
 
 

 
UNIVERZITA KARLOVA 

Fakulta tělesné výchovy a sportu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021       Simona Rozinková 

 



 
 

UNIVERZITA KARLOVA  
Fakulta tělesné výchovy a sportu 

Katedra fyzioterapie 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou 

fraktury distálního radia 

Bakalářská práce 

 

 

 

 

      Vedoucí bakalářské práce:           Vypracoval:  

       Mgr. Dominika Dvořáčková                Simona Rozinková 

 

Praha, květen 2021 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení  

Prohlašuji, že jsem závěrečnou bakalářskou práci zpracovala samostatně pod odborným 

vedením Mgr. Dominiky Dvořáčkové a že jsem uvedla a řádně citovala všechny použité 

informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část nebyla předložena 

k získání jiného nebo stejného akademického titulu.  

 

 

V Praze, dne: ………………….                                 Simona Rozinková………………. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Za odborné vedení bakalářské práce bych ráda poděkovala paní magistře Dominice 

Dvořáčkové. Za obohacující vedení mé praxe patří poděkování panu doktoru El Alimu 

Zaherovi a celému Centru léčby pohybového aparátu za umožnění souvislé praxe. Děkuji 

také pacientce, která souhlasila se zdokumentováním fyzioterapie a její skvělou 

spolupráci v průběhu terapií.  



 
 

 

Evidenční list  

Souhlasím se zapůjčením bakalářské práce ke studijním účelům. Prosím, aby byla vedena 

přesná evidence vypůjčovatelů, kteří musí pramen převzaté literatury řádně citovat.  

Jméno a příjmení:   Fakulta/katedra:  Datum:  Podpis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Seznam použitých zkratek:  

apod. – a podobně       

atd. – a tak dále       

autoPIR – autoterapie a postizometrická relaxace   

BMI – index tělesné hmotnosti (Body Mass Index) 

Bpn – bez patologického nálezu 

C – krční obratel 

cm – centimetr 

CT – počítačová tomografie  

HK – horní končetina 

HKK – horní končetiny 

LK – loketní kloub 

LKK – loketní klouby 

m. – sval (musculus) 

mm. – svaly (musculi) 

MRI – magnetická rezonance 

NRS – numeric rating scale (číselná stupnice hodnocení bolesti) 

PIR – postizometrická relaxace 

PNF – proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

RK – ramenní kloub 

RKK – ramenní klouby 

RTG – rentgenové vyšetření 

s – sekunda 

SIAS – spina iliaca anterior superior 

SIPS – spina iliaca posterior superior 

tab. – tabulka 



 
 

Th – hrudní obratel 

TrP – trigger point 

viz. – více informací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRAKT 

Autor: Simona Rozinková 

Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou fraktury distálního 

radia 

Cíl: Cílem této bakalářské práce je v teoretické části seznámení se s problematikou 

zlomenin v oblasti distálního konce radia, možnosti léčby a rehabilitace s přihlédnutím 

na možné komplikace zlomenin. Cílem části speciální části je pak vypracování kazuistiky 

o pacienta s diagnózou fraktury distálního radia.  

Metody: Teoretická část bakalářské práce se věnuje základním poznatkům z anatomie 

předloktí a ruky, kineziologii horní končetiny, typům zlomenin distálního radia a jejich 

léčbě. Speciální část bakalářské práce tvoří kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta 

s diagnózou fraktury distálního radia. Vypracování kazuistiky umožnila souvislá odborná 

praxe v Centru léčby pohybového aparátu na Praze 9 ve Vysočanech v termínu 

od 11. 1. 2021 až 5. 2. 2021 pod odborným vedením PhDr. El Aliho Zahera.  

Výsledky: V průběhu terapií docházelo k postupnému zlepšování stavu pacientky. Došlo 

k výraznému zlepšení rozsahu pohybu levého zápěstí, k redukci bolesti a posílení 

oslabených svalů levé horní končetiny. Dále došlo k obnově joint play na levé horní 

končetině, k protažení zkrácených svalů a uvolnění tonu v hypertonických svalech.  

Klíčová slova: fyzioterapie, rehabilitace, zlomenina, předloktí, ruka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Author: Simona Rozinková 

Title: Case Study of Physiotherapy Treatment of a Patient Diagnosed with Distal Radius 

Fracture  

Objectives: The aim of this Bachelor thesis is to introduce the problematics of fractures 

in the area of distal radius, the possibilities of treatment and rehabilitation and the possible 

difficulties associated with these fractures. The practical part concerns case report of the 

patient diagnosed with distal radius fracture. 

Methods: The theoretical part of the bachelor's thesis deals with basic knowledge 

of forearm and hand anatomy, kinesiology of the upper limb, types of distal radius 

fractures and their treatment. A special part of the bachelor's thesis consists of a case 

report of physiotherapeutic care for a patient diagnosed with a distal radius fracture. 

The elaboration of the case study was made during continuous professional practice 

in CLPA in Prague 9 - Vysočany in the period from 11 January 2021 to 5 February 2021 

under the expert guidance of PhDr. El Aliho Zahera 

Results: During the therapies, the patient's condition gradually improved. There was 

a significant improvement in the mobility of the left wrist, a reduction in pain and 

a strengthening of the weakened muscles of the left upper limb. Furthermore, the joint 

play on the left upper limb was restored, the shortened muscles were stretched and 

the tone in the hypertonic muscles was relaxed. 

Keywords: physiotherapy, rehabilitation, fracture, arm, forearm
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1  ÚVOD 

Zlomeniny distálního radia jsou velmi častým typem zlomenin napříč populací. 

V ortopedických ambulancích a na chirurgiích se setkáváme s lidmi různého věku 

i pohlaví, kteří přišli právě s tímto typem úrazu. Jedná se především o ženy po menopauze 

kvůli úbytku pohlavních hormonů a děti, které si přivodí úraz při různých sportovních 

aktivitách. Jejich léčba by se měla řešit individuálně v závislosti na typu zlomeniny, věku 

pacienta a jiných faktorech, které mohou ovlivnit zhojení zlomeniny a funkčnost ruky.  

Porucha funkce ruky, její obratnost a šikovnost může mít velmi negativní dopad 

na soběstačnost pacienta. Jemná motorika a úchopová funkce ruky jsou nedílnou součástí 

každodenního života. V digitálním 21. století se omezená funkce horní končetiny může 

odrazit dokonce i v komunikaci s okolím. Člověk například není schopen napsat SMS 

zprávu, odepsat na email v některých případech i zvednout hovor.  

Tuto diagnózu jsem si vybrala kvůli stále se zvyšujícímu počtu úrazů v oblasti 

zápěstí. S různými typy zlomenin ruky a zápěstí se v ordinacích fyzioterapie setkáváme 

stále častěji, a právě zlomenina distálního rádia je tou úplně nejčastější. Považuji za velmi 

důležité znát jednotlivé mechanismy vzniku zlomenin a jak je léčit, zejména pokud se 

jedná o tak komplexní segment, kterým ruka je.  

Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a speciální. Cílem teoretické části je 

seznámení se s anatomií předloktí a ruky, různými typy zlomenin a jejich léčbou. 

Představeny jsou i různé typy léčby, metody a postupy ovlivňující patologický stav svalů, 

kloubů či podkoží. Cílem speciální části vypracování kazuistiky pacienta po zlomenině 

distálního radia, která zahrnuje vstupní i výstupní kineziologické vyšetření, popis 

jednotlivých terapeutických jednotek a také závěr a zhodnocení efektu terapií. Speciální 

část byla vypracována v rámci souvislé odborné praxe v Centru léčby pohybového 

aparátu v Praze, která probíhala od 11. ledna 2021 do 5. února 2021 pod odborným 

fyzioterapeutickým vedením PhDr. El Aliho Zahera.  
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2  TEORETICKÁ ČÁST 

2. 1  Anatomie předloktí a ruky  

2. 1. 1  Kosti předloktí a ruky  

Předloktí je tvořeno z kosti loketní (ulny) a kosti vřetenní (radia). Obě kosti 

předloktí jsou proximálně skloubeny s kostí pažní (humerem) a distálně se zápěstím. 

Mimo jiné jsou distálně u zápěstí spojeny kloubně i mezi sebou (Čihák, 2011).  

Kost loketní neboli ulna, patří ke kostem předloktí. Nachází se na mediální straně 

předloktí při jeho supinačním postavení. Proximálně se rozšiřuje a tvoří hákovitý výběžek 

neboli olecranon, kterým se spojuje s humerem, distálně se zužuje pro spojení s radiem 

(Čihák, 2011).  

Kost vřetení neboli radius, která se nachází na laterální ploše předloktí při jeho 

supinačním postavení, je druhou kostí nacházející se v předloktí. Proximálně je užší 

a distálně se rozšiřuje, je opatřena kloubní plochou, fascies articularis carpalis, která 

slouží ke skloubení radia s karpálními kůstkami. Při pronaci se radius rotuje okolo ulny. 

V praxi to vypadá tak, že při plné pronaci jsou radius a ulna překříženy do tvaru X (Naňka, 

2015).  

Kostí ruky (ossa manus) je dohromady v ruce 27: 8 kostí zápěstí, 5 kůstek 

záprstních a 14 kostí tvořící články prstů (Panchal – Kildare, 2013).  

Kosti zápěstí neboli karpální kůstky jsou tvořeny 8 kostmi uspořádanými ve dvou 

řadách v proximální a distální. V proximální řadě najdeme od palce k malíku kost 

loďkovitou (os scaphoideum), kost poloměsíčitou (os lunatum), kost trojhrannou (os 

triquetrum) a os hráškovou (os pisiforme). Distálně ve stejném směru se nachází kost 

mnohohranná větší (os trapezium), kost mnohohranná menší (os trapezoideum), kost 

hlavatá (os capitatum) a kost hákovitá (os hamatum) (Naňka, 2015). 

Kosti dlaně neboli ossa metacarpi tvoří pět kostí uložených v dlani. Leží mezi 

karpálními kostmi zápěstí a proximálními články prstů se kterými jsou na obou stranách 

kloubně spojeny (Čihák, 2011).  

Kosti prstů jsou tvořeny z proximálního článku prstu phalanx proximalis, který je 

nejdelším článekem prstu, prostředního článku prstu phalanx media a distálního článku 

prstu phalanx distalis. Výjimku tvoří palec, u kterého chybí prostřední článek. 
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Na jednotlivých článcích rozeznáváme bázi článku basis phalangis, tělo článku corpus 

phalangis a hlavici článku caput phalangis (Čihák, 2011; Panchal – Kildare, 2013).  

2. 1. 2  Kloub loketní, zápěstí a klouby ruky 

Loketní kloub neboli (articulatio cubiti) je tvořen třemi kloubními spojeními, a to 

kloubem humeroulnárním, humeroradiálním a radioulnárním proximálním. Articulatio 

humeroulnaris je kladkový kloub, spojující humerus s ulnou, articulatio humeroradialis 

je kloub kulový, spojující humerus s radiem a articulatio radioulnaris proximalis je kloub 

kolový, jež spojuje proximální části radia a ulny. Kromě proximálního radioulnárního 

skloubení je však velmi důležitým spojením také distální radioulnární skloubení, které 

spolu s proximálním tvoří funkční spojení umožňující provedení supinace a pronace 

předloktí. Všechny 3 výše zmíněná skloubení jsou obemknuta kloubním pouzdrem, které 

je zesíleno dvěma kolaterálními ligamenty – ligamentum collaterale radiale a mediale. 

(Čihák, 2011).  

Klouby ruky (articulationes manus) jsou articulatio radiocarpalis, articulatio 

mediocarpalis, articulatio ossis pisiforme, articulatio intercarpales, articulatio 

carpometacarpales, articulatio carpometacarpalis pollicis.  

Radiokarpální kloub (articulatio radiocarpalis) tvoří kloubní spojení mezi radiem 

proximální řadou karpálních kůstek (os scaphoideum, os lunatum a os triquetrum). 

Umožňuje pohyby zápěstí do palmární flexe a extenze či do ulnární a radiální dukce. 

Spojením těchto pohybů pak umožní ještě cirkumdukční pohyby zápěstí (Čihák, 2011).  

Mediokarpální kloub (articulatio mediocarpalis) vytváří kloubní spojení mezi 

proximální (os scaphoideum, os lunatum, os triquetrum a os pisiforme) a distální (os 

trapezium, os trapezoideum, os capitatum a os hamatum) řadou karpálních kůstek. Má 

tvar ležatého písmena S (Čihák, 2011).  

Kloub kosti hráškové (articulatio ossis pisiforme) je tuhý kloub mezi os pisiforme 

a os triquetrum (Čihák, 2011).  

Interkarpální kloub (articulatio intercarpales) tvoří kloubní spojení mezi kostmi 

proximální a distální řady karpálních kůstek (viz. výše). Umožňuje mezi nimi pouze malý 

pohyb (Čihák, 2011).  

Karpometakarpální kloub (articulatio carpometacarpales) je kloub, který 

umožňuje pohyb mezi karpálními kůstkami a metakarpem (Čihák, 2011). 
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Articularis carpometacarpalis pollicis je sedlový kloub, který spojuje proximální 

článek palce a os trapezium. Umožňuje rozsáhlé pohyby palce, jako je addukce, abdukce, 

opozice, repozice, palmární a dorsální flexe (Čihák, 2011; Grim, 2001). 

Klouby prstů ruky rozdělujeme na metacarpophalangeální a interphalangeální. 

Articulatio metacarpophalangeae je kloub, jehož hlavici tvoří metakarpální kosti ruky 

a jamka je tvořena proximálními phalangy. Jeho funkcí je flexe, extenze, abdukce, 

addukce a rotace. Articulatio interphalangeae je kladkový kloub, jehož hlavici tvoří 

proximální a mediální phalanx. Jamku tvoří baze středního a distálního phalangu. 

Umožňuje pohyby do flexe a extenze (Čihák 2011; Grim, 2001).  

2. 1. 3  Svaly předloktí a ruky   

 Svaly předloktí dělíme na tři skupiny, ventrální, dorzální a laterální, u nichž dále 

rozeznáváme jednotlivé vrstvy.  

 Ventrální skupina je tvořena 4 vrstvami svalů. První vrstva je tvořena svaly, které 

mají společný začátek na epicondylus medialis humeri. Jedná se o musculus pronator 

teres, musculus flexor carpi radialis, musculus palmaris longus a musculus flexor carpi 

ulnaris (Hudák, 2017).  

 Musculus pronator teres se upíná na tuberositas pronatoria na os radialis, jeho 

funkcí je flexe a pronace předloktí a je inervován cestou nervus medianus. Dalším svalem 

první vrstvy je m. flexor casrpi radialis, který se upíná na bazi 2. a částečně 3. metakarpu, 

jeho funkcí je flexe předloktí a ruky a radiální dukce. Stejně jako m. pronator teres je 

inervován cestou n. medianus. Musculus palmaris longus se upíná do aponeurózy dlaně, 

kterou napíná. Jeho další funkce je flexe předloktí a ruky. Inervace je shodná 

s předchozími dvěma svaly. Posledním svalem první vrstvy je musculus flexor carpi 

ulnaris, který se upíná na os pisiforme. Spolu s ostatními svaly provádí flexi předloktí 

a ruky a jako pomocný sval se zapojuje při ulnární dukci. Inervaci mu zajišťuje nervus 

ulnaris (Hudák, 2017). 

 Druhá vrstva je tvořena pouze jedním svalem, tím je musculus flexor digitorum 

superficialis, inervovaný z nervus medianus. Má dvě části – caput humeroulnare a caput 

radiale. Caput humeroulnare začíná pod epicondylus medialus humeri, caput radiale 

podél tuberositas pronatoria. V průběhu svalu se m. flexor difitorum superficialis dělí 

na 4 šlachy, které se upínají k 2. až 5. prstu. Jeho funkcí je flexe 2. až 5. prstu 
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v metakarpofalangových a proximálních interfalangových kloubech, poslední články 

prstů jsou již pod kontrolou musculus flexor digitorum profundus (Hudák, 2017).  

 Třetí vrstva je tvořena musculus flexor digitorum profundus a musculus flexor 

pollicis longus. Musculus flexor digitorum profundus začíná na ulně v membrana 

interossea antebrachii. Stejně jako předchozí sval vede k 2. až 5. prstu, ale nekončí na 

proximálních interfalangových kloubech, ovšem pokračuje až k distálním 

interfalangovým kloubům. Pohybově se zapojuje při flexi 2. až 5. prstu. Inervaci zajišťuje 

pro 2. a 3. prst n. medianus a pro 4. a 5. prst n. ulnaris. Druhým zmíněným svalem třetí 

vrstvy je musculus flexor pollicis longus, který začíná na radiu mezi úpony obou 

pronátorů předloktí a upíná se na bázi distálního článku palce. Provádí flexi palce. 

Inervovaný je z n. medianus (Hudák, 2017).  

 Poslední vrstva ventrální strany předloktí zahrnuje musculus pronator quadratus. 

Začíná na distální čtvrtině ulny a upíná se k distální čtvrtině radia. Jeho funkcí je pronace 

předloktí a jeho inervaci zajišťuje n. medianus (Hudák, 2017).  

 Laterální skupina svalů předloktí se dělí na povrchovou a hlubokou vrstvu. Do 

povrchové vrstvy řadíme musculus brachioradialis, musculus extenzor carpi radialis 

longus et brevis. Hlubokou vrstvu představuje musculus supinator. Společnou inervaci 

zajišťuje nervus radialis (Hudák, 2017). 

 Musculus brachioradialis začíná na crista supraepicondylaris lateralis a upíná se 

na crista suprastyloidea na radiu. V loketním kloubu se zapojuje při flexi a supinaci 

předloktí. Musculus extenzor carpi radialis longus začíná distálně od musculus 

brachioradialis a upíná se na bázi 2. metakarpu. Hlavní funkcí je dorzální flexe a radiální 

dukce ruky. Musculus extenzor carpi radialis brevis začíná na epicondylus lateralis 

humeri a upíná se na bázi 3. metakarpu. Všechny tři svaly se také podílejí na supinaci 

extendovaného předloktí a na pronaci flektovaného předloktí (Čihák, 2011).  

 Musculus supinator odstupuje z epicondylus lateralis humeri a ulny. Upíná se na 

radiu. Tímto svalem prochází ramus profundus nervus radialis, jež tvoří uvnitř svalu 

kanálek – tzv. Frohseho arkáda, což je místo, kde může dojít k útlaku n. radialis (Grim, 

2001).   

 Poslední skupinou jsou svaly dorzální strany předloktí. Rozdělujeme je stejně jako 

laterální skupinu na svaly povrchové a hluboké. Povrchová vrstva se skládá z musculus 

extenzor digitorum, musculus extenzor digiti minimi a musculus extenzor carpi ulnaris. 
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Všechny tři zmíněné svaly začínají na epicondylus lateralis humeri a jsou inervované 

z nervus radialis. Jejich společnou funkcí je dorzální flexe ruky (Grim, 2001).  

 Musculus extenzor digitorum se upíná na 2. až 5. prst pomocí dorzální aponeurózy 

prstů a jeho hlavní funkcí je extenze 2. až 5. prstů. Musculus extenzor digiti minimi se 

pomocí dorzální aponeurózy malíku upíná k bázi středního a distálního článku 5. prstu 

a provádí extenzi malíku. Musculus extenzor carpi ulnaris vede k bázi 5. metakarpu 

a jeho funkcí je ulnární dukce (Hudák, 2017). 

 Hluboká vrstva je tvořena čtyřmi svaly, jsou jimi musculus abductor pollicis 

longus, musculus extenzor pollicis brevis et longus a musculus extenzor indicis. Společná 

inervace všech svalů je zajištěna cestou n. radialis. Musculus abductor pollicis longus 

začíná v membrana interossea mezi ulnou a radiem a vede na bázi 1. metakarpu a os 

trapezium, jeho hlavní funkcí je abdukce palce, napomáhá však i s radiální dukcí ruky. 

Musculus extenzor pollicis brevis začíná na radiu a upíná se na proximální článek palce, 

provádí extenzi palce v karpometakarpálním a metakarpofalangovém kloubu. 

