, MTP 

a  MT  kloubů,  dále  zainstruován  v  automasáži  chodidla  pro  uvolnění 

měkkých tkání 
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Výsledek terapeutické jednotky 

  objektivní:  podařilo  se  obnovit  kloubní  pohyblivost  v  oblasti  všech 

kloubů  kromě  Lisfrankova,  PIR  na  m.  quadratus  plantae  nebyla 

úspěšná 

  subjektivní:  pacient  se  cítí  dobře,  ale  udává  únavu  svalů  v  oblasti 

chodidla 

Ostatní terapie 

  Magnetoterapie P palce 30 minut 

  Hydroterapie izotermická vířivá lázeň na PDK 20 minut 

 

3.4.1.1 Druhá terapeutická jednotka 
Status praesens 

  subjektivní:  pacient  udává  snížení  bolesti  (VAS  5/10)  v  oblasti 

zlomeniny a cítí se stabilněji při chůzi a stoji 

  objektivní:  pacient  přichází  mnohem  lepším  stereotypem  chůze  s  1 

francouzskou  holí  (rovnoměrnější  zatížení  DK,  pravý  palec  se  už 

dotýká podložky), otok a začervenání v oblasti zlomeniny jsou beze 

změny 

Cíl jednotky 

  uvolnění měkkých tkání P chodidla s důrazem na odstranění otoku 

  mobilizace nalezených  blokád v oblasti obou DK 

  protažení oboustranně zkrácených m. triceps surae 

  aktivace malé nohy 

  korekce stoje 

Provedení 

  TMT míčkování chodidla, nártu a prstů PDK za účelem uvolnění kůže a 

podkoží, lepšího prokrvení a protažení fasciií v oblasti lýtek  

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

IP, MTP a MT klouby do všech směrů, mobilizace Lisfrankova kloubu 

ventrálně a dorsálně, os naviculare dorzoplantárně na PDK, oboustranná 

mobilizace hlaviček fibuly a patelly 

  PIR postizometrická relaxace na uvolnění m. quadratus plantae na PDK 
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  PNF 1. extenční diagonála posilovací technika opakované kontrakce na 

flexory prstů, provedení pouze akrálně  

  PIR s protažením m. triceps surae oboustranně  

  senzomotorika 

  instruktáž pacienta o správné tříbodové opoře v chodidle  

  nácvik malé nohy vsedě na lehátku s chodidly na podlaze  

Výsledek terapeutické jednotky 

  objektivní:  blokády  ve  stejném  stavu  jako  před  první  terapií: 

provedena úspěsná mobilizace všech kloubů, špatné chápání pokynu 

při PNF, pacient nedokázal aktivovat malou nohu 

  subjektivní: pacient udává zvýšení bolesti v oblasti zlomeniny (VAS 

6/10) a únavu obou DK, zároveň se ale  těší, že si bude malou nohu 

trénovat sám 

Ostatní terapie 

  Hydroterapie izotermická vířivá lázeň na PDK 20 minut 

 

3.4.1.1 Třetí terapeutická jednotka 
Status praesens 

  subjektivní: pacient nepociťuje snížení bolesti (VAS 4/10), ale udává 

zvýšení rozsahu v IP kloubu palce, zároveň uvádí, že se cítí jistěji při 

chůzi 

  objektivní: pacient poprvé přichází bez kompenzační pomůcky a jeho 

stereotyp  chůze  se  i  nadále  lepší  (problém  s  odrazovou  fází,  kvůli 

omezení rozsahu a bolesti v místě zlomeniny) 

