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Abstrakt 

Název práce:  

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou distorze hlezenního kloubu 

Cíle: 

Cílem této bakalářské práce je získání a zpracování teoretických informací o distorzi 

hlezenního kloubu a vypracování kazuistiky u pacienta s touto diagnózou. 

Shrnutí: 

Tato bakalářská práce se zabývá distorzí hlezna. Je rozdělena na dvě části – teoretickou 

a praktickou. Teoretická část popisuje anatomickou a funkční strukturu oblasti hlezenního 

kloubu, možné příčiny vzniku distorze v hlezenním kloubu a možnosti léčby. V praktické části 

nalezne čtenář přesný popis práce s pacientem, se kterým jsem spolupracovala na ambulantní 

rehabilitaci v Centru léčby pohybového aparátu ve Vysočanech v rozmezí 15.1. – 11.2. 2021. 

Praktická část obsahuje metodiku práce, výsledky vstupního a výstupního vyšetření a popisu 

jednotlivých terapeutických jednotek.  

Klíčová slova: 

fyzioterapie, případová studie, hlezenní kloub, traumatologie, léčba distorze 

   



 
 

Abstract 

Title: 

Case Study: Physiotherapeutic Treatment of Ankle Distorsion 

Goals: 

The goal of this work is data collection and processing of theoretical information about 

ankle distorsion.  

Summary: 

The thesis consist of two parts, a theoretical one and practical one. The first one deals 

with facts connected to the diagnosis of ankle distorsion. Anatomy, kinesiology, possible causes 

and treatment options. The second part contains an initial kinesiological analysis, shortterm 

and longterm therapy schedule, therapy itself and the output kinesiological analysis together 

with an evaluation of  the effect of  therapy. The practical part was conducted at The Centre 

of Locomotive Systém Treatment from 11.1. – 11.2. 2021 

Keywords: 

physiotherapy, case study, ankle joint, traumatology, treatment of distortion 
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1. Úvod 
Distorze hlezna neboli podvrknutí kotníku, je obecně považována za lehký úraz bez 

větších  obtíží. Většinou nedochází k výraznému omezení pohyblivosti a bolestivost rychle 

ustoupí. Kvůli tomu je lidmi často podceňována péče a doba rekonvalescence. Avšak žádná či 

nevhodně zvolená léčba může zapříčinit budoucí komplikace. Pokud dojde k nedostatečnému 

zhojení ligament a okolních struktur, má toto zranění tendenci vyústit v kloubní nestabilitu. 

Nestabilita hlezna je možnou příčinou opakovaných distorzí, chronickou bolestivostí, 

přetrvávajícím  otokem a zátěží pro vyšší segmenty. Nejzávažnější komplikací může být až 

následný vznik artrózy v hlezenním kloubu. (MarrónGómez et al. 2015) 

 

Když si uvědomíme, že hlezenní kloub nese největší váhu ze všech kloubů těla 

na jednotku plochy, vyplatí se léčbu nepodcenit. 
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2. Teoretická část 
Teoretická část je věnována obecným poznatkům souvisejícím s hlezenním kloubem. Je 

rozdělena na několik podkapitol, které přiblíží čtenáři problematiku spojenou s distorzí 

hlezenního kloubu. 

2.1 Anatomické struktury 

Při lokomoci má hlezenní kloub důležitou roli v rámci dynamického přenosu hmotnosti 

těla z dolní končetiny na podložku, aby byla v průběhu lokomoce tělesná rovnováha udržena. 

K tomu je zapotřebí dostatečná stabilita a rozsah pohybu v kloubu, jež ovlivňují anatomické 

struktury. (Bartoníček a Heřt 2004) 

2.1.1 Artikulující kosti 

Hlezenní kloub je typ kloubu připomínající kladkový s jedním stupněm volnosti. 

Hlavici představuje kladka talu zasazená do vidlice vytvořené z distálního konce tibie a fibuly. 

Fibulární výběžek neboli malleolus lateralis zasahuje distálněji než maleolární výběžek tibie 

a je lokalizován více dorsálně, a proto je transmaleolární osa rotována proti příčné ose zevně 

zhruba o 15°. (Gross et al. 2005) 

Jak uvádí nejen Kolář (2009), pro správnou funkci nohy a následně vyšších segmentů 

je zapotřebí správná funkce všech kloubů nohy. Je nutné, aby pracovaly ve vzájemné interakci 

a fungovaly ve správné harmonii, aby bylo dosaženo plynulého a bezproblémového pohybu.  