M. extensor pollicis longus odstupuje z ulny a upíná se až na distální článek palce, jeho 

funkcí je tak extenze i posledního článku palce v interfalangovém kloubu. Posledním 

svalem této vrstvy předloktí je musculus extenzor indicis. Začínající na ulně v její distální 

třetině a upíná se pomocí dorzální aponeurózy k ukazováku. Funkčně se podílí na extenzi 

ukazováku ve všech kloubech a je pomocným svalem při dorzální flexi ruky (Hudák, 

2017). 

 Svaly ruky dělíme na svaly thenaru na palcové straně, svaly hypothenaru na 

malíkové straně a na musculi interossei a musculi lumbricales. Téměř všechny svaly ruky 

jsou inervované z nervus ulnaris, Výjimku tvoří pouze povrchově uložené svaly thenaru 

a mm. lumbricales, které jsou inervovány cestou n. medianus (Hudák, 2017).  

 Svaly thenaru jsou musculus abductor pollicis brevis, musculus flexor pollicis 

brevis, musculus opponens pollicis a musculus adductor pollicis. M. adductor pollicis 

začíná na os capitatum, os trapezoideum a bázi 2. a 3. metakarpu, upíná se na proximální 

část palce z mediální strany a zajišťuje addukci palce.  Musculus flexor pollicis brevis má 

stejný začátek jako m. adductor pollicis, avšak upíná se na palec z laterální strany, 

umožňuje provádět flexi palce v metakarpofalangovém a karpometakarpálním kloubu. 

Poslední dva svaly thenarové skupiny, musculus abductor pollicis brevis a musculus 

opponens pollicis, společně začínají na emninentia carpi radialis. M. opponens pollicis 
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vede k prvnímu metakarpu a m. abduktor pollicis brevis k bázi proximálního článku palce 

(Grim, 2001).  

 Hypothenarová skupina je rovněž složena ze čtyř svalů, ovšem funkčně významné 

jsou pro nás pouze tři z nich. Poslední, musculus palmaris brevis, je rudimentární kožní 

sval. Musculus abductor digiti minimi začíná na os pisiforme, upíná se na bázi 

proximálního článku malíku z ulnární strany a zajišťuje abdukci malíku. M. flexor digiti 

minimi začíná na hamulus ossis hamati a funkčně je zapojen do flexe malíku 

v metakarpofalangovém kloubu. M. opponens digiti minimi brevis, stejně jako předchozí 

sval vede k bazi proximálního článku malínku, upíná se však z jeho mediální strany. 

Funkčně je zapojen do flexe malíku v metakarpofalangovém kloubu. M. opponens digiti 

minimi začíná shodně s m. flexor digiti minimi, avšak upíná se k 5. metakarpu a jeho 

funkcí je addukce a flexe malíku (Naňka, 2015). 

 Musculi interossei se dělí na palmares a dorsales. Musculi interossei palmares jsou 

oproti dorzální skupině méně objemné a rozpínají se pouze mezi 2. až 4. mezikostním 

prostorem metakarpů. Jejich funkcí je flexe prstů v metakarpogalangových kloubech, 

extenze prstů v interfalangových kloubech, mimo to svírají prsty k sobě při vějíři prstů. 

Musculi interossei dorsales leží v 1. až 4, mezikostním prostoru metakarpů, funkčně jsou 

podobné s musculi interossei palmares, ovšem při vějíři prstů naopak prsty rozvírají 

(Naňka, 2015).  

 Musculi lumbricales představují čtyři svaly pro 2. až 5. prst, odstupují ze šlach 

musculus flexor digitorum profundus a jejich společnou funkcí je flexe 

metakarpofalangových kloubů a extenze interfalangových kloubů (Hudák, 2017; Grim, 

2001).  

2. 1. 4  Cévní zásobení předloktí a ruky 

 V loketní jamce se cévy větví na arteria ulnaris a arteria radialis. 

Arteria ulnaris vydává větve k zásobení přední a dorzální skupiny svalů, dále pro 

musculus supinator, svaly dlaně, hřbetu ruky a prstů a pro kůži na mediální straně 

předloktí. Začíná v oblasti loketního kloubu pod musculus biceps brachii a musculus 

brachialis. Arteria radialis naopak začíná v okolí collum radii. Prochází mezi musculus 

pronator teres a musculus brachioradialis. Vysílá větve ke svalům přední a laterální 

skupiny předloktí a podílí se spolu s arteria ulnaris na vyživení svalů dlaně, hřbetu ruky 

a prstů (Grim, 2015).  
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Povrchové žíly na horní končetině začínají sbírat krev na prstech jako jemná síť 

žil, které spolu tvoří rete venosum dorsale manus a rete carpi dorsales. Z rete venosum 

dorsale manus odstupují dvě povrchové žíly, vena cephalica, která vede po laterální straně 

předloktí a v loketní krajině se vlévá do vena axillaris a vena basilica vedoucí po mediální 

straně předloktí, vlévající se v distální části paže do vena brachialis.  

Hluboké žíly na horní končetině jsou až po vena axillaris zdvojené, venae brachiales, 

ulnares, radiales, digitales palmares a dorsales. S arteriemi mají kromě názvů stejný 

i průběh (Naňka, 2015). 

2. 1. 5  Nervové zásobení předloktí a ruky 

 Pokud hovoříme o inervaci, můžeme ji rozdělit na inervaci motorickou 

a senzitivní. Inervační zásobení horní končetiny vychází z plexus brachialis. Motoricky 

zásobuje oblast horní končetiny nervus axillaris (C5-C6), nervus musculocutaneus 

(C5 - C7), nervus radialis (C5-C8), nervus medianus (C6 – Th1) a nervus ulnaris 

(C7- Th1) (Čihák, 2016).  

 Senzitivní inervaci zajišťují nervus cutaneus brachii medialis, nervus cutaneus 

antebrachii medialis, nervus cutaneus antebrachii lateralis, nervus cutaneus brachii 

lateralis inferior, nervus cutaneus brachii posterior a nervus cutaneus antebrachii 

posterior. Oblast ruky a zápěstí senzitivně inervují větve odstupující z nervus ulnaris, 

nervus medianus a nervus radialis (Hudák, 2017). 

2. 2  Kineziologie předloktí a ruky 

 Horní končetiny pro nás mají velký význam jak z hlediska jemné, tak z hlediska 

hrubé motoriky. Jedná se o párový orgán, který slouží k manipulaci, úchopu, sebeobsluze 

i komunikaci. Jelikož má předloktí a ruka velký počet svalů, umožňuje nám i velmi 

důležitou jemnou motoriku (Véle, 2006).   

 Důležitým kloubem pro manipulaci je kloub loketní, který nám umožňuje 

zkracování a prodlužování délky ruky. Kromě flexe (v rozsahu 140°) a extenze (v rozsahu 

0–5°) paže umožňuje i rotaci ruky okolo osy neboli pronaci a supinaci předloktí. Pohyby 

supinace a pronace předloktí jsou oba možné v rozsahu 90°.  Právě tyto pohybové 

komponenty nám umožňují pohyb ruky k ústům. Silový moment flexorů je větší než 

extenzorů. Právě pro převahu flexorů nad extenzory má flexorová skupina tendence 

ke zkrácení a extenzorová skupina tendence k ochabnutí. Pohyby v loketním kloubu 
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mohou být omezeny kvůli poruchám nervové soustavy, blokádám, bolestivým stavům, 

sníženou svalovou silou atp. Mimo jiné může být pohyb omezen kvůli útlaku nervu, který 

tak není schopen přenášet ke svalu dostatek podnětů. Takovým místem, kde dochází 

k útlaku nervu, je na například sulcus nervi ulnaris, pro většinu lidí známý jako 

„brňavka“. Zde může dojít k útlaku nervus ulnaris. Dalším takovým místem je sulcus 

nervi radialis na humeru. V oblasti předloktí může vzniknout komprese nervus radialis 

v jeho průchodu skrz musculus supinator, nebo komprese nervus medianus, který 

prochází skrz musculus pronator teres (Véle, 2006; Angin, 2020).  

 Zápěstí umožňuje provádět pohyby jako je ulnární (v rozsahu 45°) a radiální 

(v rozsahu 15–20°) dukce, palmární flexe (v rozsahu 70–90°) a dorzální flexe (65–85°). 

Kombinací těchto pohybů vzniká pohyb extenze s ulnární dukcí, extenze s radiální dukcí, 

flexe s ulnární dukcí a extenze s ulnární dukcí.  

 Funkce ruky a zápěstí je velice důležitá z mnoha důvodů. Jednak je to oblast horní 

končetiny, která je nejčastěji a nejvíce v kontaktu se zevním prostředím, ale také se 

v dlani nachází velký počet receptorů. Ruka a oblast zápěstí je hlavním prostředkem 

jemné motoriky, z tohoto důvodu je pro nás důležitější dobrá pohybová koordinace než 

svalová síla. Proto při posuzování stavu a funkce ruky používáme mimo svalového testu 

i testy na funkčnost ruky a je pro nás důležitým ukazatelem, jak člověk zvládne jednotlivé 

typy úchopů (Véle, 2006). 

 Úchop je základní funkcí ruky. Jedná se o stav, kdy ruka uchopí nějaký předmět 

a je schopna jej udržet. Jak bylo zmíněno v úvodu, úchopy jsou pro nás každodenně 

důležité při běžných denních činnostech od osobní hygieny po oblékání, stravování se či 

otevírání dveří. Z hlediska soběstačnosti jsou pro nás zcela nezbytné (Vyskotová, 2013).   

2. 2. 1  Úchopy 

 Předpokladem k provedení kvalitního úchopu je neomezený pohyb horní 

končetiny a dostatečná svalová síla. Důležitý je rovněž fyziologický stav centrální 

nervové soustavy kvůli koordinaci pohybů a zapojení svalových skupin do pohybu.  

 Véle popisuje ve své knize z roku 2006 šest základních typů úchopů, kterými jsou 

štipec, pinzeta, klepeto, úchop celou rukou, úchop mezi dlaní a prsty a cigaretový úchop. 

Vychází při tom z dělení podle Kapandjiho.  
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Štipec: 

Jedná se o úchop s terminální opozicí palce a ukazováku. Umožňuje jemné formy 

úchopu jako například držení jehly mezi prsty, nebo drobné matičky. Tento typ úchopů 

je zajišťován aktivitou m. flexor digitorum profundus pro funkci ukazováku a aktivitou 

m. flexor pollicis longus a m. opponens pollicis (Véle, 2006).  

Pinzeta: 

Jedná se o úchop se subterminální opozicí palce a ukazováku. Oproti štipci 

dochází k uchopení předmětu mezi bříška obou prstů, například když držíme tužku. 

Vyžaduje aktivitu m. flexor digitorum superficialis pro ukazovák a m. flexor pollicis 

brevis, první m. interosseus, m. abductor pollicis brevis, m. adductor pollicis 

a m. opponens pollicis pro palec (Véle, 2006).  

Klepeto: 

Klepeto neboli úchop s laterální opozicí. Umožňuje vyvinout větší sílu při úchopu. 

Podílí se na něm první m. interossei dorsales i palmares, m. flexor pollicis a m. flexor 

pollicis longus (Véle, 2006).  

Úchop celou rukou: 

Úchop celou rukou představuje palmární úchop s palcovým zámkem. I při tomto 

úchopů lze vyvinout značnou sílu, patří sem například úchop kulový. Účastní se na něm 

flexory i extenzory prstů, svaly thenaru s důrazem na funkci m. adductor pollicis 

a m. flexor pollicis longus (Véle, 2006).  

Úchop mezi dlaní a prsty:  

Jedná se o digitopalmární úchop, při kterém nedochází k zapojení palce. 

Využíváme ho v autě při manipulaci s řadící pákou, nebo při úchopu sklenice. Zapojují 

se flexory a extenzory prstů (Véle, 2006). 

Cigaretový úchop:  

Cigaretový úchop představuje interdigitální úchop a využívá se při držení 

předmětu mezi 2. a 3. prstem. Je zprostředkován aktivitou mm. interossei dorsales 

i palmares (Véle, 2006; Kapandji, 2019). 

Úchopy lze také dělit dle doktora Hadraby na primární, sekundární a terciální. 
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Primární úchopy: 

Primární úchopy jsou fyziologické a provádí je zdravá končetina. Lze je dále 

rozdělit na dále rozdělit na jemné, které jsou zaměřeny především na koordinaci 

a přesnost a silové, kde je kladen důraz na opozici palce. Mezi jemné řadíme pinzetový, 

špetkový a klíčový úchop (klíčovým úchopem rozumíme klepeto dle Véleho) a mezi 

silové například úchop kulový, válcová či háčkový (Hadraba, 2002).  

Sekundární úchopy: 

 Sekundární úchopy nejsou provedeny horními končetiny. Horní končetiny jsou 

nahrazeny například zuby či dolními končetinami. K tomu, aby byl úchop proveden ale 

pacient nepotřebuje žádnou pomůcku (Hadraba, 2002). 

Terciální úchopy:  

Terciální úchopy jsou ty, ke kterým jedinec využívá například protézu, nebo jinou 

pomůcku (Haladová, 2003; Hadraba, 2002). 

2. 3  Zlomeniny distálního radia 

2. 3. 1  Diagnostika zlomenin 

Základem diagnostiky zlomenin je důkladná anamnéza se snahou zjistit 

mechanismus úrazu, klinické vyšetření a vyšetření zobrazovacími metodami (RTG, 

případně CT nebo MRI). Klinické vyšetření se opírá o příznaky, kterými je defigurace 

předloktí, deformity končetiny a patologická pohyblivost. Dalšími příznaky může být 

hematom, otok, bolest a porucha funkce.   

Diagnostiku zlomenin je však nutné také doplnit o rentgenové vyšetření (RTG). 

Na RTG snímku můžeme vidět poraněnou kost a diagnostikovat, jestli se jedná 

o intraartikulární či extraartikulární zlomeninu, případně jestli se v místě zlomeniny 

nachází úlomky kostí apod. U některých typů intraartikulárních zlomenin je vhodné 

doplnit také vyšetření výpočetní tomografií (CT), pro zjištění stavu okolních měkkých 

tkání lze doplnit vyšetření pomocí magnetické rezonance (MRI). V neposlední řadě je 

nutné doplnit vyšetření periferní části končetiny pro vyloučení případného cévního či 

nervového poškození. Potvrdí – li se diagnóza zlomeniny, hodnotíme zlomeninu podle 

AO klasifikace (viz. níže) (Mertinková, 2016). 
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2. 3. 2  Hojení zlomenin 

 Hojení zlomenin můžeme rozdělit na primární a sekundární hojení.  

Primární hojení kosti 

 Primární hojení kosti je možné v případě, že mezi zlomenými částmi kosti 

nevznikla výrazná mezera. V tomto případě dochází k aktivaci osteoklastů, které mají za 

úkol vytvořit v lomné linii kosti malé dutinky. Do vzniklých dutinek následně migrují 

osteoblasty, které vytvoří lamelární kostní tkáň. Tímto způsobem dojde k zacelení vzniklé 

mezery mezi kostmi po zlomenině (Vasenius, 2008). 

 Sekundární hojení kosti vyžaduje fixaci segmentu. První fáze sekundárního hojení 

je vznik hematomu a zánětlivá reakce v poškozené oblasti. Z poškozených cév se 

postupně začínají diferencovat vazivové buňky tvořící základní mezibuněčnou kostní 

hmotu a tím vzniká vazivový svalek. Z buněk vazivového svalku se vyvíjejí chrupavčité 

buňky, které vytvoří pevnější chrupavčitý svalek. Chrupavčitý svalek dále osifikuje 

a kalcifikuje a tím vzniká spongiózní kostní svalek, který je další osifikací přeměněn na 

lamelózní kostní tkáň, která je pevnější (Loi, 2016; Vasenius, 2008).  

2. 3. 3  AO klasifikace zlomenin dle Tscherneho 

 AO klasifikace je mezinárodně uznávaný systém klasifikace a zápisu zlomenin. 

Vychází z nálezů na RTG snímcích. Nejčastěji má zápis podobu čtyřmístného kódu 

tvořeného pomocí čísel a písmen. První říká, ve které anatomické oblasti se zlomenina 

nachází. Druhá vypovídá o poraněném segmentu kosti a třetí o povaze zlomeniny 

a poslední říká, jak závažná zlomenina je.  

Anatomické oblasti zlomenin podle AO klasifikace jsou 1 humerus, 2 předloketní 

kosti (ulna a radius), 3 femur, 4 bérec (tibia a fibula), 5 páteř, 6 pánev, 7 ruka, 8 noha, 

9 hlava (Meinberg, 2018).  

Poraněné segmenty můžeme rozdělit na 1 proximální epimetafýzu, 2 diafýzu 

a 3. distální epimetafýzu (Meinberg, 2018).  

Povahy zlomenin značíme písmeny A, B a C. Kdy A představuje extraartikulární 

zlomeniny. To jsou takové zlomeniny, kdy nedojde k poškození kloubních ploch. 

Písmenem B se označují částečné intraartikulární zlomeniny, to jsou takové zlomeniny, 

při kterých nedochází k úplnému oddělení kloubní plochy s diafýzou. Písmeno 
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C představuje intraartikulární zlomeniny, kdy dojde k úplnému oddělení kloubní plochy 

od diafýzy.  (Višňa, 2004). 

Závažnost zlomenin dělíme na 3 stupně, kdy první stupeň je nejméně závažný a třetí 

stupeň označuje nejzávažnější zlomeninu.  

 V případě zlomenin distálního radia používáme v AO klasifikaci označení 

anatomické oblasti 2, dále podle segmentu 1, 2 nebo 3 a pro označení povahy zlomeniny 

A, B, C (Višňa, 2004).  

2. 3. 4  Dělení zlomenin distálního radia dle mechanismu vzniku  

 Úrazy v oblasti zápěstí a předloktí jsou v ortopedii a chirurgii jedním 

z nejčastějších typů úrazů. Jednotliví autoři uvádí, že zlomeniny distálního předloktí tvoří 

17–25 % všech zlomenin. V populaci jsou nejvíce ohroženy dvě skupiny lidí, a to lidé 

nad 60 let a děti. Starší lidé jsou k úrazům obecně náchylnější kvůli zhoršené rovnováze, 

a tedy větší náchylnosti k pádům, mimo to je u nich zvýšená pravděpodobnost výskytu 

osteoporózy. V dětském věku je to dáno sportovními aktivitami, popřípadě 

volnočasovými aktivitami (Meluzinová, 2019). 

Zajímavé je, že pokud se podíváme na prevalenci u starších lidí, budou 

zlomeninami distálního předloktí trpět více ženy, a to v poměru 4:1. Dá se to vysvětlit 

výkyvem hladiny pohlavních hormonů v období menopauzy. U dětí je poměr obrácený 

kvůli jiným sportovním aktivitám a s frakturou předloktí končí víc chlapci, 3:1 

(Meluzinová, 2019). 

 Zlomeniny v oblasti distálního rádia rozdělujeme podle mechanismu vzniku. 

Mezi nejzákladnější typy patří Collesova zlomenina a Smithova zlomenina. Kromě těchto 

dvou rozlišujeme dále Bartonovu zlomeninu a šoférskou (Volf, 2003).  

Collesova zlomenina:  

Collesova zlomenina tvoří až 90 % zlomenin distálního radia. Typický 

mechanismus úrazu je například při pádu na bruslích či na lyžích, kdy si člověk chrání 

při pádu hlavu pomocí natažené horní končetiny, ta se tak dostane do extenze s dorzální 

flexí, pronací a ulnární dukcí. Výsledkem je extraartikulární zlomenina distální části radia 

s dorzálním radiálním posunem. Často také nacházíme úlomek processus styloideus ulnae 

(Meluzinová, 2019; Wadsworth, 1990). 
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Smithova zlomenina:  

Smithova zlomenina tvoří přibližně 5-10 % zbylých zlomenin. Jedná se 

extraartikulární zlomenina flekčního typu, která typicky vzniká pádem na palcovou stranu 

flektovaného zápěstí.  Vzhledem k tomu, že bývá nestabilní, častěji vyžaduje 

chirurgickou léčbu (Matsuura, 2017). 