Cíl jednotky 

  uvolnění měkkých tkání P chodidla s důrazem na odstranění otoku 

  mobilizace nalezených  blokád v oblasti PDK 

  zvýšení rozsahu v oblasti IP a MP kloubu palce do flexe a extenze 

  protažení oboustranně zkrácených m. triceps surae 

  pokračování v nácviku malé nohy a celé senzomotorické řady 

  korekce stoje 
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Provedení 

  TMT míčkování chodidla, nártu a prstů PDK za účelem uvolnění kůže a 

podkoží, lepšího prokrvení 

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

IP, MTP a MT klouby do všech směrů 

  pasivní a aktivní pohyby v IP a MP kloubu P palce 

  PIR postizometrická relaxace na uvolnění m. quadratus plantae na PDK 

  PIR s protažením flexory prstů PDK 

  PNF 1. extenční diagonála posilovací technika opakované kontrakce na 

flexory prstů, provedení pouze akrálně  

  senzomotorika 

  nácvik malé nohy vsedě na lehátku s chodidly na podlaze 

  nácvik tříbodové opory vsedě a ve stoji 

Výsledek terapeutické jednotky 

  objektivní zlepšení v senzomotorice (aktivace malé nohy) a v PNF, 

snížení otoku a začervenání v místě zlomeniny, snížení počtu trigger 

pointů v plantě, zvětšění rozsahu IP (o 5 stupňů do flexe) a MP (o 5 

stupňů do flexe a extenze) kloubu palce 

  subjektivní: pacient se cítí dobře, pociťuje lehkou únavu, má radost z 

pochopení principu malé nohy 

Ostatní terapie 

  Magnetoterapie P palce 30 minut 

  Hydroterapie izotermická vířivá lázeň na PDK 20 minut 

 

3.4.1.1 Čtvrtá terapeutická jednotka 
Status praesens 

  subjektivní: pacient udává, že bolest cítí  jen při delší chůzi, cvičí  si 

doma a baví ho to 

  objektivní:  chůze  je  lepší  než  na  minulé  terapii,  již  dochází  k 

správnému odrazu ze špičky, chodidlo je zatěžováno rovnoměrně, otok 

téměř vymizel, začervenání trvá 
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Cíl jednotky 

  uvolnění měkkých tkání P chodidla s důrazem na otok 

  mobilizace nalezených  blokád v oblasti PDK 

  zvýšení rozsahu v oblasti IP a MP kloubu palce do flexe a extenze 

  pokračování v nácviku malé nohy a celé senzomotorické řady nášlapy 

  korekce stoje 

Provedení 

  TMT míčkování chodidla, nártu a prstů PDK za účelem uvolnění kůže a 

podkoží, lepšího prokrvení 

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

MT klouby do všech směrů 

  pasivní a aktivní pohyby v IP a MP kloubu P palce 

  PIR postizometrická relaxace na uvolnění m. quadratus plantae na PDK 

  PIR s protažením flexory palce PDK 

  PNF 

  I. extenční diagonála s flexí kolene posilovací technika opakované 

kontrakce na flexory prstů (důraz u PDK) a na m. vastus medialis a 

m. vastus lateralis (důraz u obou DK) 

  II. extenční diagonála  uvolňovací technika kontrakcerelaxace na 

m. tensor fasciae latae (obě DK) 

  senzomotorika 

  nácvik malé nohy ve stoji 

  nácvik  správného  nákroku  vpřed  a  vzad  na  podložce  a  poté  na 

balanční čočce 

Výsledek terapeutické jednotky 

  objektivní  velký  pokrok  v  senzomotorické  řadě  nákroky  šly 

pacientovi  velmi  dobře,  m.  quadratus  plantae  se  konečně  začal 

uvolňovat,  blokády  nalezeny  (a  odstraněny)  pouze  v  MT  kloubech, 

rozsah pohybu v IP kloubu P palce se zvětšil o 5 stupňů   

  subjektivní:  pacient  je  po  terapii  unavený,  ale  má  radost,  že  se  mu 

domácí trénink vyplatil, bolest neudává 
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Ostatní terapie 

  Hydroterapie izotermická vířivá lázeň na PDK 20 minut 

 

3.4.1.1 Patá terapeutická jednotka 
Status praesens 

  subjektivní: pacient udává, že místo zlomeniny ho od poslední terapie 

bolelo (VAS 6/10), takže nemohl cvičit 

  objektivní:  zvětšení  otoku  v  místě  zlomeniny,  žádné  další  změny 

oproti minulé terapii 

Cíl jednotky 

  uvolnění měkkých tkání P chodidla s důrazem na otok 

  mobilizace nalezených  blokád v oblasti PDK 

  zvýšení rozsahu v oblasti IP a MP kloubu palce do flexe a extenze 

  pokračování v nácviku malé nohy a celé senzomotorické řady nášlapy 

Provedení 

  TMT míčkování chodidla, nártu a prstů PDK za účelem zmírnění otoku, 

uvolnění kůže a podkoží,  lepšího prokrvení 

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

IP, MTP a MT klouby do všech směrů 

  pasivní a aktivní pohyby v IP a MP kloubu P palce 

  PIR postizometrická relaxace na uvolnění m. quadratus plantae na PDK 

  PNF 

  I. extenční diagonála s flexí kolene posilovací technika opakované 

kontrakce na flexory prstů PDK (nejprve jen v akru, poté v celém 

provedení) 

  senzomotorika 

  nácvik malé nohy ve stoji (pro bolest a únavu jsme nepokračovali 

dál) 