Bartonova zlomenina:  

Bartonova zlomenina je subluxační intraartikulární zlomenina, ke které dochází při 

dorzální subluxaci radia. Subluxační zlomeninou rozumíme takovou zlomeninu, u které 

dochází k částečné luxaci kloubu a kloubní plošky se stále částečně dotýkají. Dochází při 

ní k narušení kloubní plochy karpálních kůstek (os scaphoideum a os lunatum) a kloubní 

plochy radia (Volf, 2003).  

Chauffeur´s zlomenina: 

Chaufferur´s zlomenina neboli „šoférská“ je druhý typ intraartikulární zlomeniny, 

při kterém dochází k odlomení styloideus radii. Název dostala podle dřívějšího 

mechanismu úrazu, kdy starých automobilů docházelo k prudkému úderu kliky o dlaň, 

když chtěl řidič nastartovat. Pokud je zlomenina nedislokovaná, využívá se k léčbě 

konzervativní přístup čili imobilizace končetiny. Jedná – li se o dislokovanou zlomeninu, 

řeší se nejprve operačně a až poté imobilizací (Volf, 2003).  

2. 3. 5  Léčba zlomenin distálního rádia 

Při léčbě zlomenin jde v první fázi o co nejdokonalejší repozici zlomené kosti, 

toho lze dosáhnout dvěma způsoby, konzervativním a operačním. Při repozici je kost 

uvedena do fyziologického postavení, toho lze dosáhnout tahem a protitahem, luxací 

případně operačním způsobem. Stav repozice by měl být pravidelně kontrolován, aby se 

zlomenina zhojila v ideálním postavení. Volba léčby závisí na druhu zlomeniny, 

celkovém zdravotním stavu pacienta a na domluvě s lékařem. Podle zvoleného postupu 

léčby ortopedem se liší i následný rehabilitační program. Důležité je ke každému 

pacientovi přistupovat individuálně, byť se rozdíly v terapii nemusí lišit nijak výrazně 

(Vasenius, 2008; Bartl, 2017).  

 Konzervativní léčba: 

 Konzervativní léčbu lze zahájit podle AO klasifikace, pokud zlomenina spadá do 

kategorie A nebo B. Měla by být stabilní a nedislokovaná. Provádí se u extraartikulárních 
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zlomenin. Základem konzervativní léčby je uzavřená repozice s následnou nejčastěji 

sádrovou fixací. Repozici provádí ortoped pomocí tahu a protitahu. Repozice kostí je 

důležitá pro správné zhojení kosti a funkčnost daného segmentu. Podle typu zlomeniny 

zvolí ošetřující lékař i způsob imobilizace. Například u Collesovy zlomeniny se ruka 

fixuje v mírné palmární flexi s ulnární dukcí bez rotovaného předloktí. U Smithovy 

zlomeniny se volí fixace naopak do dorzální flexe zápěstí (Pilný, 2011). 

  Jak již bylo řečeno, nejčastěji se využívá sádrová fixace, v dnešní době však už 

existují i jiné materiály – například plastové sádry, odlehčené sádrové fixace atd. Stále 

jsou ale nejvíce využívané právě klasické sádrové fixace pro jejich snazší dostupnost 

(Pilný, 2011).  

 Stav hojení končetiny by se měl pravidelně kontrolovat pomocí rentgenových 

snímků (RTG), abychom věděli, jestli se vše hojí bez komplikací. Výhodami 

konzervativní léčby je odpadnutí rizik spojených s operačním přístupem (viz. níže) 

a určitou roli hraje i ekonomický aspekt. Nevýhodou konzervativní léčby pomocí sádrové 

fixace je dlouhodobá imobilita zápěstí, která je spojená s omezením pohyblivosti kloubu 

(Pilný, 2011).  

Sádrová fixace se většinou nechává po dobu 6 týdnů, podle typu zlomeniny 

a rychlosti hojení kostí (Kolář, 2009).  

Operační léčba: 

 Operační léčba se volí podle AO klasifikace u komplikovanějších zlomenin typu 

B, které nelze vyřešit konzervativním přístupem, nebo u zlomenin typu C. Jedná se 

o dislokované nestabilní zlomeniny, otevřené a intraartikulární zlomeniny. Operační 

řešení se nazývá osteosyntéza. Operatér při zákroku stabilizuje zlomeninu spojením 

úlomků kosti za pomoci dlah, šroubů, hřebů, drátů apod. v závislosti na typu zlomeniny, 

věku pacienta a stavu okolní měkké tkáně (Müller, 2017).  

 Výhodou operační léčby je například lepší repozice dislokovaných zlomenin. 

Některé druhy operační léčby nevyžadují dlouhou imobilizaci končetiny, a tak předchází 

vzniku svalového zkrácení a omezené hybnosti v kloubu. Nevýhodou je však poškození 

okolních měkkých tkání, které se hojí jizvou. Další nevýhodou operačního přístupu je 

riziko infekce v ráně (Mertinková, 2016).  

Vybrané operační přístupy jsou popsány níže.  
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Kirschnerovy dráty: 

Používají se ke stabilizaci a znehybnění dislokovaných zlomenin. Jejich výhodou je 

snadná manipulace a minimální porušení okolních měkkých tkání. Po zhojení kostí je lze 

odstranit. Zavádí se kolmo, případně šikmo ke kosti. Nevýhodou tohoto postupu je 

potřeba následné imobilizace operované končetiny po operačním zákroku (Dungl, 2014).  

Zevní fixace: 

K zevní fixaci se přistupuje v případech, kdy je potřeba co nejmenší zásah do 

měkkých tkání, případně stav pacienta nedovoluje invazivnější typ operace. Indikací 

k zevní fixaci jsou například zavřené zlomeniny, tříštivé zlomeniny, zlomeniny otevřené 

s výrazným otokem, který znemožňuje další zásah do měkkých tkání v okolí a náhrada 

kostní tkáně. Využívají se například Schanzovy šrouby, Steinmannovy hřeby a zevní 

fixační systémy (Vasenius, 2008).  

Dlahová osteosyntéza: 

Při dlahové osteosyntéze se k fixaci používají dlahy, případně dlahy v kombinaci se 

šrouby. Využívá se u komplikovaných zlomenin a jedná se o stabilní osteosyntézu, která 

umožňuje rychlé začátky aktivního pohybu končetiny. Pokud operace proběhne bez 

komplikací, nedodává se přídatná fixace. Mohou ovšem nastat výjimky, kdy se končetina 

dále fixuje, aby nedošlo k redislokaci fragmentů kosti. Například u nespolupracujících 

pacientů, pacientů s pokročilou osteoporózou, případně při bolestivosti a výrazném otoku 

po operaci. Přídatná fixace se většinou nechává po dobu 1-2 týdnů (Mertinková, 2016).  

2. 3. 6  Komplikace zlomenin  

 Komplikace po zlomeninách distálního radia jsou ovlivněny řadou faktorů jako je 

typ zlomeniny, způsob léčení, věk pacienta, přidružená onemocnění atd. Komplikace 

zlomenin distálního radia můžeme rozdělit na akutní a pozdní. Mezi akutní komplikace 

řadíme nedostatečnou repozici kostí, otoky, jizvy či akutní syndrom karpálního tunelu 

a další. Mezi pozdní komplikace pak řadíme artrotické změny kloubu, chronickou 

nestabilitu, či Sudeckův syndrom. Vybrané komplikace jsou popsány níže (Kolář, 2009).  

Syndrom karpálního tunelu: 

 Syndrom karpálního tunelu patří mezi nejčastější úžinové syndromy, jedná se 

o kompresi n. medianus pod retinaculum musculorum flexorum. Následkem zlomeniny 
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může vznikat kostěný svalek, osteofyty či otoky měkkých tkání v okolí zápěstí, které 

zužují tunel kde n. medianus prochází a nedovolí dostatečné prokrvení svalu či přívod 

elektrických signálů přes nerv (Smrčka, 2007). 

 Projevuje se především senzitivními potížemi, většinou je lidé popisují jako 

nepříjemný pocit brnění či mravenčení, bolest, nebo pálení prstů. Ty se mohou objevovat 

v klidu, v noci i při práci. Může dojít až k poruše citlivosti prstů. Motoricky jsou pak 

zasaženy svaly radiální skupiny thenaru čili m. opponens pollicis a m. abductor pollicis 

brevis (Dufek, 2006).  

 Právě snížená citlivost, bolestivost či motorické poškození svalů palce mohou 

ohrozit následnou fyzioterapii po zlomeninách zápěstí. Syndrom karpálního tunelu lze 

v počátcích léčit konzervativně a to klidem, fixací, mobilizací drobných kloubů postižené 

ruky, případně lze zvolit i fyzikální terapii jako je ultrazvuk, laser a magnetoterapie. 

V těžších formách onemocnění je na místě chirurgická dekomprese nervu (Smrčka, 

2007).  

Sudeckův syndrom: 

Sudeckův syndrom je znám i pod pojmem komplexní regionální bolestivý 

syndrom. Vyskytuje se nejvíce na končetinách. Udává se, že až 65 % případů souvisí 

s traumatickým impulzem, kterým je například zlomenina (Emmerová, 2006). 

Hlavní podstatou syndromu je vazomotorická nestabilita v místě traumatu 

vedoucí k hypoxii. Projevuje se jednak subjektivními potížemi, bolestí, ale i objektivními 

příznaky: otok, změna trofiky kůže, zvýšená či snížena potivost, zhoršený odtok lymfy 

a snížená cirkulace krve spojená s cirkulační hypoxií. V pozdějších stádiích může dojít 

k poruchám funkce postižené končetiny, případně ke vzniku osteoporózy a snížené 

schopnosti novotvorby kostní tkáně (Emmerová, 2006).  

Osteoporóza:  

Osteoporóza je charakterizovaná úbytkem kostní hmoty, a to její organickou 

i anorganickou složkou. Projevuje se řídnutím kostí a s tím souvisejícím zvýšeným 

rizikem zlomenin. Příčiny vzniku jsou různé a podle nich dělíme osteoporózu na primární 

a sekundární (Sotornik, 2016).  

Pokud pacient nemá dostatek látek potřebných ke stavbě a výživě kostí, kterými 

jsou například vápník a vitamín D a přirozeně se vyskytující hormony v adekvátní míře, 
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může docházet k poruchám hojení kosti. Osteoporóza je, jak bylo výše zmíněno, 

onemocnění charakteristické úbytkem kostní hmoty a je tedy obzvlášť důležité dbát na 

příjem potřebných minerálů a vitamínů, aby se kost mohla zahojit (Weaver, 2008).   

Jizva: 

 Mezi komplikace léčby zlomenin lze zařadit i jizvy vzniklé při operacích nebo při 

úrazu. Při chirurgické léčbě dochází k poškození všech vrstev měkkých tkání – kůže, 

podkoží, fascie případně svalu a při jejich hojení může dojít k omezení posunlivosti 

jednotlivých vrstev. Když nejsou jednotlivé vrstvy volně posunlivé, může dojít k omezení 

hybnosti segmentu, bolesti při pohybu apod. (Kolář, 2009).  

Sekundární artróza:  

 Sekundární artróza může vzniknout jako následek po zlomenině kosti. Důsledkem 

artrotických změn je pak omezení hybnosti zasaženého kloubu a bolestivost při pohybu, 

v pokročilém stádiu se bolest objevuje i v klidu. U zlomenin distálního radia jsou nejvíce 

vznikem artrózy ohroženy drobné klouby ruky a může dojít až ke zhoršení jemné 

motoriky ruky (Kolář, 2009). 

2. 4  Rehabilitační péče  

 Je důležité si uvědomit, že fixací končetiny, případně operací, léčba zlomenin 

nekončí, ale naopak začíná. Poté, co je kost nastavena do anatomického postavení, je 

potřeba obnovit její funkčnost. Zde nastupuje práce především ergoterapeutů 

a fyzioterapeutů. Ti by spolu měli komunikovat a předávat si informace o průběhu terapií, 

stavu pacienta a konzultovat spolu další léčbu. Vše by mělo probíhat také za účasti 

ošetřujícího ortopeda a zdravotních sester. Bohužel ne vždy takto rehabilitační program 

vypadá (Bruder, 2012).   

 Cílem rehabilitační péče o pacienty se zlomeninami v oblasti zápěstí je navrácení 

funkčnosti ruky, a to jak jemné, tak hrubé motoriky. Péče se odvíjí od aktuálního stavu 

pacienta a měla by respektovat individuální požadavky každého z nich. Většinou se jedná 

o eliminaci otoku, protažení a uvolnění zkrácených svalů, zlepšení kloubní pohyblivosti 

a joint play, posílení svalů ruky a předloktí a v neposlední řadě stabilizaci kloubu 

(Dvořák, 2007; Kolář 2009).   
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2. 4. 1  Rehabilitační péče ve fázi imobilizace 

 Ačkoli je končetina fixovaná a imobilizovaná, lze začít s cvičením a terapií již 

v sádrové (popřípadě jiné) fixaci. Zahájit rehabilitaci co nejdříve je důležité jako prevence 

svalové atrofie, svalového zkrácení a k prevenci omezení pohyblivosti kloubů. Základem 

fyzioterapie ve fázi imobilizace je polohování a cvičení izometrické kontrakce. Zápěstí 

polohujeme do úrovně lehce nad loketní kloub pro lepší odtok krve a lymfy. Zároveň je 

pacientům doporučována elevace horní končetiny pro redukci otoku a žilních komplikací. 

Tím že zabráníme stagnaci krve, omezíme i riziko vzniku tromboembolické nemoci 

(Dvořák, 2007).  

 Pro prevenci svalové atrofie využíváme cvičení izometrické kontrakce, pro 

zachování svalové síly v neimobilizovaných segmentech využíváme aktivní pohyby, 

např. střídání flexe a extenze v loketním kloubu, procvičování prstů atd. Střídání flexe 

a extenze v lokti je důležité i jako prevence útlaku nervus ulnaris v loketním kloubu 

(Kolář, 2009).  

 Fyzikální terapii používáme především po sundání sádrové fixace, avšak 

bezkontaktní fyzikální terapii jako je distanční elektroterapie či magnetoterapi lze využít 

již ve fázi fixace.   

2. 4. 2  Rehabilitační péče po imobilizaci 

 Po sundání fixace se může objevit otok v oblasti zápěstí, loketního kloubu 

i v okolí drobných kloubů ruky. Kvůli dlouhodobé imobilizaci končetiny dochází rovněž 

ke zkrácení svalů, jejich ochabnutí, zhoršenému prokrvení ruky, kloubním blokádám 

a snížení rozsahu pohybů v segmentu. Delší fixace horní končetiny v jedné poloze může 

mít dopad na pohyblivost ramenního kloubu, na oblast šíje a šíjových svalů atp. (Kolář, 

2009).  

 Po odstranění fixace je nutné zahájit intenzivní rehabilitační plán, jehož cíli jsou 

redukce otoku, obnovení rozsahu pohybu, navýšení svalové síly a obnova funkce ruky. 

Pro dosažení těchto cílů využíváme míčkování dle Jebavé, Priessnitzovy obklady, 

mobilizace pro odstranění kloubních blokád, PIR či PIR s protažením nebo například 

metodu PNF (Kolář, 2009).  

 Došlo – li v důsledku imobilizace k vážným poruchám funkce ruky, je na místě 

zvážit ergoterapii, jak bylo zmíněno výše. Pacientova spolupráce je při terapiích velmi 
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důležitá, kromě cvičení s terapeutem by měl pacient respektovat doporučení terapeuta na 

autoterapii. Jako doplňkovou terapii ke cvičení lze zvolit fyzikální terapii. Z té se 

nejčastěji volí vodoléčba v podobě vířivých koupelí, magnetoterapie či elektroléčba 

(Kolář, 2009).  

2. 4. 3  Rehabilitační péče po operační léčbě 

 Jak v případě konzervativní, tak v případě operační léčby závisí terapie na 

doporučení lékaře. V operačním přístupu je mimo jiné i důležitá informace, jaký typ 

operační metody byl zvolen a jaké jsou její specifické indikace a kontraindikace.  

Jako příklad je uveden rehabilitační plán po stabilní osteosyntéze:  

- První den po operaci je důležité především polohování, které by mělo pacientovi 

ulevit od bolesti, omezit vznik otoků a žilních komplikací. Jelikož se zákroky 

provádí pod narkózou, nemělo by se zapomenout na dechová cvičení, která 

pomohou s vydýcháním narkotik po operaci.  

- Druhý den opakujeme cvičení z předchozího dne a lze přidat lehké kondiční 

cvičení, které spočívá v izometrické kontrakci, případně v aktivním cvičení prstů 

s dopomocí. Pasivně lze rozcvičovat zápěstí a aktivně loketní kloub do flexe 

a extenze, ramenní kloub všemi směry rovněž aktivně. Cvičení se řídí 

subjektivními pocity pacienta a nic neprovádíme přes bolest.  

- Třetí den lze přidat mobilizaci drobných kloubů ruky a loketního kloubu. můžeme 

zařadit lehkou PIR dle Lewita na ovlivnění spoušťových bodů.  

- Další dny je většinou pacient propuštěn do domácí péče. Měl by dostat instrukce, 

jak se o končetinu starat, co smí a co je naopak kontraindikováno a znát 

jednoduchá cvičení. Stejně jako u konzervativní léčby by ruka neměla být hned 

zatěžována. Ideální je počkat se zátěží přibližně 5-7 týdnů po operaci (Chaloupka, 

2003). 

Nedílnou součástí terapie po operační léčbě zlomeniny distálního radia je také péče 

o jizvu. Aktivní jizva totiž může vyvolávat bolest, limitovat pohyb atd. (Kolář, 2009). 

2. 5  Fyzioterapeutické postupy používané v terapii 

2. 5. 1  PNF – proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

 Proprioceptivní neuromuskulární facilitaci (PNF), také známou jako Kabatovu 

metodu, vypracoval v první polovině 20. století doktor Herman Kabat. Původně byla 
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technika používaná při terapii pacientů s roztroušenou sklerózou a polymyelitidou, 

až později se ukázalo, že její využití může mít přínos i v traumatologii, ortopedii, 

neurologii apod. (Stanislavová, 2018). 

 Metoda je založena na aferentní signalizaci z proprioreceptorů šlach, svalů 

a kloubů, kterými lze cíleně ovlivnit motorické neurony předních rohů míšních. Důležitý 

předpoklad je, že mozek přemýšlí a koná v pohybech, nikoli v jednotlivých svalech. Je 

v něm zakotven určitý pohybový vzorec daného pohybu a také to, které svalové řetězce 

(diagonály) má pro vykonání pohybu aktivovat. Díky této souhře můžeme pomocí 

diagonál v PNF facilitovat i velmi slabé svaly. Kromě posílení svalů lze pomocí PNF 

dosáhnout i relaxace. Jelikož pokud aktivujeme například flexorovou skupinu loketního 

kloubu, tělo automaticky inhibuje extenzorovou skupinu loketního kloubu, aby nedošlo 

k jeho poškození. Například I. flekční diagonálu pro horní končetinu můžeme použít pro 

posílení výkonných svalů, ale rovněž pro relaxaci svalů antagonistických (Stanislavová, 

2018; Hunt, 2012; Minshull, 2013).   

 V průběhu terapie je možné využít různých facilitačních mechanismů, aby byl 

výsledek co nejlepší. Jsou jimi například: odpor posilovaným svalům, manuální kontakt, 

pozice těla, verbální stimulace, zraková kontrola, dodržování diagonál apod. 

(Stanislavová, 2018).  

 V terapii PNF používáme postupy relaxačních a posilovacích technik. Mezi 

relaxační techniky řadíme techniky kontrakce – relaxace, výdrž – relaxace, pomalý zvrat, 

rytmická stabilizace. Mezi posilovací techniky řadíme techniku opakované kontrakce, 

technika sled s důrazem, výdrž – relaxace – aktivní pohyb, pomalý zvrat, rychlý zvrat, 

rytmická stabilizace. Jednotlivé techniky je možné různě kombinovat (Holubářová, 

2019).  

2. 5. 2  Mobilizace periferních kloubů dle Lewita 

 Cílem mobilizace je postupné obnovení pohyblivosti v kloubu a kloubní hry (joint 

play). K obnovení dochází formou nenásilného opakování pohybu v kloubu terapeutem 

ve směru blokády. Samotné mobilizaci by mělo předcházet vyšetření rozsahů pohybů, 

bolestivosti a joint play (Hájková, 2019).   

 Při vyšetření kloubní vůle terapeut provede distrakci v ošetřovaném kloubu 

a následně posun do bariéry. Bariéra může být fyziologická, kdy na konci pohybu cítíme 

měkký odpor a lze jemně pružit. Nebo může být patologická, to znamená, že na konci 
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pohybu cítíme tvrdý odpor a pružení je omezené. Jestliže při vyšetření zjistíme 

patologickou bariéru, je na místě kloub do omezeného směru mobilizovat, abychom 

umožnili správnou funkci v kloubu. Mobilizaci zahájíme distrakcí, posunem do bariéry 

a poté 10 – 15x dopružíme (Hájková, 2019).  

 Kontraindikacemi k provedení mobilizace jsou těžké celkové stavy, akutní záněty, 

onkologická onemocnění kloubů, ankylóza kloubu, čerstvé fraktury.  

 Indikacemi k mobilizaci jsou naopak funkční blokády, chronická degenerativní 

kloubní onemocnění či stavy po úrazech po odstranění fixace (Hájková, 2019). 

2. 5. 3  PIR – postizometrická svalová relaxace dle Lewita 

 PIR dle Lewita lze použít v terapii svalových spazmů a spoušťových bodů – TrP. 

Podmínkou terapie je aktivní spolupráce pacienta. Využívá principu svalové facilitace 

a inhibice. Facilitaci a inhibici svalů lze podpořit například při nádechu a výdechu, 

pohledem dolů (facilitace flexorové skupiny svalů šíje a hlavy), pohledem nahoru 

(facilitace extenzorové skupiny svalů šíje a hlavy) (Lewit, 2003).   

 Na začátku uvedeme sval do jeho maximální délky čili do předpětí. Následně 

klademe lehký odpor proti směru pohybu daného svalu, poté zainstruujeme pacienta, aby 

kladl izometrický odpor minimální silou po dobu 10 sekund. Po 10 s pacienta vyzveme 

k výdechu a úplnému uvolnění svalu, nastává fáze relaxace, při které dochází 

k samovolnému prodloužení svalu. Celý proces můžeme opakovat 3 – 5x za předpokladu, 

že má na sval stále požadovaný efekt. Podobně jako u mobilizace kloubů, po jednotlivých 

fázích relaxace nevracíme sval zpět do výchozí polohy, ale pokračujeme opět 

z maximální délky svalu, kam se po relaxaci protáhl (Lewit, 2003).  

 Výhodou metody PIR je, že ji pacient může cvičit i sám. Při správné modifikaci 

cviku lze použít gravitaci, nebo odporové gumy místo odporu terapeuta.  

 Kromě PIR jako takové existuje i PIR s protažením, kterou lze použít na zkrácené 

svaly k protažení. Rozdílem je velikost odporu proti pohybu, která může být o něco vyšší. 

Také při fázi relaxace s výdechem terapeut rychlým pohybem uvede sval do maximálního 

protažení (Lewit, 2003).  
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2. 5. 4  Míčkování dle Zdeny Jebavé 

 Metoda byla vypracována ke konci 20. století pro děti s astmatem. Dnes ji však 

lze využít ke zmírnění otoku i u jiných diagnóz. Pro míčkování využíváme molitanový 

míček a postupujeme disto-proximálnm směrem pro podporu toku lymfy a krve směrem 

k srdci. Kromě snížení otoku má efekt i na uvolnění měkkých tkání, případně jizvy 

a může dojít ke snížení bolesti (Jebavá, 1993).  

2. 5. 5  Aktivní a pasivní pohyby 

 Pasivní pohyb je vykonáván terapeutem, případně přístrojem, většinou 

motodlahou, bez aktivní účasti pacienta s primárním cílem zvětšení rozsahu pohybu. 

Využíváme ho u pacientů, kteří nezvládnou vykonat plný rozsah pohybu aktivně, ať už 

z důvodu snížené svalové síly, vazivových kontraktur nebo bolesti. Vyloučením 

aktivního zapojení svalů může dojít ke snížení bolestivosti v pohybu a tím lze dosáhnout 

většího rozsahu v kloubu (Kolář, 2009; Lewit 2003).  

 Aktivní pohyb je vykonáván aktivně pacientem. V terapii se používá například 

v rámci kondičního cvičení pro zlepšení metabolismu svalu, lepší prokrvení dané oblasti, 

zvýšení svalové síly a pohyblivosti v segmentu, nebo například k optimalizaci svalového 

tonu (Kolář, 2009; Lewit, 2003).  

2. 5. 6  Techniky měkkých tkání a terapie jizvy 

 Techniky měkkých tkání lze využít pro optimalizaci svalového tonu a pro 

obnovení protažitelnosti a posunlivosti měkkých tkání (kůže, podkoží, fascie). Optimální 

svalový tonus je důležitý pro nebolestivý fyziologický pohyb segmentů. Můžeme použít 

techniky jako je hlazení, tlaková masáž, baňkování, protažení fascií, protažení kůže apod. 

Mezi měkké techniky řadíme i terapii jizvy, která bývá často opomíjena. Jizvu můžeme 

otužovat, to znamená různě ji kartáčovat, ledovat, hladit či na ni působit tlakem. Masáže 

jizvy provádíme vždy směrem k ráně, nikdy neroztahujeme okraje rány od sebe, 

využíváme k tomu protažení jizvy ve tvaru písmene C nebo S. Jizva by měla být volně 

pohyblivá, nebolestivá a bez výpotku (Kolář, 2009).    

2. 5. 7  Fyzikální terapie 

 Fyzikální terapii je vhodné zvolit jako doplňkovou terapii k samotnému cvičení. 

Může pomoci v procesu hojení a snížení bolestivosti. U zlomenin v oblasti zápěstí je 
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nejčastěji volena termoterapie, hydroterapie, mechanoterapie a magnetoterapie. Fyzikální 

terapii indikuje vždy ošetřující lékař, nikoli fyzioterapeut (Kolář, 2009).  

Antiedematózní účinek fyzikální terapie: 

 Otok je častou komplikací při léčbě zlomenin zápěstí. K jeho zmírnění lze využít 

účinky fyzikální terapie, jako je například negativní termoterapie (kryoterapie) 

a kompresní terapie. V případě kompresní terapie trvá procedura mezi 20–30 minutami 

a střídá se podtlaková a přetlaková fáze. Přetlak by měl být 4–8 kPa po dobu 40–60 s. 

Podtlak naopak -4 - -8 kPa po stejně dlouhou dobu (Poděbradský, 2009).  

Analgetické účinky fyzikální terapie: 

 Analgetické (proti bolestivé) účinky mají nízkofrekvenční a středněfrekvenční 

proudy. Nízkofrekvenční elektrické proudy jsou střídavé a pulsní do maximální frekvence 

1000 Hz. Abychom dosáhli požadovaného analgetického účinku, volíme nízkofrekvenční 

proudy s frekvencí kolem 100 Hz, příkladem nízkofrekvenčních proudů je diadynamický 

proud (viz níže), Träbertův proud a TENS proudy. Středněfrekvenční elektrické proudy 

dosahují frekvence od 1001 Hz do 100 000 Hz, jejich výhodou je snadnější pronikání do 

tkání. Mají analgetické, myorelaxační a také hyperemizační účinky (Poděbradský, 2009).  

Například diadynamický proud je takový proud, u kterého se střídá aplikace 

stejnosměrného a pulzního nízkofrekvenčního proudu čili střídání galvanické a pulzní 

složky. Aby docházelo k analgetickému účinku, musí být nastavena nadprahově 

senzitivní intenzita, pokud bychom nastavili nadprahově motorickou, docházelo by 

ke svalové stimulaci a kontrakcím svalových vláken (Poděbradský, 2009). 

Analgetické účinky má i nízkoindukční magnetoterapie, která se hojně využívá 

při léčbě zlomenin. Mechanismus účinku nebyl zatím přesněji popsán. Kromě 

analgetického účinku se předpokládá i myorelaxační a antiedematózní efekt 

(Poděbradský, 2009).  

Myorelaxační účinky fyzikální terapie: 

 Myorelaxační účinek ve fyzikální terapii má například nízkofrekvenční ultrazvuk 

a parafín.  

 Nízkofrekvenční ultrazvuk je mechanické podélné vlnění s frekvencí nad 20 kHz, 

při terapiích se používá vlnění s frekvencí mezi 0,8–3 MHz. Jelikož při aplikaci neproniká 

do tkání žádné elektrické vlnění, patří ultrazvuk mezi mechanoterapie. Aplikace je 
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pomocí hlavice, přes kterou se dostává kmitání do tkání, dochází k rozkmitání buněk 

a tím k jakési mikromasáži (Poděbradský, 2009).   

 Parafín je speciální vosk, pro aplikaci využíváme parafín o teplotě 56 až 60 stupňů 

Celsia. Při aplikaci by měla být kůže pacienta suchá kvůli riziku vzniku popálenin. 

Aplikace probíhá opakovaným krátkým ponořením rukou do parafínové lázně. Parafín na 

vzduchu tuhne a vytváří pevný kryt. Takto vzniklý parafínový kryt je nutné zabalit do 

mikrotenového sáčku a ručníku. Následně necháme parafín po dobu 20 minut působit 

(Poděbradský, 2009).  

Hydroterapie: 

 U zlomenin zápěstí je nejčastější volbou částečná vířivá koupel pro horní 

končetinu. Voda by měla mít teplotu v rozmezí 34-38 C⁰. Pro otok je lepší zvolit nižší 

teplotu vody. Aplikace trvá 15 minut. Pomáhá snížit otok měkkých tkání, podporuje 

prokrvení končetiny, trysky fungují jako masáž a podporují uvolnění měkkých tkání. 

Kvůli účinkům podvodních masáží jsou často prováděny před samotným cvičením 

(Poděbradský, 2009).  

Ošetření jizvy:  

 Na ošetření jizvy používáme z fyzikální terapie například laser. Laser je 

elektromagnetické záření s termickým, analgetickým, protizánětlivým a regeneračním 

účinkem. Doba aplikace trvá v řádech desítek sekund maximálně několika minut 

z důvodu velké dávky aplikovaného záření na ošetřovanou oblast. Mezi povrchem těla 

a aplikátorem by měla být co nejmenší možná vzdálenost. Při aplikaci musí mít terapeut 

i pacient ochranné brýle (Poděbradský, 2009).  
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3  SPECIÁLNÍ ČÁST 

3. 1  Metodika práce 

 Bakalářská práce byla vypracována během souvislé odborné praxe v Centru léčby 

pohybového aparátu v Praze ve Vysočanech v termínu od 11. ledna 2021 do 5. února 

2021 pod odborným vedením PhDr. El Aliho Zahera.  

 Speciální část se věnuje zpracování kazuistiky pacientky po nedislokované 

zlomenině distálního radia levé horní končetiny. Pacientka na terapie docházela 

ambulantně v rozmezí 2-4 x týdně po dobu tří týdnů, kdy jedna terapeutická jednotka 

trvala 45 minut. Celkem absolvovala 10 terapií. Prvních pět terapeutických jednotek 

probíhalo výhradně v ambulantní ordinaci a po dostatečném zlepšení funkce ruky 

probíhalo cvičení i v prostorách tělocvičny.  

 Jako doplňkovou léčbu měla pacientka indikovanou hydroterapii, která byla 

aplikována vždy před terapií s fyzioterapeutem a magnetoterapii, kterou absolvovala 

vždy po cvičební jednotce. Kromě toho pacientka neměla indikovanou žádnou další 

terapii.  

 K vyšetření aktuálního stavu pacientky jsem použila znalosti získané výhradně 

v rámci bakalářského studia fyzioterapie na Fakultě tělovýchovy a sportu v Praze. 

Jednalo se o vyšetření stoje, palpační vyšetření pánve, antropometrii, vyšetření pasivních 

a aktivních pohybů, goniometrické vyšetření, aspekční vyšetření, palpační vyšetření 

kůže, podkoží, fascií a svalů, vyšetření kloubní vůle dle Lewita, vyšetření úchopů, 

svalového testu dle Jandy, vyšetření zkrácených svalů dle Jandy, vyšetření pohybových 

stereotypů, vyšetření ADL a neurologické vyšetření.  

 V rámci terapie byly rovněž použity znalosti získané v rámci studia na Fakultě 

tělovýchovy a sportu v Praze. Jedná se o aktivní a pasivní pohyby, techniky měkkých 

tkání dle Lewita, míčkování dle Jebavé, mobilizační a manipulační techniky dle Lewita, 

PIR dle Lewita a PIR s protažením, PNF dle Kabata, stabilizační cvičení a analytické 

posilování dle svalového testu.  

 Pomůcky, které byly použity při vyšetření a terapiích byly: terapeutické lehátko, 

neurologické kladívko, krejčovský metr, goniometr, molitanové míčky, 

propriostimulační míčky, theraband s lehkým a středně těžkým odporem, bossu 

a overball, posturomed, trampolína. Pomůcky byly k dispozici na pracovišti.  
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 Pacientka v průběhu terapií spolupracovala a celkově na terapii reagovala dobře. 

Před zahájením terapií byla pacientka informována o průběhu terapií. Souhlasila se 

zveřejněním výsledků vyšetření a terapií a podepsala informovaný souhlas se 

zpracováním kazuistiky (viz. příloha č. 1).  

 Projekt byl schválen Etickou komisí UK FTVS 21. 1. 2021 pod jednacím číslem 

034/2021.  
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3. 2 Anamnéza 

 

Vyšetřovaná osoba: R. V., žena     Ročník: 1969 

Diagnóza: S53.2 - zlomenina dolního konce kosti vřetenní (radia) vlevo 

Anamnéza:  

Status praesens:  

Subjektivní: pacientka se cítí dobře, stěžuje si na bolest levého zápěstí. Dle NRS uvádí 

intenzitu bolesti stupeň 3/10 v klidu a 6/10 při pohybu. 

Objektivní: pacientka je orientovaná v čase, místě i osobě. Spolupracuje. Levé zápěstí je 

ve flekčním držení a na pohled oteklé. Výška: 169 cm, váha: 77 kg, BMI: 27.  

RA: matka se léčila se schizofrenií, diabetem II. typu, lupusem a zemřela na selhání srdce. 

Otec zemřel po mozkové mrtvici. Bratr zdráv.  

OA: onemocnění: v dětství prodělala běžná dětská onemocnění, v roce 2010 se léčila 

s rakovinou štítné žlázy, léčba probíhala formou ozařování. Nyní je bez onkologického 

nálezu, po ozařování byla indikována léčba hormony na podporu štítné žlázy. Od roku 

2012 počátek osteoporózy.   

Úrazy: v 7. třídě úraz levého kolene, léčeno konzervativně. 

Operace: v roce 2007 operace cysty Bartholiniho žlázy.   

GA: první menstruace ve 14 letech, 2010 menopauza, po ozařování a onkologické léčbě, 

byla indikována hormonální léčba, kterou pacientka odmítla. Jeden porod bez komplikací 

přirozenou cestou.  

FA: euthyrox 150, zinek podle potřeby, Ca, vitamin K12 a vitamin D 

AA: pyl, prach 

Abusus: 0 

PA: sedavé zaměstnání (obchodní zástupce). 

SA: žije s manželem v panelovém bytě ve druhém patře s výtahem.  

Sportovní: rekreační vycházky do přírody, práce na zahradě.  
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NO: stav po fraktuře distálního radia. Při stěhování 15. 11. 2020 zakopla a upadla, 

po RTG vyšetření zjištěna zlomenina distálního konce radia vlevo, bez dislokace. Léčba 

sádrovou fixací do 22. 12. 2020, poté indikována rehabilitace. Po sundání sádry se objevil 

otok z radiální strany zápěstí od metakarpofalangeálního kloubu palce asi do poloviny 

předloktí z laterální strany.  

Nyní pacientku nejvíce subjektivně obtěžuje omezený rozsah pohybu v zápěstí a dále 

noční probouzení s pocitem zasádrovaných prstů do extenze (zejména 3. a 4. prst). 

Dominantní horní končetina: Pravá 

Předchozí rehabilitace: pacientka v minulosti na rehabilitace nedocházela.  

Výpis ze zdravotní dokumentace pacienta: pacientka podstoupila RTG vyšetření 

levého zápěstí. Na základě rentgenových snímků byla diagnostikována nedislokovaná 

zlomenina distálního radia vlevo.  

Indikace k RHB: stav po zlomenině distálního radia vlevo.  

3. 3 Vstupní kineziologický rozbor 12. 1. 2021 

Vyšetření stoje 

Stoj zezadu:  

- Paty kulaté, bez patologického nálezu bilaterálně 

- Valgózní postavení hlezenních kloubů bilaterálně 

- Achillovy šlachy symetrické 

- Výraznější kontura levého lýtka 

- Popliteální jamka vlevo výraznější 

- Výraznější kontura stehna vlevo 

- Levá subgluteální rýha výraznější a níž 

- Výraznější levá taile  

- Skoliotické držení s dextrokonvexním zaúhlením v hrudní páteři 

- Levé rameno postavené níž 

Stoj zboku:  

- Příčná i podélná klenba nohy bez patologického nálezu bilaterálně 

- Valgózní postavení hlezenních kloubů bilaterálně 

- Kolenní kloub v mírné semiflexi bilaterálně  
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- Zvýšená anteverze pánve 

- Prominence břišní stěny 

- Levý loketní kloub v semiflexi  

- Hyperlordóza bederní páteře 

- Hyperlordóza krční páteře 

- Protrakce ramenních kloubů bilaterálně 

Stoj zepředu:  

- Prstce volně na podložce bilaterálně 

- Podélná i příčná klenba bez patologického nálezu bilaterálně  

- Valgózní postavení hlezenních kloubů bilaterálně 

- Kolenní klouby v mírné semiflexi bilaterálně  

- Umbilicus mírně vlevo 

- Levá taile výraznější 

- Levá clavicula postavená níž  

- Levé rameno níž 

Speciální testy stoje:  

Rombergova zkouška: 

Stupeň 1 (přirozený stoj) provede. 

Stupeň 2 (stoj spatný s otevřenýma očima) provede. 

Stupeň 3 (stoj o spatný se zavřenýma očima) provede.  

Test dle Véleho: A  

Stoj na jedné noze po dobu 10 s: provede bilaterálně.  

Palpační vyšetření pánve: 

- Cristae iliacae – pravá leží výš 

- SIAS – pravá leží výš 

- SIPS – pravá leží výš 

- SIAS leží níž než SIPS 

- spine sign – negativní bilaterálně 

Vyšetření horních končetin aspekcí: 

Loket levé horní končetiny je v lehké semiflexi a aspekčně je přítomný otok.  
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Vyšetření reflexních změn: 

Kůže:  

Posunlivost a protažitelnost kůže na obou horních končetinách je bez patologického 

nálezu ve všech směrech a ve všech segmentech. Potivost kůže je normální, kůže je bez 

zarudnutí na obou horních končetinách. V místě otoku levého zápěstí je kůže teplejší.  

Podkoží:  

Podkoží horních končetin bylo vyšetřeno pomocí Küblerovy řasy. Všechny segmenty 

byly bez patologického nálezu ve všech směrech a segmentech.  

Fascie:  

Fascia antebrachii levého předloktí je sníženě protažitelná a posunlivá. Ostatní fascie 

horních končetin jsou bez patologického nálezu. 

Svaly:  

M. rhomboideus vlevo je hypertonický, v oblasti margo medialis scapulae se nachází 

bolestivý trigger point. M. rhomboideus vpravo bez patologie.  

M. trapezius je bilaterálně v hypertonu, v horních vláknech svalu se objevují bolestivé 

trigger pointy.  