  nácvik nášlapů vpřed a vzad 
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Výsledek terapeutické jednotky 

  objektivní:  pacient  při  cvičení  spolupracoval  méně  než  obvykle, 

hlavně  díky  demotivaci,  vzhledem  ke  zhoršení  stavu,  rozsah  palce 

zůstal stejný jako na předchozí terapii, odstranění blokád v MP a MTP 

kloubech,  v  plantě  více  trigger  pointů  než  po  předchozí  terapii 

uvolněno skrze PIR, senzomotorika cvičena jen krátce, kvůli bolesti a 

únavě pacienta 

  subjektivní:  pacient  se  cítí  unaven  a  je  zklamaný,  že  nedošlo  ke 

zlepšení oproti minulé terapii 

Ostatní terapie 

  Magnetoterapie P palce 30 minut 

  Hydroterapie izotermická vířivá lázeň na PDK 20 minut 

 

3.4.1.1 Šestá terapeutická jednotka 
Status praesens 

  subjektivní:  pacient  chválí  efekt  magnetoterapie,  cítí  se  lépe,  palec 

opět bolí při chůzi, doma se mu prý už dařilo cvičit, udává zvýšené 

napětí v oblasti m. TFL (hlavně na PDK) 

  objektivní: otok je menší, chůze bez algického stereotypu 

Cíl jednotky 

  uvolnění měkkých tkání P chodidla s důrazem na otok 

  mobilizace nalezených  blokád v oblasti obou DK 

  zvýšení rozsahu v oblasti IP a MP kloubu palce do flexe a extenze 

  pokračování v senzomotorice malá noha, nášlapy, labilní plochy 

Provedení 

  TMT míčkování chodidla, nártu a prstů PDK za účelem zmírnění otoku, 

uvolnění kůže a podkoží,  lepšího prokrvení 

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

IP kloub palce, MTP a MT klouby do všech směrů 

  pasivní a aktivní pohyby v IP a MP kloubu P palce 

  PIR postizometrická relaxace na uvolnění m. quadratus plantae na PDK 

a m. tensor fasciae latae (obě DK) 
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  PNF 

  I. extenční diagonála s flexí kolene posilovací technika opakované 

kontrakce na flexory prstů PDK (nejprve jen v akru, poté v celém 

provedení) 

  II. extenční diagonála  uvolňovací technika kontrakcerelaxace na 

m. tensor fasciae latae (obě DK) 

  senzomotorika 

  nácvik malé nohy ve stoji  

  nácvik nášlapů vpřed a vzad na podložce, balanční čočce 

  nácvik chůze na podložce a poté i s labilní plochou 

Výsledek terapeutické jednotky 

  objektivní: blokády šly odstranit rychleji než na předchozích terapiích, 

senzomotorika šla pacientovi velmi dobře, kromě chůze přes  labilní 

plochy nestabilita kotníku PDK, zvýšení rozsahu v IP (o 10 stupňů)  a 

MP (o 5 stupňů) kloubu palce 

  subjektivní: pacient se cítí dobře, má radost z pokroku, bolest neudává 

Ostatní terapie 

  Hydroterapie izotermická vířivá lázeň na PDK 20 minut 

 

3.4.1.1 Sedmá terapeutická jednotka 
Tato  jednotka  byla  zkrácená  vzhledem  k  nutnosti  provedení  výstupního 

kineziologického rozboru. Všechny jeho výsledky byly odebrány až po uskutečnění 

poslední terapeutické jednotky, což mohlo výstupní rozbor ovlivnit. 

Status praesens 

  subjektivní:  palec  už  nebolí  vůbec,  noha  se  při  tréninku  nášlapů  už 

tolik neunavuje 

  objektivní: zlepšení stereotypu chůze, nulový otok, bez začervenání v 

místě zlomeniny 

Cíl jednotky 

  uvolnění měkkých tkání P chodidla  

  mobilizace nalezených blokád v oblasti na obou DK 

  zvýšení rozsahu v oblasti IP a MP kloubu palce do flexe a extenze 
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  pokračování v senzomotorice malá nohy, nášlapy, labilní plochy 

  zainstruovat pacienta o cvičení v domácím prostředí 

Provedení 

  TMT míčkování chodidla, nártu a prstů PDK za účelem uvolnění kůže a 

podkoží 

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

IP kloub palce, MTP a MT klouby do všech směrů 

  pasivní a aktivní pohyby v IP a MP kloubu P palce 

  PIR postizometrická relaxace na uvolnění m. quadratus plantae na PDK 

  PNF 

  I. extenční diagonála s flexí kolene posilovací technika opakované 

kontrakce na flexory prstů PDK (nejprve jen v akru, poté v celém 

provedení) 