M. biceps brachii vlevo má v místě úponu processus coracoideus mírně zvýšený tonus, 

také se zde objevuje trigger point, který je palpačně bolestivý. M. biceps brachii vpravo 

bez patologie.  

Palmární a dorzální flexory levého zápěstí jsou v hypertonu, na pravé horní končetině bez 

patologie. Hypertonus je rovněž v levém m. supinator a v musculi lumbricales palmares 

3. a 4. prstu levé ruky. Oblast pravého zápěstí a prstů bez patologie.   

Bez patologického nálezu na levé horní končetině je musculus triceps brachii, musculus 

deltoideus, mediální skupina svalů předloktí, dorzální skupina svalů ruky.  

Vyšetření periostu:  

Pro pacientku je pocitově nejbolestivější palpace na os capitatum vlevo. S propagací do 

3. a 4. prstu z palmární strany dlaně. Vlevo bolestivý processus styloideus radii 

a epycondylus lateralis humerii.  
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Pohybové stereotypy dle Jandy: 

Abdukce paže: 

Hrubá přestavba bilaterálně, pacientka pohyb začíná elevací ramen a při polohách nad 

90° dochází k lehkému úklonu trupu a hyperaktivitě m. trapezius.  

Flexe šíje:  

Hrubá přestavba, pohyb zahajuje předsun hlavy a hyperaktivita 

m. sternocleidomastoideus bilaterálně.   

Dechový stereotyp: 

Převažuje horní hrudní dýchání, hrudník zůstává v inspiračním postavení. Dech je 

pravidelný.  

Antropometrie: 

Dynamické vyšetření krční páteře: 

Pohyblivost krční páteře ve směru extenze je neomezená, omezený je pohyb krční páteře 

ve flexi, Čepojevova vzdálenost byla naměřena v maximálním předklonu krční páteře 

1 cm. Vzdálenost brady od sterna při flexi krční páteře byla rovněž 1 cm. Při lateroflexi 

krční páteře dochází současně k rotaci krční páteře bilaterálně a k souhybu trupu. Rotace 

krční páteře jsou bilaterálně normálního rozsahu. 

Rozvoj krční páteře do flexe provádí pacientka plynuje, ale ne v plném rozsahu.    

Délky a obvody horních končetin v cm:   

Měření proběhlo krejčovským metrem a výsledky jsou zaznamenány v cm. 
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Délky PHK LHK 

Akromion – daktylion        57,5 57 

Akromion – processus 

styloideus radii 

42,5 42 

Akromion – laterální 

epikondyl humeru                

23,5 23 

Olecranon – processus 

styloideus ulnae                

19,5 19 

Spojnice processus 

styloidei – daktylion                

15 14,5 

Tabulka č.: 1 – Vstupní antropometrické vyšetření HKK 

 

Obvody PHK LHK 

Paže relaxovaná 29,5 28 

Paže s 30⁰ flexí v loketním 

kloubu 

30 29 

Přes loketní kloub 24 24 

Předloktí distální 2/3  23,5 22 

Přes processi styloidei 14,5 16,5 

Přes hlavičky metakarpů 21 22 

Tabulka č.: 2 –Vstupní měření obvodů HKK 
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Goniometrické vyšetření:  

Goniometrické vyšetření HKK bylo provedeno pomocí dvojramenného goniometru. 

Zapsáno je formou SFTR metody.  

Aktivní pohyby: 

RAMENNÍ KLOUB LOKETNÍ KLOUB ZÁPĚSTÍ 

PHK LHK PHK LHK PHK LHK 

S 30 – 0 
165 

S 30 – 0 –    
160 

S 0 – 0 – 
140 

S 5 – 5 – 
140 

S 80 – 0 – 
80 

S 10 – 0 – 
15 

F 100 – 0   F 90 – 0 R 80 – 0 – 
85 

R 40 – 0 – 
80 

F 20 – 0 – 
30 

F 5 – 0 – 20 

T 20 – 0 – 
125 

T  20 – 0 – 
120 

    

R 50 – 0 – 
85 

R 45 – 0 – 
85 

    

Tabulka č.: 3 – Vstupní vyšetření aktivních pohybů horních končetin 

Při supinaci levého loketního kloubu dochází k souhybu celé horní končetiny, pohyb 

vychází z ramenního kloubu a pacientka má tendenci pomáhat si i pohybem trupu.  

Drobné klouby byly vyšetřeny pouze orientačně, kvůli absenci prstového goniometru. 

Pohyby prstů na levé horní končetině v porovnání s pravou horní končetinou nejsou nijak 

omezené. Palec levé ruky lze postavit do opozice s ostatními prsty bez bolesti, extenze je 

možná v plném rozsahu, ale v končené poloze pacientka cítí bolest.  
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Pasivní pohyby:  

RAMENNÍ KLOUB LOKETNÍ KLOUB ZÁPĚSTÍ 

PHK LHK PHK LHK PHK LHK 

S 30 – 0 – 
170 

30 – 0 – 170 S 0 – 0 – 
140 

S 0 – 5 – 
140 

S 80 – 0 – 
80 

S 10 – 0 – 
15 

T 25 – 0 – 
125 

T 25 – 0 – 
120 

R 85 – 0 – 
90 

R 45 – 0 – 
80 

F 20 – 0 – 
30 

F 5 – 0 – 20 

F 100 – 0 F 95 – 0     

R 50 – 0 – 
90 

R 50 – 0 – 
90 

    

Tabulka č. 4 – Vstupní vyšetření pasivních pohybů horní končetiny 

Orientační vyšetření svalové síly: 

Orientační vyšetření svalové síly bylo hodnoceno stupni 0-5 dle Jandy.  

Ramenní kloub: 

Pohybová komponenta PHK LHK 

Elevace 5 5 

Flexe 5 5 

Extenze 5 4+ 

Horizontální addukce 5 5 

Abdukce 5 5 

Extenze v abdukci 5 5 

Zevní rotace 5 5 

Vnitřní rotace 5 4+ 

Tabulka č.: 5 –Vstupní orientační vyšetření svalové síly RKK 
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Loketní kloub: 

Pohybová komponenta PHK LHK 

Flexe v supinaci 5 3+ (*) 

Flexe v pronaci 5 3+ (*) 

Flexe ve středním 

postavení 

5 4+ 

Extenze 5 5 

Pronace 5 3 (*) 

Supinace 5 3 (*) 

Tabulka č.: 6 – Vstupní orientační vyšetření svalové síly LKK 

 

*K orientačnímu vyšetření svalové síly v supinaci a pronaci byl použit modifikovaný test 

kvůli sníženému rozsahu pohybu do supinace a pronace a bolesti. Ze stejného důvodu byl 

modifikovaný i test na pronaci a supinaci. 
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Zápěstí: 

Pohybová komponenta PHK LHK 

Flexe s ulnární dukcí 5 3 (*) 

Flexe s radiální dukcí 5 3 (*) 

Extenze s radiální dukcí 5 3+ (*) 

Extenze s ulnární dukcí 5 3+ (*) 

Palmární flexe 5 3(*) 

Dorzální flexe  5 3(*) 

Ulnární dukce 5 3+ (*) 

Radiální dukce  5 3+ (*) 

Tabulka č.: 7 – Vstupní orientační vyšetření svalové síly zápěstí 

* Orientační vyšetření svalové síly zápěstí bylo modifikován pro omezený rozsah pohybu do 

radiální a ulnární dukce zápěstí a pro omezený pohyb dorzální a palmární flexe levého zápěstí.  

Prsty: 

Svalová síla prstů odpovídá stupni 5 dle Jandy. Jedinou výjimkou je distální 

interfalangeální kloub třetího prstu, kde je stupeň flexe 4.  

Vyšetření joint play dle Lewita:  

Omezený joint play v levém ramenním kloubu do dorzálního posunu. Omezená dorzální 

flexe v mediokarpálním kloubu levé HK, omezená palmární flexe v radiokarpálním 

kloubu levé HK, omezený posun mediokarpálního kloubu palmárně se zřetelem na 

radiální straně levé HK, omezený posun radiokarpálního kloubu radiálně na levé HK. 

Omezený dorzopalmární posun distálního radioulnárního kloubu na levé HK. Blokáda 

v interphalangeálním kloubu třetího prstu do dorzálního a ventrálního posunu. Joint play 

ve všech segmentech krční páteře do všech pohybů bez omezení. 

 

 

 



 

48 
 

Vyšetření úchopů levé horní končetiny dle Véleho:  

Vyšetření provedení a síly úchopů na levé horní končetině. Provedení úchopů na PDK 

bez omezení.  

Úchop Provedení úchopu Síla úchopu 

Pinzetový  Bez omezení Neporušena 

Nehtový  Bez omezení Neporušena 

Klíčový  Bez omezení Neporušena 

Tužkový Bez omezení Neporušena 

Klešťový  Bez omezení Neporušena 

Dlaňový Bez omezení Neporušena 

Tabulka č. 8 – Vstupní vyšetření úchopů levé horní končetiny 

Neurologické vyšetření:  

Vyšetření mozečkových funkcí:  

- Taxe HKK: bez nálezu bilaterálně 

Vyšetření pyramidových iritačních jevů na HKK: 

- Úchopový reflex – negativní na obou horních končetinách  

- Justerův příznak – negativní na obou horních končetinách  

- Hoffmanův příznak – negativní na obou horních končetinách  

Vyšetření pyramidových zánikových jevů na HKK: 

- Barrého příznak – negativní na obou horních končetinách  

- Mingazziniho příznak – negativní na obou horních končetinách  

- Hanzalova zkouška – negativní na obou horních končetinách  

Vyšetření čití: 

Hluboké čití HKK  

Vyšetření hlubokého čití pohybocitu, sternognozie a polohocitu. Vibrační čití nebylo 

z důvodu absence ladičky vyšetřeno. 
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 PHK/LHK 

Pohybocit  Bpn / Bpn 

Sternognozie  Bpn  / Bpn 

Polohocit  Bpn / Bpn 

Vibrační  Nevyšetřeno  

Tabulka č.: 9 – Vstupní vyšetření hlubokého čití HKK 

Povrchové čití HK 

 P/L P/L P/L P/L 

Dermatom  C5 C6 C8 Th1 

Algické čití Bpn / Bpn Bpn / Bpn Bpn / Bpn Bpn / Bpn 

Termické čití Bpn / Bpn Bpn / Bpn Bpn / Bpn Bpn / Bpn 

Taktilní čití Bpn / Bpn Bpn / Bpn Bpn / Bpn Bpn / Bpn 

Tabulka č.: 10 – Vstupní vyšetření povrchového čití HKK 
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Vyšetření periferních nervů:  

Nervus medianus: 

Zkouška PHK LHK 

Izolovaná flexe posledního 

článku ukazováku 

Bpn Bpn 

Zkouška mlýnku palců Bpn Bpn 

Zkouška sepjatých rukou Bpn Bpn 

Opozice palce  Bpn Bpn 

Pronace  Bpn Omezený rozsah pohybu, 

ale provede 

Tabulka č. 11 – Vstupní vyšetření nervus medianus 

Nervus radialis:  

Zkouška  PHK LHK 

Zkouška sepjatých prstů  Bpn Bpn 

Zkouška supinace Bpn Omezený rozsah pohybu, 

ale provede 

Zkouška extenzorů  Bpn Bpn 

Tabulka č. 12 – Vstupní vyšetření nervus radialis 
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Nervus ulnaris:  

Zkouška  PHK LHK 

Zkouška addukce palce Bpn Bpn 

Zkouška abdukce malíku Bpn Bpn 

Příznak kormidla Bpn Bpn 

Fromentův test Bpn Bpn 

Tabulka č. 13 – Vstupní vyšetření nervus ulnaris 

Šlachookosticové reflexy horních končetin: 

- Bicipitový reflex normoreflexie bilaterálně, dermatom C5 

- Tricipitový reflex normoreflexie bilaterálně, dermatom C7 

- Styloradiální reflex normoreflexie bilaterálně, dermatom C6 

- Reflex flexorů prstů normoreflexie bilaterálně, dermatom C8 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy:   

Vyšetření zkrácených svalů bylo provedeno na základě vyšetření zkrácených svalů dle 

Jandy, kde 0 znamená bez svalového zkrácení, 1 malé svalové zkrácení, 2 velké svalové 

zkrácení.  

Sval Pravá Levá 

m. trapezius horní vlákna 1 2 

m. levator scapulae 2 2 

m. sternocleidomastoideus 1 2 

m. pectoralis major 1 1 

m. pectoralis minor  1 1 

Tabulka č.: 14 – Vstupní vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 
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Test soběstačnosti dle Barthel:  
Činnost  Provedení činnosti  Bodové skóre 

Příjem potravy a tekutin Samostatně bez pomoci 

S pomocí 

Neprovede 
 

10 

5 

0 
 

 Oblékání Samostatně bez pomoci 

S pomocí 

Neprovede 
 

10 

5 

0 
 

Koupání Samostatně bez pomoci 

S pomocí 

Neprovede 
 

10 

5 

0 
 

Osobní hygiena Samostatně bez pomoci 

S pomocí 

Neprovede 
 

10 

5 

0 
 

Kontinence moči Samostatně bez pomoci 

S pomocí 

Neprovede 
 

10 

5 

0 
 

Kontinence stolice Samostatně bez pomoci 

S pomocí 

Neprovede 
 

10 

5 

0 
 

Použití WC Samostatně bez pomoci 

S pomocí 

Neprovede 
 

10 

5 

0 
 

Přesun lůžko – židle Samostatně bez pomoci 

S pomocí 

Neprovede 
 

10 

5 

0 
 

Chůze po rovině Samostatně bez pomoci 

S pomocí 

Neprovede 
 

10 

5 

0 
 

Chůze po schodech Samostatně bez pomoci 

S pomocí 

Neprovede 
 

10 

5 

0 
 

Tabulka č.: 15 – Test soběstačnost dle Barthel 
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V testu soběstačnosti dle Barthel dosáhla pacientka maximálního počtu 100 bodů, 

to znamená, že její soběstačnost není omezena.  

Závěr vyšetření:  

 Pacientka přichází po fraktuře distálního radia vlevo 3 týdny po sundání sádrové 

fixace.   

Ve vstupním vyšetření stoje zezadu bylo zjištěno bilaterální valgózní postavení 

hlezenních kloubů, výraznější kontura levého lýtka a levé popliteální jamky, výraznější 

byla také kontura levého stehna a levá subglueální rýha. Pravá subgluteální rýha leží výš. 

Pánev je ve zvýšené anteverzi. Pacientka má skoliotické držení dextrokovexním směrem. 

Při vyšetření stoje z boku je patrné lehké semiflekční držení kolenních kloubů bilaterálně, 

semiflexční držení levého loketního kloubu a protrakce ramenních kloubů bilaterálně. 

U vyšetření stoje byla zjištěna výraznější levá taile, levé rameno a levá clavicula leží níž.  

  Ve vyšetření měkkých tkání nebyl zjištěn na kůži a podkoží žádný patologický 

nález. Fascie antebrachii vlevo je hůře protažitelní a posunlivá. 

 Při palpačním vyšetření byl zjištěn hypertonus mm. rhomboidei vlevo 

s bolestivým trigger pointem v oblasti mediální hrany lopatky. Bilaterálně hypertonická 

jsou vlákna horního m. trapezius, bilaterálně se zde vyskytují i bolestivé trigger pointy. 

Palpační bolestivost se objevuje na úponu m. biceps brachii caput longum levé horní 

končetiny. Dále byl vyšetřen hypertonus v palmárních a dorzálních flexorech levého 

zápěstí, v levém m. supinator a ve výrazném hypertonu byly rovněž mm. lumbricales 

palmares 3. a 4. prstu. Bolestivé je rovněž levé os. capitatum, kde palpace vyvolává 

propagaci bolesti do 3. a 4. prstu.  

 Vyšetření zkrácených svalů poukázalo na zkrácení horních vláken m. trapezius 

(vlevo stupeň 2, vpravo stupeň 1), m. levator scapulae (bilaterálně stupeň 2), 

m. sternocleidomastoideus (vpravo stupeň 1, vlevo stupeň 2), m. pectoralis minor 

(bilaterálně stupeň 1) a m. pectoralis major (bilaterálně stupeň 2).  

 Stereotypy pohybu abdukce paže vykazují hrubou přestavbu bilaterálně, jelikož 

pohyb začíná elevací ramen a dochází k úklonu trupu. Stereotyp flexe šíje je rovněž 

patologický, začátek pohybu iniciuje předsun hlavy a hyperaktivita 

m. sternocleidomastoideus.  
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 Dynamické vyšetření krční páteře poukázalo na sníženou pohyblivost krční páteře 

do flexe, pohyby do lateroflexe krční páteře jsou bilaterálně prováděny s lehkou rotací 

krční páteře a úklonem trupu.  

 Goniometrickým vyšetřením kloubů horní končetiny byl zjištěn snížený rozsah 

aktivního i pasivního pohybu levého loketního kloubu do extenze, snížený rozsah pohybu 

levého předloktí ve smyslu supinace a pronace, rovněž je snížený rozsah pohybu v levém 

zápěstí ve směru ulnární a radiální dukce a palmární a dorzální flexe.  

 Pacientka má lehce sníženou svalovou sílu v ramenním kloubu do směru extenze 

a vnitřní rotace. V levém loketním kloubu je snížená svalová síla v pohybu flexe 

při supinačním, pronačním i středním postavení zápěstí. Snížení svalové síly ovlivňuje 

i bolestivost levého zápěstí při supinačním a pronačním postavení. Oslabeny jsou rovněž 

palmární a dorzální flexory levého zápěstí a pohyb do ulnární a radiální dukce, do flexe 

s ulnární a radiální dukcí a extenze s ulnární a radiální dukcí. 

 Vyšetření kloubních blokád poukázalo na omezení joint play v ramenním kloubu 

do dorzálního posunu, dorzální flexe v mediokarpálním kloubu levé HK, palmární flexe 

v radiokarpálním kloubu levé HK, omezení joint play mediokarpálního kloubu palmárně 

se zřetelem na radiální straně levé HK, radiokarpálního kloubu radiálně na levé HK, 

dorzopalmární posun distálního radioulnárního kloubu na levé HK. Vyskytuje se blokáda 

v interphalangeálním kloubu třetího prstu do dorzálního a ventrálního posunu.  

 Neurologické vyšetření a vyšetření úchopu bez patologického nálezu. Pacientka 

je plně soběstačná.  

3. 4  Rehabilitační plán 

3. 4. 1  Krátkodobý rehabilitační plán 

- Zmírnění bolesti a zvýšení rozsahu pohybů levé horní končetiny 

- Zlepšení svalové síly levé horní končetiny – palmárních a dorzálních flexorů 

zápěstí, svalů ulnární a radiální dukce, pronace a supinace předloktí.  

- Zlepšení pohybového stereotypu abdukce paže a flexe šíje 

- Odstranění TrP ve svalech horní končetiny a šíje 

- Obnovení kloubní vůle levé horní končetiny a zvýšení kloubního rozsahu 

- Relaxace hypertonických svalů levé ruky na palmární straně  

- Zmírnění otoku levého zápěstí 
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- Protažení zkrácených svalů 

- Ovlivnění protažitelnosti fascie předloktí 

3. 4. 2  Dlouhodobý rehabilitační plán 

- Návrat do aktivit před úrazem 

- Ovlivnění skoliotického držení těla 

- Zlepšení stereotypu dechu 

3. 5  Průběh terapie 

1. Terapeutická jednotka 12. 1. 2021 

Status praesens:  

Subjektivně: pacientka se cítí dobře, bez únavy. Stěžuje si na bolest levého zápěstí 

intenzity 3 z 10 v klidu a 6 z 10 při pohybu do dorzální a palmární flexe dle NRS. Nejvíce 

ji limituje omezený pohyb zápěstí do všech směrů a bolesti 3. a 4. prstu v noci. 

Objektivně: pacientka je orientovaná časem, místem i osobou. Sedí klidně. Ruku má 

volně položenou v klíně v pronační poloze a jakýkoli pohyb s ní působí, jako by ji měla 

stále v sádrové fixaci.  

Cíl terapie: cílem dnešní terapie je odebrání anamnézy, provedení vstupního 

kineziologického rozboru, sestavení terapeutického plánu a seznámení pacientky s jeho 

obsahem. Dalším cílem je snížení otoku levého zápěstí, ovlivnění tonu svalů a obnovení 

joint play a zvýšení rozsahu pohybu. 

Návrh terapie: odebrání anamnézy a provedení vstupního kineziologického rozboru, 

sestavení terapeutických cílů a postupů. Snížení bolesti a otoku měkkými technikami dle 

Lewita a míčkováním dle Jebavé, mobilizace kloubů ruky dle Lewita, posílení oslabených 

svalů posilovacími technikami z konceptu PNF. 

Provedení terapeutické jednotky:  

- Odebrání anamnézy a provedení vstupního kineziologického rozboru 

- Měkké techniky formou klasické masáže na oblast levé ruky a celé horní 

končetiny 

- Míčkování dle Jebavé pro zmírnění otoku levého zápěstí distoproximálním 

směrem. 
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- Mobilizace interphalangeálních kloubů ruky a metakarpophalangeálních kloubů 

dle Lewita vlevo, dále mobilizace karpálních kůstek dle Lewita na levé horní 

končetině, manipulace caput radii dle Lewita vlevo. Trakce levého zápěstí dle 

Lewita.   

- PIR dle Lewita na palmární a dorzální flexory ruky  

- PNF I. flekční diagonála s důrazem na posílení m. supinator a m. flexor carpi 

radialis na levé horní končetině technikou opakované kontrakce.  

- PNF II. flekční diagonála s důrazem na posílení m. pronator teres a m. extenzor 

carpi ulnaris levé horní končetiny technikou opakované kontrakce.  

- Korekce postavení horní končetiny při supinaci kvůli souhybům ramenního 

kloubu a trupu.  

- Magnetoterapie do 18 Hz na 30 minut na oblast levého zápěstí, lokální aplikátor. 

- Vířivá vana na horní končetinu 15 minut, teplota vody 35 C⁰. 

Výsledek objektivně: došlo ke splnění cílů stanovených v návrhu terapie. Byla odebrána 

anamnéza, proveden vstupní kineziologický rozbor, došlo k mírnému snížení otoku 

levého zápěstí a navýšení rozsahu pohybu 3. a 4. prstu do flexe.  

Výsledek subjektivně: pacientka popisuje pocit uvolnění prstů, zároveň však popisuje 

lehké zýšení bolesti na stupeň 4 z 10 dle NRS. 

Autoterapie: pacientka byla edukována v domácím cvičení – autoPIR cílená na palmární 

a dorzální flexi a radiální a ulnární dukci. Dále byly pacientce doporučeny měkké 

techniky na oblast mm. lumbricales palmares (masírovat dlaň pravou rukou, míčkování). 

Dále bylo pacientce doporučeno začít levou ruku používat i při běžných denních 

činnostech.  

Kódy: 

21001 komplexní kineziologické vyšetření 

21113 fyzikální terapie II. 

21413 techniky měkkých tkání 

21415 mobilizace páteře a periferních kloubů 

21221 individuální kinezioterapie I. 

21315 vodoléčba II.  
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2. Terapeutická jednotka 14. 1. 2021 

Status praesens: 

Subjektivně: pacientka se cítí dobře, na stupnici NRS dnes udává intenzitu bolesti v klidu 

stupeň 2. Cítí zlepšení především v bolestech 3. a 4. prstu na levé ruce v noci. Pohyb do 

dorzální flexe téměř bez bolesti (stupeň 2), ale ne v plném rozsahu, palmární flexe je stále 

bolestivá (stupeň 5).  

Objektivně: pacientka je orientovaná časem, místem i osobou. Začíná levou ruku 

používat při svlékání a oblékání. Zlepšil se stereotyp pohybu supinace. Rozsah pohybu 

stále není plný, ale již nedochází k souhybům trupu a ramenního pletence. Palpačně 

bolestivé místo na levé os capitatum, vystřelující do oblasti 3. a 4. prstu. Blokáda os 

capitatum v levém zápěstí. Palpačně se snížil hypertonus mm. lumbricales 3. a 4. prstu.  

Cíl terapie: cílem dnešní terapeutické jednotky je ovlivnění hypertonických svalů 

a trigger pointů, zmírnění otoku, zlepšení rozsahů pohybů ruky a snížení bolesti.  

Návrh terapie: měkké techniky dle Lewita na ovlivnění tonu svalů, míčkování dle 

Jebavé na zmírnění otoku levého zápěstí, manipulace a mobilizace kloubů ruky dle 

Lewita, PIR s protažením na zkrácené svaly, relaxační techniky PNF a PIR dle Lewita na 

relaxaci hypertonních svalů, posilovací techniky PNF a cvičení proti lehkému odporu 

terapeuta pro posílení oslabených svalových skupin a zlepšení hybnosti levého zápěstí 

a rozsahů pohybů.  

Provedení terapeutické jednotky:  

- Měkké techniky na oblast horní končetiny, šíje a mezilopatkových svalů formou 

klasické masáže 

- Míčkování dle Jebavé na zmírnění otoku levého zápěstí distoproximálním 

směrem  

- Manipulace os capitatum dle Lewita vlevo. Mobilizace interphalangeálních 

kloubů ruky a metakarpophalangeálních kloubů dle Lewita vlevo, dále mobilizace 

karpálních kůstek dle Lewita na levé horní končetině. Trakce levého zápěstí dle 

Lewita  

- PIR dle Lewita na palmární a dorzální flexory ruky 

- PIR s protažením bilaterálně na m. levator scapulae, m. trapezius 

a m. sternocleidomastoideus  

- PIR s protažením na m. pectoralis minor a m. pectoralis major bilaterálně 
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- PNF I. flekční diagonála se zaměřením na relaxaci m. levator scapulae 

a mm. rhomboidei bilaterálně technikou kontrakce – relaxace 

- PNF II. extenční diagonála se zaměřením na posílení m. flexor carpi ulnaris 

a m. pronator teres technikou opakované kontrakce 

- Posilování oslabených svalů levé horní končetiny do palmární a dorzální flexe 

proti lehkému odporu terapeuta, posilování do ulnární a radiální dukce proti 

lehkému odporu terapeuta, posilování pronace a supinace proti odporu terapeuta. 

Počet opakování 5x.  

- Kontrola cviků z minulé terapie.  

- Magnetoterapie do 18 Hz na 30 minut na oblast levého zápěstí, lokální aplikátor. 

- Vířivá vana na horní končetinu 15 minut, teplota vody 35 C⁰. 

Výsledek objektivně: došlo ke snížení hypertonu v ošetřovaných svalech a k protažení 

svalů zkrácených, optimalizaci joint play kloubů levé ruky, zlepšil se rozsah pohybů 

levého zápěstí. Během terapeutické jednotky došlo k lehkému zlepšení svalové síly 

oslabených svalů.   

Výsledek subjektivně: Pacientka po terapii popisuje zlepšení pohyblivosti zápěstí a pocit 

uvolnění. Ruka je po terapii pocitově unavená.  

Autoterapie: autoPIR na zkrácený m. pectoralis major a minor a šíjové svaly. Dále 

aktivní pohyby levého zápěstí do dorzální a palmární flexe, ulnární a radiální dukce, 

cirkumdukční pohyby v zápěstí.  

Kódy:  

21113 fyzikální terapie II. 

21413 techniky měkkých tkání 

21415 mobilizace páteře a periferních kloubů 

21221 individuální kinezioterapie I. 

21225 individuální kinezioterapie II.  

21315 vodoléčba II.  
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3. Terapeutická jednotka 18. 1. 2021 

Status praesens: 

Subjektivně: bolest zápěstí v klidu zcela ustoupila, rovněž zmizel pocit nočního tuhnutí 

3. a 4. prstu, jak pacientka udávala. Cítí se lépe a začíná se v sedě o ruku lehce opírat. 

Udává ale bolest na laterální straně levého lokte, především, když zvedá kabelku (tu zvedá 

podhmatem přes palec). Na stupnici NRS 7/10.   

Objektivně: při svlékání a oblékání používá obě horní končetiny bez omezení. Nosí 

kabelku na levé horní končetině, nejčastěji při flektovaném loketním kloubu v loketní 

jamce.  

Cíl terapie: ošetření trigger pointů svalů levého loketního kloubu, relaxace flexorů 

loketního kloubu a m. supinator, zlepšení protažitelnost a posunlivost fascia antebrachii 

levého předloktí, mobilizace ramenního kloubu a kloubů ruky. Kontrola cviků 

z předchozích terapií.  

Návrh terapie: měkké techniky dle Lewita na oblast levé horní končetiny pro 

optimalizaci svalového tonu a ovlivnění trigger pointů. Relaxace hypertonických svalů 

předloktí a paže pomocí AEK postupů, protažení fascia antebrachii laterolaterálním 

směrem, mobilizace a manipulace ramenního kloubu a kloubů ruky dle Lewita, cvičení 

v lehké zátěži na zlepšení svalové síly a pohyblivosti levého zápěstí. Kontrola cviků 

z předchozích terapií. 

Provedení terapeutické jednotky:  

- Měkké techniky dle Lewita na oblast levé ruky a celé horní končetiny 

- Pressura trigger pointů v m. brachoradialis levého předloktí 

- AEK postupy na relaxaci m. supinator a flexorů loketního kloubu levé horní 

končetiny  

- Protažení kůže, podkoží a fascií levého předloktí laterolaterálním směrem  

- Mobilizace levého ramenního kloubu ventrodorzálně dle Lewita. Mobilizace 

interphalangeálních kloubů ruky a metakarpophalangeálních kloubů dle Lewita 

vlevo, dále mobilizace karpálních kůstek dle Lewita na levé horní končetině 

- Trakce levého zápěstí dle Lewita 

- Cvičení v lehké zátěži – opora o zeď a o podložku.  

- Zopakování cviků na relaxaci, protažení i posílení svalů z minulých terapií 

- Magnetoterapie do 18 Hz na 30 minut na oblast levého zápěstí, lokální aplikátor  
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- Vířivá vana na horní končetinu 15 minut, teplota vody 35 C⁰. 

Výsledek objektivně: zlepšila se pohyblivost levého loketního kloubu do extenze, došlo 

k optimalizaci svalového tonu v oblasti svalů levého loketního kloubu. Rovněž došlo 

k obnovení joint playv drobných kloubech levé ruky a levého ramenního kloubu, zlepšení 

posunlivosti a protažitelnosti fascia antebrachii levého předloktí.  

Výsledek subjektivně: pacientka pociťuje úlevu od bolesti především v oblasti loketního 

kloubu. Na stupnici NRS 3/10.  

Autoterapie: pacientce bylo doporučeno nosit batoh, nebo mít alespoň kabelku na rameni 

a střídat pravou a levou stranu. Aktivní pohyby levého zápěstí do dorzální a palmární 

flexe, ulnární a radiální dukce, cirkumdukční pohyby v zápěstí. Zkoušet oporu o zeď 

a o podložku. 

Kódy:  

21113 fyzikální terapie II. 

21413 techniky měkkých tkání 

21415 mobilizace páteře a periferních kloubů 

21221 individuální kinezioterapie I. 

21315 vodoléčba II.  

4. Terapeutická jednotka 20. 1. 2021 

Status praesens:  

Subjektivně: pacientka cítí se lépe. Došlo k obnovení plného rozsahu pohybu levého 

zápěstí do dorzální flexe, přičemž provedení pohybu je rovněž bez bolesti. Rozsah 

pohybu do palmární flexe je stále omezen a pacientka popisuje při jeho provedení bolest 

na stupni 2/10 dle NRS. 

Objektivně: pacientka se o levou ruku sama automaticky opřela při přesunu na lehátko, 

snaží se ji aktivně zapojovat do všech činností. Při kontrolním vyšetření omezená 

pohyblivost os pisiforme vlevo. 

Cíl terapie: optimalizace joint play drobných kloubů ruky a svalového tonu, protažení 

zkrácených svalů šíje, posílení oslabených svalů horní končetiny, kontrola cviků 

z předchozích terapeutických jednotek. Zvýšení rozsahu pohybu levého zápěstí do 

palmární a dorzální flexe.  
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Návrh terapie: měkké techniky na optimalizaci svalového tonu dle Lewita, PIR 

s protažením na zkrácené svaly šíje, mobilizace kloubů ruky dle Lewita, relaxační 

techniky PNF na optimalizaci svalového tonu, posilovací techniky PNF na posílení 

oslabených svalů a zlepšení pohyblivosti zápěstí. Posilování a stabilizace zápěstí 

v pohybu.  

Provedení terapeutické jednotky:  

- Měkké techniky formou klasické masáže na oblast levé ruky a celé horní 

končetiny 

- PIR s protažením na oblast šíje (m. levator scapulae, m. sternocleidomastoideus, 

m. trapezius) 

- Mobilizace os pisiforme dle Lewita vlevo. Dorzopalmární vějíř dle Lewita vlevo 

na distoproximální i proximodistální řadu karpálních kůstek 

- PNF I. extenční diagonála pro posílení m. flexor carpi ulnaris a m. palmaris longus 

levé horní končetiny technikou opakované kontrakce 

- PNF I. extenční diagonála pro relaxaci m. supinator vlevo technikou kontrakce – 

relaxace 

- Stabilizace ruky v opoře – vzpor na čtyřech, opora o stůl či zeď, přenášení váhy 

z pravé ruky na levou 

- Opakování cviků z minulých terapií 

- Magnetoterapie do 18 Hz na 30 minut na oblast levého zápěstí, lokální aplikátor. 

- Vířivá vana na horní končetinu 15 minut, teplota vody 35 C⁰ 

Výsledek objektivně: došlo ke zvýšení rozsahu pohybů levého zápěstí do palmární flexe, 

optimalizaci joint play ruky, protažení zkrácených svalů šíje, relaxaci hypertonních svalů, 

posílení oslabených svalů ruky a kontrole cviků z předchozích terapií.  

Výsledek subjektivně: pacientka se cítí dobře, popisuje zvýšení rozsahu pohybu do 

všech směrů a pocit uvolnění zápěstí. 

Kódy:  

21113 fyzikální terapie II. 

21413 techniky měkkých tkání 

21415 mobilizace páteře a periferních kloubů 

21221 individuální kinezioterapie I. 
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21225 individuální kinezioterapie II.  

21315 vodoléčba II.  

5. Terapeutická jednotka 22. 1. 2021 

Status praesens: 

Subjektivně: pacientka hlídala synovce a hodně je nosila, ruka je tedy unavená, ale 

nebolí. Na začátku terapií je nemohla zvednout a hrát si s nimi, nyní bylo vše, až na 

následnou únavu, stejné jako před úrazem. Cvičí rovněž autoPIR na šíjové svaly a cítí 

úlevu. Má strach se o zápěstí opřít například při vstávání ze země.  

Objektivně: povedlo se obnovit joint play kloubů ruky, ta je nyní bez blokád. Palpačně 

došlo k mírnému snížení tonu v hypertonických svalech. Pacientka při palpaci necítila 

bolest.  

Cíl terapie: cílem dnešní terapeutické jednotky je zvýšení rozsahu pohybu levého 

zápěstí, zlepšení stability a opěrné funkce levého zápěstí, posílení oslabených svalů levé 

horní končetiny, relaxace hypertonických svalů, korekce cviků, které si pacientka cvičí 

sama doma.  

Návrh terapie: PIR dle Lewita pro snížení hypertonu svalů, stabilizační cvičení na 

nestabilních plošinách, posilovací cvičení s therabandem, kontrola cviků, které pacientka 

cvičí doma.  

Provedení terapeutické jednotky:  

- Měkké techniky formou klasické masáže na oblast levé ruky a předloktí 

- PIR dle Lewita na palmární a dorzální flexory levé ruky 

- Stabilizační cvičení levého zápěstí na nestabilních plošinách – ve vzporu 

na trampolíně pružit a zastavit. Cvičení na posturomedu, vzpor na čtyřech, přenést 

váhu střídavě na pravé a levé zápěstí a udržet balanc 

- Opakování cviků z minulých terapií a korekce domácího cvičení 

- Posilování palmárních a dorzálních flexorů levé ruky s therabandem 

- Magnetoterapie do 18 Hz na 30 minut na oblast levého zápěstí, lokální aplikátor 

- Vířivá vana na horní končetinu 15 minut, teplota vody 35 C⁰ 

Výsledek objektivně: došlo ke zvýšení všech rozsahů levého zápěstí, ke zlepšení 

stability levého zápěstí a k posílení oslabených svalů. Také byla upravena autoterapie.    
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Výsledek subjektivně: pacientka se cítí lépe a popisuje, že se již tolik nebojí zatížit 

zápěstí v opoře. Zápěstí po cvičení není bolestivé. Pohyb do palmární flexe jde ze začátku 

cvičení hůř, teprve po protažení a uvolnění zápěstí je pohyb bez bolesti.  

Autoterapie: pacientka byla instruována, aby pokračovala v měkkých technikách na levé 

horní končetině a s relaxačním a protahovacím cvičením autoPIR a autoPIR s protažením 

a posilovala zápěstí pomocí cviků s therabandem, které se naučila při terapii. Pacientce 

bylo doporučeno zapojovat levou ruku do opory.  

Kódy:  

21002 kineziologické vyšetření 

21113 fyzikální terapie II. 

21413 techniky měkkých tkání 

21415 mobilizace páteře a periferních kloubů 

21221 individuální kinezioterapie I. 

21225 individuální kinezioterapie II.  

21315 vodoléčba II.  

6. Terapeutická jednotka 25. 1. 2021 

Status praesens: 

Subjektivně: pacientka o víkendu pomáhala stěhovat a myslí si, že si s něčím hnula. Bolí 

ji pohyb ruky za malíčkem (ulnární dukce), na stupnici NRS 3/10.  

Objektivně: palpačně je oblast ruky a zápěstí nebolestivá. Zápěstí je lehce oteklé. Byla 

zjištena blokáda os pissiforme.  

Cíl terapie: redukce bolesti, snížení otoku levého zápěstí, optimalizace joint play 

drobných kloubů ruky, relaxace hypertonických svalů levé horní končetiny, protažení 

zkrácených šíjových svalů.  

Návrh terapie: míčkování dle Jebavé pro snížení otoku zápěstí, PIR dle Lewita na 

relaxaci hypertonních svalů, PIR s protažením na protažení zkrácených svalů šíje. 

Mobilizace dorbných kloubů ruky dle Lewita.  
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Provedení terapeutické jednotky:  

- Míčkování dle Jebavé na zmírnění otoku levého zápěstí distoproximálním 

směrem  

- Mobilizace os pissiforme, mobilizace interphalangeálních kloubů ruky 

a metakarpophalangeálních kloubů dle Lewita vlevo, dále mobilizace karpálních 

kůstek dle Lewita na levé horní končetině, manipulace caput radii dle Lewita 

vlevo 

- Trakce levého zápěstí dle Lewita 

- PIR dle Lewita na dorzální a palmární flexory levého zápěstí, PIR dle Lewita do 

ulnární a radiální dukce levého zápěstí. PIR dle Lewita na caput longum m. biceps 

brachii na levé horní končetině  

- PIR s protažením na m. trapezius a m. levator scapulae bilaterálně 

- PIR s protažením na m. pectoralis minor a m. pectoralis major bilaterálně  

- Aktivní pohyby zápěstí do palmární a dorzální flexe, ulnární a radiální dukce 

a curkumdukční pohyby zápěstí 

- Magnetoterapie do 18 Hz na 30 minut na oblast levého zápěstí, lokální aplikátor 

- Vířivá vana na horní končetinu 15 minut, teplota vody 35 C⁰. 

Výsledek objektivně: po terapii došlo k mírné redukci otoku, dále došlo k optimalizaci 

joint play drobných kloubů levé ruky, relaxaci hypertonických svalů levé horní končetiny 

a protažení zkrácených svalů šíje.  

Výsledek subjektivně: pacientka cítí úlevu. Bolestivost do ulnární dukce se zmírnila na 

stupeň mezi 1-2 NRS.  