  senzomotorika 

  nácvik stoje na balančních čočkách korigovaný stoj 

  nácvik chůze na rovině a poté i na labilních plochách 

 

  instrukce pro autoterapii 

  trénink nášlapů a správného stereotypu chůze 

  uvolnění plosky nohy pomocí míčku 

  pasivní a aktivní pohyby v IP a MP kloubu P palce 

Výsledek terapeutické jednotky 

  objektivní:  zlepšení  stability  na  labilních  plochách,  menší  množství 

blokád než na předchozích terapiích, m. quadratus plantae volnější 

  subjektivní:  pacient  je  spokojen  se  svým  výkonem,  bolest  neudává, 

rozumí cvičení na doma 

Ostatní terapie 

  Magnetoterapie P palce 30 minut 

  Hydroterapie – izotermická vířivá lázeň na PDK 20 minut   
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3.5 Výstupní kineziologický rozbor 

3.5.1. Aspekce 

3.5.1.1 Vyšetření stoje: 
  staticky: 

zepředu: baze již v normální šířce, rozložení váhy rovnoměrně na obou DK, 

PDK se již dotýká podložky celým chodidlem, PDK již bez otoku a 

začervenání, aktivita extenzorů prstců je nižší než při vstupním vyšetření, 

olovnice již prochází středem těla, ostatní beze změny 

zezadu: již symetrie lýtkových svalů, jinak beze změny 

z boku: beze změny 

palpace pánve: beze změny 

  dynamicky: 

předklon: beze změny 

záklon: beze změny 

lateroflexe: beze změny 

-  modifikace stoje 

-  na 2 vahách: LDK: 44 kg PDK: 42 kg, 

-  na 1 noze: vlevo stabilní, vpravo již lze provést, lehká nestabilita, oboustranně 

oslabený korzet pánve 

-  Rhombergův stoj: 

-  I. stabilní 

-  II. stabilita, ale je vidět lehká hra šlach prstců 

-  III. výraznější titubace, pacient udává pocit nestability 

 

3.5.1.2 Vyšetření chůze: 
Pacient již chodí bez kompenzační pomůcky. Váha správně rozložena mezi 

DKK. U obou chodidel dochází k správnému odvalu (větší nestabilita vpravo). 

Délka kroku symetrická. Přidán souhyb HKK. 

modifikace chůze 

pozadu: téměř nulová extenze v kyčlích, lepší práce chodidel dochází ke 

správnému odvalu 
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po  špičkách:  pacient udává lehkou bolest v místě zlomeniny, ale lze 

provést, dále je patrná nestabilita P kotníků 

po patách: lehká nestabilita PDK 

po měkkém povrchu: stabilní chůze se správným odvalem chodidel 

3.5.2 Vyšetření dechového stereotypu: 
Vleže na zádech s pokrčenými DKK má pacient břišní typ dýchání. Dýchání 

je  povrchové, hrudník se v laterolaterálním směru nerozšiřuje a v předozadním 

směru je pohyb minimální, žebra prominují. Vsedě i ve stoje je stereotyp totožný. 

Dechová frekvence je 19 dechů za minutu. 

3.5.3 Reflexní změny dle Lewita 
-  kůže: v místě zlomeniny již není otok ani začervenání, kůže má stejnou teplotu 

jako na zbytku končetiny, kůže protažitelná jako na LDK 

-  podkoží: protažlivost podkoží PDK je shodné s LDK 

-  fascie: tuhé v oblasti lýtek obou DK, již ne v oblasti m.quadricepsu PDK 

-  svaly: snížení počtu triggerpointů v oblasti planty PDK a m. tensor fasciae latae 

oboustranně, ostatní beze změny 

 

3.5.4 Antropometrie  
Délky v cm  L  P 

Anatomická délka  88 cm  88 cm 

Funkční délka  95 cm  95 cm 

Stehno  45 cm  45 cm 

Bérec   41 cm  41 cm 

Noha  27 cm  27 cm 

Tabulka 7: Výstupní vyšetření antropometrie dolních končetin  délky 
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Obvody v cm  L  P 

Stehno 15 cm nad 
patellou 

52  51 

Stehno 10 cm nad 
patellou 

47  46 

Patella  42  42 

Tuberositas tibiae  37  36 

Lýtko  41  40 

Hlezenní kloub  34  34 

Nárt + pata  26  26 

Metatarsy  25  25 

Tabulka 8: Výstupní vyšetření antropometrie dolních končetin – obvody 

 