Autoterapie: Do další terapie doporučen klidový režim bez posilovacích cviků, pouze 

protahovací a uvolňovací cvičení, autoPIR na biceps brachii caput longum.  

Kódy:  

21113 fyzikální terapie II. 

21413 techniky měkkých tkání 

21415 mobilizace páteře a periferních kloubů 

21221 individuální kinezioterapie I. 

21225 individuální kinezioterapie II.  
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21315 vodoléčba II.  

7. Terapeutická jednotka 27. 1. 2021 

Status praesens:  

Subjektivně: pacientka se cítí dobře, provedení ulnární dukce již není bolestivé, 

pacientka však stále pociťuje bariéru při konci pohybu. Ostatní pohyby nejsou bolestivé, 

v běžném životě pacientku neomezují. Poté, co si začala dávat pozor na nošení kabelky 

na levém předloktí, odezněly bolesti lokte, které prý občas mívala. Při vzporu klečmo se 

bojí levou ruku plně zatížit. 

Objektivně: mírný otok na ulnární hraně zápěstí, pohyb levé horní končetině do radiální 

dukce volný nebolestivý, pohyb do ulnární dukce na konci s bariérou, ale nebolestivý. 

Pohyb do dorzální flexe je v plném rozsahu bez omezení a nebolestivý. Pohyb do 

palmární flexe je nebolestivý, v konečném pohybu lehký odpor (rozsah pohybu aktivně 

je 70⁰). Flexe s radiální i ulnární dukcí volná a nebolestivá, extenze s radiální dukcí volná 

a nebolestivá, při extenzi s ulnární dukcí lehký odpor na konci pasivního pohybu.  

Cíl terapie: Cílem dnešní terapeutické jednotky je zmírnění otoku levého zápěstí, zvýšení 

rozsahů pohybů levého zápěstí, mobilizace kloubů ruky, relaxace hypertonických svalů 

a stabilizace levého zápěstí.  

Návrh terapie: měkké techniky na oblast levého zápěstí pro zmírnění otoku, míčkování 

dle Jebavé pro zmírnění otoku levého zápěstí, mobilizace kloubů ruky dle Lewita, PIR 

dle Lewita, vzporová cvičení na nestabilních plošinách pro stabilizaci levého zápěstí.  

Provedení terapeutické jednotky:  

- Měkké techniky formou klasické masáže na oblast levé ruky a předloktí  

- Míčkování dle Jebavé distoproximálním směrem na levé horní končetině na 

zmírnění otoku  

- Mobilizace interphalangeálních kloubů ruky a metakarpophalangeálních kloubů 

dle Lewita vlevo, dále mobilizace karpálních kůstek dle Lewita na levé horní 

končetině. Trakce levého zápěstí dle Lewita. Dorzopalmární vějíř levého zápěstí 

dle Lewita 

- PIR dle Lewita na palmární flexory levého zápěstí 

- Kontrola cviků z minulých terapií.  
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- Stabilizační cvičení levého zápěstí na nestabilních plošinách – ve vzporu na 

trampolíně pružit a zastavit. Cvičení na posturomedu, vzpor na čtyřech, přenést 

váhu střídavě na pravé a levé zápěstí a udržet balanc 

- Vzpor klečmo, pod levou ruku umístit míček a kontrolovaně ho sunout dopředu 

a zpátky do výchozího postavení. Ve stejné poloze s míčkem pod rukou sunout 

míček směrem k levému koleni a zpět do výchoz polohy. Dbát na přiměřené 

zatížení levé horní končetiny dle subjektivního pocitu pacienta 

- Edukace pacientky v technice míčkování na zmírnění otoku zápěstí 

- Magnetoterapie do 18 Hz na 30 minut na oblast levého zápěstí, lokální aplikátor 

- Vířivá vana na horní končetinu 15 minut, teplota vody 35 C⁰ 

Výsledek objektivně: došlo k optimalizaci svalového tonu levé horní končetiny, 

k optimalizaci joint play levé ruky. Podařilo se zvýšit rozsah pohybu levého zápěstí do 

palmární flexe. Stabilita levého zápěstí se také mírně zlepšila. 

Výsledek subjektivně: podařilo se uvolnit pohyb levého zápěstí do ulnární dukce, po 

terapii je pohyb bez bolesti.  

Kódy:  

21113 fyzikální terapie II. 

21413 techniky měkkých tkání 

21415 mobilizace páteře a periferních kloubů 

21221 individuální kinezioterapie I. 

21225 individuální kinezioterapie II.  

21315 vodoléčba II.  

8. Terapeutická jednotka 29. 1. 2021 

Status praesens: 

Subjektivně: pacientka se cítí dobře, bolest v zápěstí při pohybu do ulnární dukce se 

vyskytuje pouze sporadicky. Od začátku terapií cítí velké zlepšení. Dle slov pacientky, 

pokud byla ruka na začátku terapií na 20 % oproti normálu, dnes je na 80 %. Na začátku 

nemohla proplést prsty na obou rukách, otočit dlaně směrem ven a protáhnout se. Dnes 

to po 14 dnech zkusila a poprvé od úrazu jí to zápěstí dovolí bez omezení pohybu i bez 

bolesti. Od včera má pocit zatuhnutí v pravém m. trapezius.  



 

67 
 

Objektivně: vzpor klečmo se zdá být jistější a symetričtější, levé zápěstí je bez otoku. 

Pacientka ruku používá bez omezení.  

Cíl terapie: cílem dnešní terapeutické jednotky je obnovení optimálního svalového tonu 

šíjových svalů, protažení zkrácených šíjových svalů, mobilizace kloubů levé ruky, 

posílení oslabených svalů levé horní končetiny, zlepšení stability levého zápěstí.  

Návrh terapie: měkké techniky na optimalizaci svalového tonu dle Lewita, relaxační 

techniky PNF na relaxaci pravého m. trapezius, PIR dle Lewita na oblast šíje a levého 

zápěstí, posilování oslabených svalů s činkou. Nácvik stability zápěstí na nestabilních 

plošinách ve vzporu na čtyřech. 

Popis terapeutické jednotky: 

- Měkké techniky formou klasické masáže na oblast levé ruky a levého zápěstí 

a pravého m. trapezius 

- Mobilizace interphalangeálních kloubů ruky a metakarpophalangeálních kloubů 

dle Lewita vlevo. Dorzopalmární vějíř dle Lewita na levé ruce  

- PNF II. extenční diagonála se zaměřením na relaxaci m. trapezius vpravo 

technikou kontrakce – relaxace 

- PIR dle Lewita na palmární flexory a m. extenzor carpi ulnaris vlevo 

- PIR dle Lewita na caput longum biceps brachii vlevo 

- PIR s protažením na m. trapezius horní vlákna, m. levator scapulae bilaterálně  

- Posilování s činkou 1 kg na palmární a dorzální flexory levého zápěstí. Posilování 

svalů levé ruky s 1 kg činkou do směru ulnární dukce s dorzální flexí a radiální 

dukce s dorzální flexí 

- Stabilizační cvičení levého zápěstí na nestabilních plošinách – ve vzporu na 

trampolíně pružit a zastavit. Cvičení na posturomedu, vzpor na čtyřech, přenést 

váhu střídavě na pravé a levé zápěstí a udržet balanc 

- Magnetoterapie do 18 Hz na 30 minut na oblast levého zápěstí, lokální aplikátor 

- Vířivá vana na horní končetinu 15 minut, teplota vody 35 C⁰ 

Výsledek objektivně: došlo ke snížení svalového tonu v pravém m. trapezius, ke zvýšení 

rozsahu pohybů levého zápěstí do palmární flexe a ulnární extenze, k posílení oslabených 

svalů levé horní končetiny, rovněž došlo k optimalizaci joint play drobných kloubů ruky.  

Výsledek subjektivně: po terapii pacientka pociťovala úlevu zejména v oblasti šíje, má 

pocit celkového uvolnění. Cítí se jistější ve vzporu i na nestabilních plošinách. Říká, že 
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první pokusy jsou na začátku cvičení vždy nejhorší kvůli psychice, protože má o ruku 

stále podvědomě strach.  

Kódy:  

21113 fyzikální terapie II. 

21413 techniky měkkých tkání 

21415 mobilizace páteře a periferních kloubů 

21221 individuální kinezioterapie I. 

21225 individuální kinezioterapie II.  

21315 vodoléčba II.  

9. Terapeutická jednotka 2. 2. 2021 

Status praesens: 

Subjektivně: nic se výrazně od minulé terapie nezměnilo. Pacientka doma cvičí 

a posiluje, zápěstí jí pocitově dovolí vše, co dovolí to pravé. 

Objektivně: pacientka levou ruku používá bez omezení. Odezněl otok zápěstí i flekční 

držení v levém loketním kloubu.   

Cíl terapie: cílem dnešní terapeutické jednotky je zvýšení rozsahů pohybů levého 

zápěstí, protažení zkrácených svalů, posílení oslabených svalů levé horní končetiny 

a stabilizace levého zápěstí.  

Návrh terapie: PIR dle Lewita na hypertonus svalů levého zápěstí, PIR s protažením na 

ovlivnění zkrácených svalů, posilovací cvičení s činkou pro posílení oslabených svalů 

levé horní končetiny, stabilizační vzporová cvičení na nestabilních plošinách.  

Popis terapeutické jednotky: 

- Měkké techniky na oblast levé horní končetiny formou klasické masáže  

- PIR dle Lewita na palmární flexory a m. extenzor carpi ulnaris levého zápěstí 

- PIR s protažením na m. trapezius horní vlákna, m. levator scapulae bilaterálně 

- Posilování s činkou 1 kg na palmární a dorzální flexory levého zápěstí Posilování 

svalů levé ruky s 1 kg činkou do směru ulnární dukce s dorzální flexí a radiální 

dukce s dorzální flexí 

- Posilování s 0,5 kg činkou levého předloktí na m. supinator a m. pronator teres 



 

69 
 

- Stabilizační cvičení levého zápěstí na nestabilních plošinách – ve vzporu na 

trampolíně pružit a zastavit. Cvičení na posturomedu, vzpor na čtyřech, přenést 

váhu střídavě na pravé a levé zápěstí a udržet balanc 

- Vzpor klečmo a přenášení váhy na horní končetiny na labilních plošinách – 

posturomed, trampolína, bossu a s overballem  

- Vzpor klečmo, pod levou ruku umístit míček a kontrolovaně ho sunou dopředu 

a zpátky do výchozího postavení. Ve stejné poloze s míčkem pod rukou sunout 

míček směrem k levému koleni a opět zpět do výchozí polohy. Dbát na přiměřené 

zatížení levé horní končetiny dle subjektivního pocitu pacienta 

- Opora o zeď 

- Magnetoterapie do 18 Hz na 30 minut na oblast levého zápěstí, lokální aplikátor 

- Vířivá vana na horní končetinu 15 minut, teplota vody 35 C⁰ 

Výsledek objektivně: v dnešní terapeutické jednotce došlo ke splnění cílů, které jsme 

stanovili před zahájením terapie, tj. zvýšení rozsahů pohybů levého zápěstí do palmární 

flexe, radiální i ulnární dukce, posílení oslabených svalů levé horní končetiny, stabilizace 

levého zápěstí a protažení zkrácených svalů.  

Výsledek subjektivně: Pacientka se cítí dobře, má radost z pokroku, který za dobu terapií 

s rukou zvládla. Po terapii ji ruka nebolí a netuhne.  

Kódy:  

21113 fyzikální terapie II. 

21413 techniky měkkých tkání 

21221 individuální kinezioterapie I.  

21225 individuální kinezioterapie II. 

21315 vodoléčba II. 

10. Terapeutická jednotka 4. 2. 2021 

Status praesens:  

Subjektivně: pacientka se cítí dobře. Před rozcvičením levého zápěstí cítí pouze lehký 

odpor v konečných polohách, ale po lehkém rozcvičení není nijak limitována. Je 

motivována k pokračování v autoterapii.  

Objektivně: pacientka je orientovaná místem, časem i osobou. Odezněl otok levého 

zápěstí, obě horní končetiny jsou ve stoji volně podél těla. Pacientka používá ruku bez 
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omezení i při zvedání břemen. Pohyb do ulnární dukce je na konci stále s lehkou bariérou, 

ale v plném rozsahu pohybu a bez bolesti.  

Cíl terapie: Cílem dnešní terapie je výstupní kineziologické vyšetření   

Návrh terapie: výstupní kineziologický rozbor 

Provedení terapeutické jednotky:  

- Výstupní kineziologický rozbor 

- Magnetoterapie do 18 Hz na 30 minut na oblast levého zápěstí, lokální aplikátor 

- Vířivá vana na horní končetinu 15 minut, teplota vody 35 C⁰ 

Výsledek objektivně: Odebrali jsme kompletní výstupní kineziologický rozbor, dotazy 

k autoterapii pacientka neměla, vším si je jistá z předchozích terapeutických jednotek.  

Výsledek subjektivně: Pacientka se cítí velmi dobře, nic ji neomezuje, nebolí a může 

dělat vše, na co byla zvyklá před úrazem. V autoterapiích bude pokračovat i nadále, kvůli 

prevenci. S výsledkem terapií je dle jejích slov moc spokojená. Bolest je na stupnici NRS 

0/10, pouze výjimečně po větší zátěži 1/10.  

Kódy:  

21003 kontrolní kineziologické vyšetření 

21113 fyzikální terapie II.  

21315 vodoléčba II.  

3. 6  Výstupní kineziologický rozbor 

Vyšetření stoje 

Stoj zezadu:  

- Paty kulaté, bez patologického nálezu bilaterálně 

- Valgózní postavení hlezenních kloubů bilaterálně 

- Achillovy šlachy symetrické 

- Výraznější kontura levého lýtka 

- Popliteální jamka vlevo výraznější 

- Výraznější kontura stehna vlevo 

- Levá subgluteální rýha výraznější a níž 

- Výraznější levá taile  

- Skoliotické držení s dextrokonvexním směrem v hrudní páteři 

- Levé rameno postaveno níž 
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Stoj zboku:  

- Příčná i podélná klenba nohy bez patologického nálezu bilaterálně 

- Valgózní postavení hlezenních kloubů bilaterálně 

- Kolenní kloub v mírné semiflexi bilaterálně  

- Zvýšená anteverze pánve 

- Horní končetiny volně podél těla bilaterálně  

- Prominence břišní stěny 

- Hyperlordóza bederní páteře 

- Hyperlordóza krční páteře 

- Protrakce ramenních kloubů bilaterálně 

Stoj zepředu:  

- Prstce volně na podložce bilaterálně 

- Podélná i příčná klenba bez patologického nálezu bilaterálně  

- Valgózní postavení hlezenních kloubů bilaterálně 

- Kolenní klouby v mírné semiflexi bilaterálně  

- Umbilicus mírně vlevo 

- Loketní klouby v extenzi volně podél těla 

- Levá taile výraznější 

- Levá clavicula postavená níž  

- Levé rameno níž 

Speciální testy stoje:  

Rombergova zkouška: 

Stupeň 1 (přirozený stoj) provede. 

Stupeň 2 (stoj spatný s otevřenýma očima) provede. 

Stupeň 3 (stoj o spatný se zavřenýma očima) provede.  

Test dle Véleho: A  

Stoj na jedné noze po dobu 10 s: provede bilaterálně.  

Palpační vyšetření pánve: 

- Cristae iliacae – pravá leží výš 

- SIAS – pravá leží výš 
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- SIPS – pravá leží výš 

- SIAS leží níž než SIPS 

- spine sign – negativní bilaterálně 

Vyšetření horních končetin aspekcí: 

Obě horní končetiny jsou na pohled symetrické. Otok levého zápěstí odezněl.  

Vyšetření reflexních změn:  

Kůže:  

Levá horní končetina nevykazuje žádné známky otoku, zánětu atp. Potivost obou horních 

končetin je normální. Kůže je bez zarudnutí či jiné změny barvy. Teplota levé ruky je 

stejná jako na pravé horní končetině. Protažitelnost a posunlivost je normální bilaterálně.  

Podkoží: 

Podkoží horních končetin bylo vyšetřeno pomocí Küblerovy řasy. Všechny segmenty 

byly bez patologického nálezu ve všech směrech.  

Fascie:  

Všechny fascie byly volně protažitelné a posunlivé všemi směry na obou horních 

končetinách.  

Svaly:  

Hypertonus v m. levator scapulae a horních vláknech m. trapezius bilaterálně, hypertonus 

m. sternocleidomastoideus.   

Zápěstí, předloktí, oblast lokte i paže palpačně nebolestivé.  

Trigger point v levém musculus trapezius horní část. Palpační bolestivost na 

epikondylech humeru ustoupila, bolestivost svalů levého předloktí také. Normotonus 

v palmárních a dorzálních flexorech levého zápěstí.  

Periost:  

Palpace os capitatum vlevo je nebolestivá, propagující se bolest do do 3. a 4. prstu 

z palmární strany dlaně vlevo ustoupila. Palpace caput radii bez bolesti.  
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Pohybové stereotypy dle Jandy 

Abdukce paže: 

Lehká patologie bilaterálně, pacientka pohyb provádí s lehkým úklonem trupu. Pohyb již 

nezačíná elevací ramene a hyperaktivitou m. trapezius.  

Flexe šíje:  

Hrubá přestavba, pohyb začíná předsunutím hlavy a s hyperaktivitou 

m. sternocleidomastoideus.  

Dechový stereotyp:  

Převažuje horní hrudní dýchání, hrudník je trvale v nádechovém postavení. Dech je 

pravidelný.  

Antropometrie: 

Dynamické vyšetřen,í krční páteře: 

Pohyblivost krční páteře ve směru extenze je neomezená, omezený je pohyb krční páteře 

ve flexi, Čepojevova vzdálenost byla naměřena v maximálním předklonu krční páteře 

1,5 cm. Vzdálenost mezi sternem a bradou byla naměřena 0,5 cm. Při lateroflexi krční 

páteře dochází současně k rotaci krční páteře. Rotace krční páteře jsou bilaterálně 

normálního rozsahu.   

Krční páteř se do flexe rozvíjí plynule, ale ne v plném rozsahu.  

Délky horní končetiny v cm:   

Měření proběhlo krejčovským metrem a výsledky jsou zaznamenány v cm.   

                       

 

 

 

 

 

 

 



 

74 
 

Délky PHK LHK 

Akromion – daktylion        57,5 57 

Akromion – processus 

styloideus radii 

42,5 42 

Akromion – laterální 

epikondyl humeru                

23,5 23 

Olecranon – processus 

styloideus ulnae                

19,5 19 

Spojnice processus 

styloidei – daktylion                

15 14,5 

Tabulka č.: 16 – Výstupní antropometrické vyšetření HKK 

Obvody horních končetin v cm:                                   

Obvody PHK LHK 

Paže relaxovaná 29,5 29 

Paže s 30⁰ flexí v loketním 

kloubu 

30 30 

Přes loketní kloub 24 24 

Předloktí distální 2/3  23,5 23 

Přes processi styloidei 14,5 14,8 

Přes hlavičky metakarpů 21 21 

Tabulka č.: 17 –Výstupní měření obvodů HKK 
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Goniometrické vyšetření:  

Jedná se o goniometrické vyšetření, které bylo provedeno pomocí dvojramenného 

goniometru. Zapsáno je formou SFTR metody.  

Aktivní pohyby: 

RAMENNÍ KLOUB LOKETNÍ KLOUB ZÁPĚSTÍ 

PHK LHK PHK LHK PHK LHK 

S 30 – 0 – 
165 

S 30 – 0 – 
160 

S 0 – 0 – 
140 

S 0 – 5 – 
140 

S 80– 0 – 
80 

S 75 – 0 – 
80 

F 100 – 0 F 95 – 0 R 80 – 0 – 
90 

R 80 – 0 – 
85 

F 20 – 0 – 
30 

F 20 – 0 – 
30 

T 20 – 0 – 
125 

T  20 – 0 – 
120 

    

R 50 – 0 – 
85 

R 50 – 0 – 
85 

    

Tabulka č.: 18 – Výstupní vyšetření aktivních pohybů horních končetin 

Drobné klouby prstů byly vyšetřeny pouze orientačně, kvůli absenci prstového 

goniometru. Pohyby prstů na levé horní končetině v porovnání s pravou horní končetinou 

nejsou nijak omezené. Palec levé ruky lze postavit do opozice s ostatními prsty bez 

bolesti, extenze je možná v plném rozsahu. 

Pasivní pohyby:  

RAMENNÍ KLOUB LOKETNÍ KLOUB ZÁPĚSTÍ 

PHK LHK PHK LHK PHK LHK 

S 35 – 0 – 
170 

S 35 – 0 – 
170 

S 0 – 0 – 
140 

S 0 – 0 – 
140 

S 80 – 0 – 
80 

S 75 – 0 – 
80 

F 100 – 0 F 95 – 0 R 85 – 0 – 
90 

R 80 – 0 – 
90 

F 20 – 0 – 
30 

F 20 – 0 – 
30 

T 25 – 0 – 
125 

T  25 – 0 – 
125 

    

R 50 – 0 – 
90 

R 50 – 0 – 
90 

    

Tabulka č. 19 – Výstupní vyšetření pasivních pohybů horní končetiny 
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Orientační vyšetření svalové síly: 

Orientační vyšetření svalové síly bylo hodnoceno stupni 0-5 dle Jandy.  

Ramenní kloub: 

Pohybová komponenta PHK LHK 

Elevace 5 5 

Flexe 5 5 

Extenze 5 5 

Horizontální addukce 5 5 

Abdukce 5 5 

Extenze v abdukci 5 5 

Zevní rotace 5 5 

Vnitřní rotace 5 5 

Tabulka č.: 20 – Výstupní orientační vyšetření svalové síly RKK 

Loketní kloub: 

Pohybová komponenta  PHK LHK 

Flexe v supinaci 5 5 

Flexe v pronaci 5 5 

Flexe ve středním 

postavení 

5 5 

Extenze 5 5 

Pronace 5 5 

Supinace 5 5 

Tabulka č.: 21 – Výstupní orientační vyšetření svalové síly LKK 
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Zápěstí: 

Pohybová komponenta PHK LHK 

Flexe s ulnární dukcí 5 5 

Flexe s radiální dukcí 5 5 

Extenze s radiální dukcí 5 5 

Extenze s ulnární dukcí 5 4+ 

Palmární flexe 5 5 

Dorzální flexe  5 5 

Ulnární dukce 5 4+ 

Radiální dukce  5 4+ 

Tabulka č.: 22 – Výstupní orientační vyšetření svalové síly zápěstí 

Prsty: 

Svalový síla prstů odpovídá svalovému testu dle Jandy stupni 5.  

Vyšetření kloubní vůle dle Lewita: 

Kloubní vůle fyziologická v drobných kloubech ruky, v zápěstí, v oblasti loketního 

i ramenního kloubu levé horní končetiny.  
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Vyšetření úchopů levé horní končetiny dle Véleho:  

Vyšetření provedení a síly úchopů na levé horní končetině. Na PHK bez patologie. 

Úchop Omezení úchopu Síla úchopu 

Pinzetový  Bez omezení Neporušena 

Nehtový  Bez omezení Neporušena 

Klíčový  Bez omezení Neporušena 

Tužkový Bez omezení Neporušena 

Klešťový  Bez omezení Neporušena 

Dlaňový Bez omezení Neporušena 

Tabulka č. 23 – Výstupní vyšetření úchopů levé horní končetiny 

Neurologické vyšetření:  

Vyšetření mozečkových funkcí:  

- Taxe HKK: bez nálezu bilaterálně 

Vyšetření pyramidových iritačních jevů na HKK: 

- Úchopový reflex – negativní na obou horních končetinách  

- Justerův příznak – negativní na obou horních končetinách  

- Hoffmanův příznak – negativní na obou horních končetinách  

Vyšetření pyramidových zánikových jevů na HKK: 

- Barrého příznak – negativní na obou horních končetinách  

- Mingazziniho příznak – negativní na obou horních končetinách  

- Hanzalova zkouška – negativní na obou horních končetinách  

Vyšetření čití: 

Hluboké čití HKK  

Vyšetření hlubokého čití pohybocitu, sternognozie a polohocitu. Vibrační čití nebylo 

vyšetřeno z důvodu absence ladičky. 
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 PHK/LHK 

Pohybocit  Bpn / Bpn 

Sternognozie  Bpn  / Bpn 

Polohocit  Bpn / Bpn 

Vibrační  Nevyšetřeno 

Tabulka č.: 24 – Výstupní vyšetření hlubokého čití HKK 

Povrchové čití HKK 

 P/L P/L P/L P/L 

Dermatom  C5 C6 C8 Th1 

Algické čití Bpn / Bpn Bpn / Bpn Bpn / Bpn Bpn / Bpn 

Termické čití Bpn / Bpn Bpn / Bpn Bpn / Bpn Bpn / Bpn 

Taktilní čití Bpn / Bpn Bpn / Bpn Bpn / Bpn Bpn / Bpn 

Tabulka č.: 25 – Výstupní vyšetření povrchového čití HKK 
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Vyšetření periferních nervů:  

Nervus medianus: 

Zkouška PHK LHK 

Izolovaná flexe posledního 

článku ukazováku 

Bpn Bpn 

Zkouška mlýnku palců Bpn Bpn 

Zkouška sepjatých rukou Bpn Bpn 

Opozice palce  Bpn  Bpn  

Pronace  Bpn Bpn   

Tabulka č. 26 – Výstupní vyšetření nervus medianus 

Nervus radialis:  

Zkouška  PHK LHK 

Zkouška sepjatých prstů  Bpn Bpn 

Zkouška supinace Bpn Bpn 

Zkouška extenzorů  Bpn Bpn 

Tabulka č. 27 – Výstupní vyšetření nervus radialis 

Nervus ulnaris:  

Zkouška  PHK LHK 

Zkouška addukce palce Bpn Bpn 

Zkouška abdukce malíku Bpn Bpn 

Příznak kormidla Bpn Bpn 

Fromentův test Bpn Bpn 

Tabulka č. 28 – Výstupní vyšetření nervus ulnaris 



 

81 
 

Šlachookosticové reflexy horních končetin: 

- Bicipitový reflex normoreflexie bilaterálně, dermatom C5 

- Tricipitový reflex normoreflexie bilaterálně, dermatom C7 

- Styloradiální refex normoreflexie bilaterálně, dermatom C6 

- Reflex flexorů prstů normoreflexie bilaterálně, dermatom C8 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy   

Vyšetření zkrácených svalů bylo provedeno na základě vyšetření zkrácených svalů dle 

Jandy.  Stupeň 2 znamená velké zkrácení, stupeň 1 malé zkrácení a stupeň 0 bez zkrácení. 

  

Sval Pravá Levá 

m. trapezius horní vlákna 0 1 

m. levator scapulae 1 1 

m. sternocleidomastoideus 1 1 

m. pectoralis major 0 0 

m. pectoralis minor  1 0 

Tabulka č.: 29 – Výstupní vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Závěr výstupního vyšetření: 

 Po proběhlých 10 terapeutických jednotkách se pacientčin stav výrazně zlepšil. 

Bolest na stupnici NRS na začátku terapií udávala pacientka v klidu 3/10 a v pohybu 6/10. 

Nyní se bolest objevuje pouze po větší zátěží a na stupnici NRS je 1/10.  

U vyšetření stoje došlo ke změně v oblasti levého loketního kloubu, který již není 

v semiflexi. Celá levá horní končetina je držena volně podél těla bez známek otoku.  

 Kůže na horních končetinách je bilaterálně palpačně volně posunlivá 

a protažitelná, bez známek zarudnutí a zvýšené potivosti. Podkoží je rovněž volně 

posunlivé a protažitelné všemi směry ve všech segmentech obou horních končetin. Levá 

fascia antebrachii je volně posunlivá a protažitelná všemi směry, ostatní fascie obou 

horních končetin jsou také bez patologického nálezu. Palpační vyšetření periostu je bez 

bolesti.  
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 Stále se objevuje hypertonus v oblasti šíjových svalů, konkrétně v m. levator 

scapulae bilaterálně, v horních vláknech m. trapezius bilaterálně 

a v m. sternocleidomastoideus bilaterálně.  

 Došlo rovněž k mírné úpravě pohybového stereotypu do abdukce paže, pohyb je 

stále doprovázen úklonem trupu, avšak pohyb nezačíná elevací ramen. Stereotyp flexe 

šíje stále vykazuje hrubou přestavbu, jelikož je zahajován předsunem hlavy a pokračuje 

hyperaktivitou m. sternocleidomastoideus.  

 Došlo ke zvýšení pohybu krční páteře do flexe o 0,5 cm, avšak pohyb je stále lehce 

omezen oproti normě. V pohybu do lateroflexe krční páteře již nedochází k úklonu trupu. 

Na levé horní končetině jsme dosáhli požadovaného cíle a podařilo se nám zvýšit rozsah 

aktivních i pasivních rozsahů pohybů levého loketního kloubu ve směru extenze, supinace 

a pronace. V zápěstí se zvýšil rozsah pohybů do ulnární a radiální dukce a do palmární 

a dorzální flexe. Pohyby levého loketního kloubu a levého zápěstí jsou nyní shodné 

s pravou horní končetinou.  

 Došlo ke zvýšení svalové síly oslabených svalů levé horní končetiny v ramenním 

kloubu v pohybu do extenze a zevní rotace na stupeň 5 dle hodnocení dle Jandy. 

V loketním kloubu je rovněž obnovena plná síla všech pohybů, stejného efektu se nám 

podařilo dosáhnout i v levém zápěstí, jedinou výjimkou je pohyb do ulnární dukce, kde 

je hodnocení svalové síly dle Jandy na stupni 4+.  

 Ovlivnili jsme rovněž zkrácené svaly. Lehké zkrácení na stupni 1 dle Jandy 

přetrvává v levém m. trapezius a v pravém m. pectoralis minor, v m. levator scapulae 

a m. sternocleidomastoideus bilaterálně.  

 Podařilo se nám obnovit joint play drobných kloubů ruky i ramenního kloubu na 

levé horní končetině.  

 Celkově se nám podařilo dosáhnout krátkodobých cílů stanovených ve vstupním 

vyšetření. Pacientka byla zaintruována k autoterapii.  

3. 7 Zhodnocení efektu terapií 

 Pacientka absolvovala všech 10 naplánovaných terapií. Terapeutické jednotky 

byly sestaveny individuálně a konzultovány se supervizorem na příslušném pracovišti. 

Krátkodobý rehabilitační plán byl zaměřen na snížení bolesti, zvýšení rozsahů pohybů 
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levého zápěstí, zlepšení hybnosti a svalové síly levého zápěstí a na optimalizaci joint play 

kloubů levé horní končetiny.  

Srovnání obvodů levé horní končetiny před a po terapii:        

K největší změně při měření obvodů levé horní končetiny došlo v měření přes processi 
styloidei, kde došlo k odeznění otoku (viz. tabulka č. 30).       

                            

Obvody Před Po 

Paže relaxovaná 28 29 

Paže s 30⁰ flexí v loketním 

kloubu 

29 30 

Přes loketní kloub 24 24 

Předloktí distální 2/3  22 23 

Přes processi styloidei 16,5 14,8 

Přes hlavičky metakarpů 22 21 

Tabulka č.: 30 – Srovnání obvodů levé horní končetiny před a po terapii 

Srovnání goniometrického vyšetření levé horní končetiny:  

Aktivní pohyby: 

Došlo ke zvýšení rozsahů při aktivním pohybu v levém loketním kloubu v pohybu do 

extenze. Také došlo ke zvýšení rozsahů při aktivním pohybu levého zápěstí do směru 

ulnární a radiální dukce a palmární a dorzální flexe (viz. tabulka 31).  
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RAMENNÍ KLOUB LOKETNÍ KLOUB ZÁPĚSTÍ 

Před Po Před Po Před Po 

S 30 – 0 – 
160 

30 – 0 – 160 S 5 – 5 – 
140 

S 0 – 0 – 
140 

S 10 – 0 – 
15 

S 75 – 0 – 
80 

F 90 – 0 F 95 – 0 R 40 – 0 – 
80 

R 80 – 0 – 
85 

F 5 – 0 - 20 F 20 – 0 - 
30 

T 20 – 0 – 
120 

T 20 – 0 – 
120 

    

R 50 – 0- 
85 

R 50 – 0 - 
85 

    

Tabulka  č.: 31 – Srovnání rozsahů aktivních pohybů před a po terapii 

Pasivní pohyby:  

Došlo ke zvýšení rozsahů při pasivním pohybu v levém loketním kloubu v pohybu do 

extenze. Také došlo ke zvýšení rozsahů při pasivním pohybu levého zápěstí do směru 

ulnární a radiální dukce a palmární a dorzální flexe (viz. tabulka 32). 

RAMENNÍ KLOUB LOKETNÍ KLOUB ZÁPĚSTÍ 

Před Po Před Po Před Po 

S 30 – 0 – 
170 

S 35 – 0 – 
170 

S 5 – 5 -  
140 

S 0 – 0 - 
140 

S 10 – 0 – 
15 

S 75 – 0 – 
80 

T 25 – 0 – 
120 

T 25 – 0 – 
125 

R 45 – 0 – 
80 

R 80 – 0 – 
90 

F 5 – 0 – 20 F 20 – 0 – 
30 

F 95 – 0 F 95 – 0     

R 50 – 0 - 
90 

R 50 – 0 - 
90 

    

Tabulka č.: 32 – Srovnání pasivních pohybů horní končetiny před a po terapii 

Orientační vyšetření svalové síly: 

Ramenní kloub: 

V ramenním kloubu došlo k obnově svalové síly všech pohybových komponent na stupeň 

5 dle hodnocení svalového testu dle Jandy. 
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Pohybová komponenta Před Po 

Elevace 5 5 

Flexe 5 5 

Extenze 4+ 5 

Horizontální addukce 5 5 

Abdukce 5 5 

Extenze v abdukci 5 5 

Zevní rotace 4+ 5 

Vnitřní rotace 5 5 

Tabulka č.: 33 – Srovnání orientačního vyšetření svalové síly RKK 

Loketní kloub: 

V levém loketním kloubu došlo k obnovení svalové síly všech pohybových komponent 

na stupeň 5 dle svalového testu dle Jandy. 

Pohybová komponenta  Před Po 

Flexe v supinaci 3+ 5 

Flexe v pronaci 3+ 5 

Flexe ve středním 

postavení 

4+ 5 

Extenze 5 5 

Pronace 3 5 

Supinace 3 5 

Tabulka č.: 34 – Srovnání orientačního vyšetření svalové síly LKK 
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Zápěstí: 

V levém zápěstí došlo k obnovení svalové síly všech pohybových komponent na stupeň 

5 dle svalového testu dle Jandy. Výjimkou je extenze s ulnární dukcí, kde je stupeň 4+.  

Pohybová komponenta Před Po 

Flexe s ulnární dukcí 3 5 

Flexe s radiální dukcí 3 5 

Extenze s radiální dukcí 3+ 5 

Extenze s ulnární dukcí 3+ 4+ 

Palmární flexe 3 5 

Dorzální flexe  3 5 

Ulnární dukce 3+ 5 

Radiální dukce  3+ 5 

Tabulka č.: 35 – Srovnání orientačního vyšetření svalové síly zápěstí 

Zkrácené svaly 

Došlo k protažení zkrácených svalů šíje a prsních svalů bilaterálně.  

 Před – levá Po – levá Před – pravá Po – pravá 

m. trapezius horní 

vlákna 

2 1 1 0 

m. levator scapulae 2 1 2 1 

m. 

sternocleidomastoideus 

2 1 1 1 

m. pectoralis major 1 0 1 0 

m. pectoralis minor 1 0 1 1 

Tabulka č.: 36 – Srovnání vyšetření zkrácených svalů dle Jandy před a po terapii 

Joint play a svalový tonus: 

Došlo k plné obnově joint play kloubů levé horní končetiny, také došlo k obnovení 

posunlivosti a protažitelnosti fascia antebrachii vlevo a snížení tonu v hypertonických 

svalech.   
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4  ZÁVĚR 
 Cílem této bakalářské práce bylo v teoretické části seznámení se s anatomií 

předloktí a ruky, pochopení souvislostí v kineziologii horní končetiny, představení 

jednotlivých typů mechanismů vzniku zlomenin a jejich léčby. Cílem speciální části pak 

bylo zpracování kazuistiky pacienta s diagnózou fraktura distálního radia a aplikování 

teoretických poznatků do praxe.  

 V teoretické části byla představena základní anatomie horní končetiny a nastíněny 

souvislosti mezi zdánlivě nesouvisejícími problémy. Došlo k seznámení se s různými 

způsoby operativních i konzervativních přístupů v léčbě zlomenin a připomenutí 

jednotlivých posilovacích, relaxačních i mobilizačních techniky, které byly často 

využívány ve cvičebních jednotkách s pacientkou. 

 Ve speciální části byla zpracována kazuistika pacienta po zlomenině distálního 

radia vlevo. Tato část obsahuje vstupní vyšetření, stanovené cíle, průběh terapeutických 

jednotek, subjektivní pocity pacientky a zhodnocení terapie. Objektivní zlepšení 

pacientčina stavu dokazuje výstupní měření a srovnání výsledků vyšetření před a po 

terapeutických jednotkách. V péči o pacientku byly použity znalosti získané během 

bakalářského studia oboru fyzioterapie na Fakultě tělovýchovy a sportu a postupy 

představené v teoretické části. 

 Pacientka po celou dobu terapií pečlivě dodržovala všechny instrukce a téměř 

pokaždé přišla na další terapii s menším či větším pokrokem a motivací k dalšímu 

cvičení. Po dokončení léčby vnímala pacientka subjektivně pouze drobné odlišnosti ve 

funkci pravé a levé horní končetiny.  

Celkově byla terapie úspěšná a byly v ní splněny cíle, které se stanovily na začátku 

terapeutických jednotek. Zpracování bakalářské práce na téma fyzioterapie po zlomenině 

distálního radia považuji za velmi přínosné pro budoucí práci v oblasti fyzioterapie 

především z praktického hlediska. Ovšem nelze opomenout i přínos teoretické části, díky 

které jsem se dozvěděla zajímavé informace například o různých typech zlomenin.  
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Příloha č. 1: Žádost o vyjádření etické komise UK FTVS 

 

 
 

 

  



 

 
 

Příloha č. 2: Formulář informovaného souhlasu pacienta 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 
 
Vážená paní, vážený pane,                                         
v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, nařízením Evropské Unie č. 2016/679 

a zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování osobních údajů, Helsinskou deklarací, přijatou 

18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn 

(Fortaleza, Brazílie, 2013) a dalšími obecně závaznými právními předpisy Vás žádám o 

souhlas s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a průběhu terapie prováděné 

v rámci praxe na ………………….………………………., 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………………… 
 
Cílem této bakalářské práce je 

……..............................................................................................  
 
Získané údaje, fotodokumentace, průběh a výsledky terapie budou uveřejněny 

v bakalářské práci v anonymizované podobě. Osobní data nebudou uvedena a budou 

uchována v anonymní podobě. V maximální možné míře zabezpečím, aby získaná data 

nebyla zneužita. 
 
Jméno a příjmení řešitele ........................................................................ 

Podpis:........................  
 
Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení................................. 

Podpis:........................  

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

souhlasím s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a průběhu terapie ve výše 

uvedené bakalářské práci, a že mi osoba, která provedla poučení, osobně vše podrobně 

vysvětlila, a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny 

relevantní informace, zeptat se na vše podstatné a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné 

odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout prezentování a 

uveřejnění výsledků vyšetření a průběhu terapie v bakalářské práci nebo svůj souhlas 

kdykoli odvolat bez represí, a to písemně zasláním Etické komisi UK FTVS, která bude 

následně informovat řešitele. 
Místo, datum .................... 
Jméno a příjmení pacienta  ..............................................  Podpis pacienta: 
.............................. 
Jméno a příjmení zákonného zástupce .........................................….. 
Vztah zákonného zástupce k pacientovi ....................................  Podpis: 
.............................. 
 

 