3.5.5 Goniometrie dle Jandy: 
  Levá  Pravá 

  Aktivně  Pasivně  Aktivně  Pasivně 

Kyčelní kloub  S: 50125 

F: 35015 

R: 45025 

S: 50135 

F: 45020 

R: 45030 

S: 50125 

F: 35015 

R: 45025 

S: 50135 

F: 45020 

R: 45030 

Kolenní kloub  S: 50140  S: 50145  S: 50140  S: 50145 

Hlezenní kloub  S: 25045  S: 30050  S: 25045  S: 30050 

  R: 20040  R: 25045  R: 20040  R: 25045 

MP klouby  S: 40030  S: 45045  S: 40030  S: 45045 

  F: 000  F: 20025  F: 000  F: 20025 

IP kloub place  S: 0055  S: 0065  S: 0040  S: 0050 

Tabulka 9: Goniometrické výstupní vyšetření 
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3.5.6 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy: 
  Pravá  Levá 

m. gastrocnemius  1  1 

m. soleus  1  1 

m. iliopsoas  2  2 

m. rectus femoris  1  1 

m. tensor fasciae latae  1  1 

Flexory kolenního kloubu  1  1 

Adduktory kyčelního 

kloubu 
1  1 

Tabulka 10: Výstupní vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

 

3.5.7 Vyšetření svalové síly: 
Kyčelní kloub  Pravý  Levý 

Flexe  4  4 

Extenze  4  4 

Abdukce  4  4 

Addukce  4  5 

Zevní rotace  5  5 

Vnitřní rotace  4  4 

Kolenní kloub     

Flexe  5  5 

Extenze  5  5 

Hlezenní kloub     

Plantární flexe (m. triceps 
surae) 

5  5 

Plantární flexe (m. soleus)  5  5 
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Supinace s dorzální flexí  4  4 

Supinace s plantární flexí  4  4 

Plantární pronace  5  5 

MP klouby prstů nohy      

Flexe. 2.5. prstu  4  5 

Flexe základního článku 

palce 
4  5 

Extenze  3  5 

Abdukce  3  4 

Addukce  3  4 

Mezičlánkové klouby 

prstů nohy 
   

flexe s IP 1 kloubech  5  5 

flexe s IP 2 kloubech  4  4 

Mezičlánkový IP kloub 

palce 
   

flexe  4  5 

extenze  4  5 

Tabulka 11: Výstupní vyšetření svalové síly 

 

3.5.8 Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy 
-  Extenze v kyčelním kloubu:  

-  první pohyb zahájí hamstringy, poté homolaterální strana Lp a pak 

minimální aktivita gluteálních svalů 

-  Abdukce v kyčelním kloubu: 

-  Tensorový mechanismus abdukce kyčle prováděna společně s flexí 

a zevní rotací 
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3.5.9 Vyšetření posturální stabilizace dle Koláře  
-  Brániční test 

-  pacient nedokáže aktivovat svaly proti odporu a tím nedochází k 

laterálnímu roztažení hrudníku, dochází ke kraniální migraci žeber 

3.5.10 Vyšetření kloubní vůle  
-  po terapii nenalezeny žádné blokády v DKK  

 

3.5.11 Neurologické vyšetření 
-  Vyšetření čití 

-  povrchové: taktilní: pacient udává, že po sundání fixace měl sníženou 

citlivost  v  oblasti  palce  a  vnitřní  strany  chodidla  PDK,  ale  po 

odstoupení  části  otoku  se  čití  kompletně  vrátilo,  termické  a 

diskriminační čití je symetrické na obou DK  

-  hluboké: polohocit, pohybocit a algické čití bez patologie 

-  Reflexy 

-  patellární reflex normoreflexie 

-  reflex Achillovy šlachy normoreflexie 

-  medioplantární reflex normoreflexie 

-   

3.5.12 Závěr výstupního vyšetření 
Pacient má za sebou sedm terapeutických jednotek a dle jeho subjektivního 

názoru došlo ke zlepšení a hodlá v rehabilitaci sám pokračovat. 

Aspekčně jsem si vyšetřila, že má pacient normální stojnou bazi a váha je 

rovnoměrně rozložena mezi obě končetiny (ozřejměno stojem na dvou vahách, 

rozdíl  2kg).  Dále  jsem  aspekcí  zjistila  valgózní  postavení  obou  kolen  a  levého 

kotníku, prominenci břišní stěny, výraznější pravou tajli, HKK ve vnitřní rotaci, 

elevaci ramen. Dynamickým vyšetřením stoje a měřením distancí na páteři jsem 

zjistila minimální schopnost rozvíjení páteře ve všech segmentech. Palpačním 

vyšetřením pánve jsem ozřejmila její anteverzi s elevací vpravo. Při aspekci chůze 

byl zporozován proximální typ chůze dle Jandy a již správný odvin obou chodidel. 

Modifikace chůze po měkkém terénu prokázala nestabilitu a při chůzi po špičkách 

udává pacient bolest v místě zlomeniny, ale lze provést. Antropometrickým 
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měřením jsem si prokázala symetrickou délku končetin, zatímco obvody pravé 

končetiny byly v oblasti stehna (1 cm) a lýtka (1 cm) menší než u levé končetiny. 

Obvody metatarsů jsou symetrické díky vymizení otoku.  

Palpační vyšetření měkkých tkání neprokázalo patologie v oblasti kůže a 

podkoží. Trvá zhoršená protažlivost fascií v oblasti lýtek. Ve svalech jsem palpací 

nalezla méně trigger pointů v oblasti pravé planty než při vstupním vyšetření, to 

stejné platí oboustranně pro m. tensor fasciae latae. 

Potvrdilo se očekávané zlepšení omezení hybnosti ověřené goniometrickým 

měřením. Omezení se týká již pouze  interphalangového  kloubu  pravého  palce. 

Ostatní segmenty jsou již symetrické. 

Po provedené terapii nebyly nalezeny při vyšetření kloubní hybnosti dle 

Lewita nalezeny žádné kloubní blokády. 

Dále jsem si pomocí svalového testu dle Jandy ozřejmila zvýšení svalové 

síly, ale ani nyní není svalová síla souměrná s druhou končetinou. Bolestivost po 

testování již pacient neuvádí. 

Dle Jandy jsem vyšetřila také zkrácené svaly, kdy testy ukázaly snížení 

zkrácení ze stupně 2 na stupeň 1 u m. triceps surae pravé dolní končetiny a 

oboustranně u flexorů kolenního kloubu. Ostatní svaly zůstaly beze změny.  

Byl proveden brániční test, který ozřejmil insuficienci hlubokého 

stabilizačního systému, která se dala očekávat vzhledem k prominující břišní stěně 

a přetíženým paravertebrálním svalům a také kvůli povrchovému dýchání pacienta 

bez rozvinu celé dechové vlny. 

Při testování pohybových stereotypů dle Jandy byla zjištěna patologická 

přestavba u extenze a abdukce v kyčelních kloubech. 

Provedla jsem také neurologické vyšetření, které neprokázalo žádné 

známky patologie. 
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3.6 Zhodnocení efektu terapie 
  Za dobu terapie byly alespoň částěčně splněny všechny vytyčené 

krátkodobé cíle. Mezi nejdůležitější patřilo snížení bolestivosti a redukce otoku v 

místě zlomeniny, čehož bylo dosaženo. Snížení otoku dokazují změny obvodů v 

oblasti nártu a hlaviček metatarzů, viz tabulka. Pro tento cíl bylo využito míčkování, 

které se ukázalo jako velmi účinné. 

Obvody  Vstupní vyšetření  Výstupní vyšetření 

  PDK  LDK  PDK  LDK 

stehno  15  cm 

nad patellou 

50  52  51  52 

stehno  10  cm 

nad patellou 

45  47  46  47 

přes patellu  42  42  42  42 

přes 

tuberositas 

tibiae 

36  37  36  37 

přes nejširší 

část lýtka 

38  41  40  41 

přes hlezenní 

kloub a patu 

34  34  34  34 

přes nárt  27  26  26  26 

přes hlavičky 

metatarsů 

28  25  25  25 

Tabulka 12: Porovnání vstupního a výstupního vyšetření antropometrického měření obvodů  
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Cílem terapie bylo také zlepšit stereotyp chůze, což bylo splněno. Pacient 

již má fyziologicky rozloženou váhu mezi obě končetiny a došlapuje na celé 

chodidlo. U obou končetin se zlepšil odval chodidla. Pacient již nepoužívá k chůzi 

kompenzační pomůcku (francouzskou hůl). Došlo také k zlepšení stability. K 

nácviku chůze a stability se velmi osvědčila senzomotorická řada. Nejprve nácvik 

malé nohy, poté nášlapy a následně využití labilních ploch.  

Tato a následující tabulka také dokazují splnění cíle o zvýšení svalové síly 

pravé dolní končetiny. Došlo ke zvětšení obvodu stehna a lýtka, což svědčí o 

přírůstu svalové hmoty, a potvrdil to i svalový test, viz následující tabulka. 

Následující tabulka také prokazuje zvýšení svalové síly i u distálnějších částí nohy.   
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Svalový test  Vstupní vyšetření  Výstupní vyšetření 
Kloub  Pohyb  PDK  LDK  PDK  LDK 
Kolenní 
kloub 

flexe  5  5  5  5 

  extenze  4  5  5  5 
Kloub 
hlezenní 

plantární 
flexe (m. 
triceps 
surae) 

4  5  5  5 

  plantární 
flexe (m. 
soleus) 

4  5  5  5 

  supinace s 
dorzální 
flexí 

3 
(bolestivost) 

4  4  4 

  supinace s 
plantární 
flexí 

4  4  4  4 

  plantární 
pronace 

4  5  5  5 
MP klouby 
prstů nohy 

flexe. 2.5. 
prstu 

3  5  4  5 

  flexe 
základního 
článku 

palce 

3 
(bolestivost) 

5  4  5 

  extenze  3 
(bolestivost) 

5  3  5 

  abdukce  3 
(bolestivost) 

4  3  4 

  addukce  3 
(bolestivost) 

4  3  4 
Mezičlánkové 

klouby prstů 

nohy 
flexe s IP 1 
kloubech 

4  5  5  5 

  flexe s IP 2 
kloubech 

4  4  4  4 
Mezičlánkový 

IP kloub 
palce 

flexe  3 
(bolestivost) 

5  4  5 

  extenze  3 
(bolestivost) 

5  4  5 
Tabulka 13: Porovnání vstupního a výstupního vyšetření svalové síly 
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Dalším krátkodobým cílem bylo také zvýšení rozsahů v oblasti kloubů 

interphalangových,  metatarsophalangových,  kloubu  hlezenního  na  pravé  dolní 

končetině. Pro splnění tototo cíle byly využity pasivní pohyby v jednotlivých 

kloubech a jejich mobilizace. Rozsahy sice ještě nejsou souměrné s druhou 

končetinou, ale tabulka dokazuje, že došlo  ke splnění cíle a tedy ke zvětšení 

rozsahů. 

  Vstupní vyšetření  Výstupní vyšetření 

AKTIVNĚ  PDK  LDK  PDK  LDK 
Hlezenní 

kloub 
S: 20040  S: 25045  S: 25045  S: 25045 

  R: 15035  R: 20040  R: 20040  R: 20040 

MP klouby  S: 30020  S: 40030  S: 40030  S: 40030 
  F: 000  F: 000  F: 000  F: 000 

IP kloub 

place 
S: 0020  S: 0055  S: 0040  S: 0055 

Tabulka 14: Porovnání vstupního a výstupního vyšetření goniometrie: aktivně 

 

  Vstupní vyšetření  Výstupní vyšetření 

PASIVNĚ  PDK  LDK  PDK  LDK 
Hlezenní 

kloub 
S: 25045  S: 30050  S: 30050  S: 30050 

  R: 20040  R: 25045  R: 25045  R: 25045 

MP klouby  S: 35030  S: 45045  S: 45045  S: 45045 
  F: 15020  F: 20025  F: 20025  F: 20025 

IP kloub 

place 
S: 0030  S: 0065  S: 0050  S: 0065 

Tabulka 15: Porovnání vstupního a výstupního vyšetření goniometrie: pasivně 
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Pacient odchodil 7 terapií v průběhu čtyř týdnů. Byl velmi motivován a 

všechny instrukce k autoterapii plnil dle svých možností. Pacientovi bylo před 

poslední terapií předepsáno ještě 5 dalších terapií, které by měly sloužit k ještě 

většímu zlepšení stability a obnovení kloubních rozsahů. Pro tento cíl bych 

doporučila senzomotorickou stimulaci dle Jandy a Vávrové, jelikož pacient na ní 

skvěle reagoval. Dále také pacient docházel v průběhu našich terapií na 

magnetoterapii a hydroterapii, které měly na pacienta velmi dobrý efekt, tudíž by 

bylo dobré v nich pokračovat i nadále.   
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4 Závěr 
Vypracování této prace pro mě bylo velkým přínosem, zvláště proto, že jsem 

předtím s podobnou diagnózou nepracovala. Vyzkoušela jsem si spoustu technik a 

postupů poprvé v praxi. Zároveň jsem si mnoho vyšetření a fyzioterapeutických 

postupů z předchozích let studia díky této práci připomněla a pořádně vyzkoušela 

na pacientovi. Také jsem si díky teoretické části zopakovala a prohloubila poznatky 

z oblasti anatomie, kineziologie, traumatologie a následné rehabilitace. 

V průběhu terapií se podařilo úspěšně splnit všechny cíle z krátkodobého 

plánu a i pacient subjektivně udával velké zlepšení a téměř úplné vymizení všech 

předchozích obtíží, se kterými do ambulance přišel.  

Fraktura halluxu pro mě byla velká zkušenost hlavně z hlediska okolních 

patologií, které si pacient po dobu fixace končetiny vytvořil. Změna stereotypu 

chůze byla ta nejvýraznější a bylo u ní velmi dobře vidět postupné kvalitativní 

zlepšení  a hlavně zvyšování pacientova pocitu jistoty při chůzi. Velmi zajímavé 

bylo pracovat s mladým pacientem, jelikož velmi dobře chápal pokyny k terapiím 

a bylo vidět, že byl velmi motivovaný, co nejdříve se vrátit do aktivního života, a 

to hlavně zpět ke sportu. Pro mě osobně bylo nejpřínosnější vyzkoušet si na 

pacientovi techniku senzomotorické stimulace a postupně vidět pokroky, jelikož 

jsem to do té doby viděla vždy jen na jednorázové terapii, ale nikdy ne v delším 

časovém horizontu několika terapeutických jednotek. 

Dle mého názoru jsou zlomeniny prstů u nohou dost často podceňovány a 

může kvůli tomu docházet ke vzniku patologických přestaveb pohybových 

stereotypů. Tato tématika mě velmi zaujala a jsem ráda, že jsem měla tu možnost 

zpracovat bakalářskou práci zrovna na toto téma a vyhledat si díky tomu mnoho 

zajímavých faktů při vypracovávání obecné části práce.   
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055175.  

HIGGINS, Thomas F. a Michael R. BAUMGAERTNER. Diagnosis and Treatment 

of Fractures of the Talus: A Comprehensive Review of the Literature. Foot & Ankle 

International  [online].  2016,  20(9),  595605  [cit.  2021512].  ISSN  10711007. 

Dostupné z: doi:10.1177/107110079902000911 
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facilitace 1. část. Praha: Karolinum, 2017. ISBN 9788024636078.  

HUDÁK,  Radovan  a  KACHLÍK,  David.  Memorix  anatomie.  3.  vydání.  Praha: 

Triton, 2015. ISBN 9788073879594.  



71 
 

CHAN, CARL W. a ANDREW RUDINS. Foot Biomechanics During Walking and 

Running. Mayo Clinic Proceedings [online]. 1994, 69(5), 448461 [cit. 2021512]. 

ISSN 00256196. Dostupné z: doi:10.1016/S00256196(12)616425 
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Příloha č. 1 Vyjádření Etické komise 
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Příloha č. 2 Vzor informovaného souhlasu 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Vážený pane, vážená paní, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, nařízením Evropské Unie č. 

2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb. –  o zpracování osobních údajů a dalšími 

obecně závaznými právními předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, 

přijatá 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších 

změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon  o zdravotních službách a podmínkách 

jejich  poskytování  (zejména  ustanovení  § 28 odst. 1 zákona č.   372/2011  Sb.)  a 

Úmluva o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsouli aplikovatelné), Vás 

žádám o souhlas s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a průběhu 

terapie prováděné v rámci praxe v VFN Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, 

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 fraktuře halluxu. 

Cílem této bakalářské práce je seznámení s danou problematikou v teoretické části 

a zpracování kazuistiky fyzioterapeutické péče o pacienta po fraktuře halluxu 

v části speciální. 

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 příjemní řešitele: ………….…………………  

Podpis řešitele: ……………………  

Jméno a přijmení osoby, která provedla poučení: ……………………..  

Podpis osoby, která provedla poučení: …………………. 

 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
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Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že 

dobrovolně souhlasím  s účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) 

možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit  všechny relevantní informace o 

výzkumu, zeptat se na vše podstatné  týkající se účasti ve výzkumu a že jsem 

dostal(a)  jasné  a  srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o 

právu odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat 

bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, která bude následně informovat 

předkladatele projektu. Dále potvrzuji, že mi byl předán jeden originál vyhotovení 

tohoto informovaného souhlasu. 

Místo, datum: ………….. 

Jméno a příjmení pacienta  …………………………  

Podpis pacienta: ................................   
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