Pohyb v oblasti hlezna je uskutečňován ve velkém množství kloubů nohy, avšak většina 

výrazných pohybů nohy se odehrává ve třech kloubech, a to v articulatio subtalaris, artikulatio 

talocruralis a articulatio tarsi transversa.(Foulston 1987; Dungl 2014; Čihák 2011) 
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Obrázek 1: artikulující kosti (Hromádka a Bek 2016) 

2.1.2 Vazivový aparát 

Vazivový aparát hlezenního kloubu je tvořen slabým, volným kloubním pouzdrem 

zesíleným  třemi systémy mohutných vazů.  Patří mezi ně  vazy tibiofibulární syndesmózy, 

stabilizující tibiofibulární vidlici, a dva systémy postranních vazů, které připojují trochleu talu 

k oběma kotníkům. (Bartoníček a Heřt 2004) 

Ligamenta hrají významnou roli ve stabilizaci kloubů. U hlezenního kloubu jsou 

uspořádány vějířovitě a v každé poloze kloubu je napjat po obou stranách alespoň jeden z pruhů 

postranního vazu. Je tím zajištěna optimální stabilita hlezna ve všech směrech pohybu. 

(Kontrányiová 2007) 

 

2.1.2.1 Mediální ligamenta 

Vnitřní postranní systém vazů tvoří lig. deltoideum a lig. collaterale mediale. Vaz má 

čtyři pruhy, které společně začínají na vnitřním kotníku a rozbíhají se na bok os naviculare, na 

krček hlezenní kosti, na calcaneus a na zadní výběžek hlezenní kosti. Při pohybu 

v talokrurálním kloubu se v každé fázi napíná vždy některá část vazu a stabilizuje postavení 

kostí. (Dylevský 2009)  
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Obrázek 2: vnitřní postranní vazy (Hromádka a Bek 2016) 

Lig. deltoideum je významně odolnější než laterální ligamenta, což vyžaduje mnohem 

větší sílu na to, aby došlo k jeho poškození.  Ke zranění dochází nejčastěji během pronace 

a zevní rotace. (Tanaka a Mason 2011) 

 

2.1.2.2 Laterální ligamenta 

Vnější laterální ligamenta se dělí na tři samostatnější pruhy. Lig. talofibulare anterius 

et posterius a lig. calcaneofibulare. (Dylevský 2009) 

Ligamentum talofibulare anterius (ATFL) je široké přibližně 10 mm. Začíná na přední 

hraně distální části fibuly a vede k úponu na talu. Posiluje anterolaterální plochu kloubního 

pouzdra hlezenního kloubu. (Kontrányiová 2007) 

Funkčně zpětně kontroluje nohu  v equinózním postavení. Napětí vazu se nejvíce 

zvyšuje, když je kotník v plantární flexi. V tuto chvíli je i nejvíce zranitelný. ATFL se řadí mezi 

nejčastěji poraněné vazy. (Tanaka a Mason 2011) 

Ligamentum  calcaneofibulare  (CFL)  je široké 5 mm a začíná na vrcholu laterálního 

maleolu a upíná se na laterální straně calcaneu. CFL je v nejvyšším napětí při dorsální flexi 

v hlezenním kloubu. 

Ligamentum  talofibulare  posterius  (PTFL)  je nejsilnějším ligamentem laterálního 

komplexu, s jeho poraněním se setkáváme zřídka kdy. Začíná na mediálním povrchu zevního 

maleolu a končí na processus posterior tali. (Kontrányiová 2007) 

 



13 
 

 
Obrázek 3: zevní postranní vazy (Hromádka a Bek 2016) 

 

2.1.2.3 Syndesmosis tibiofibularis 

Toto distální spojení tibie a fibuly je významné pro hlezenní kloub svojí pevností. Kloub 

je stabilizován pomocí membrány interossea cruris a  zesílený tibiofibulárními vazy 

lig. tibiofibulare anterius et posterius. Častěji dochází k poranení lig.tibiofibulare anterius, jež 

se nazývá vysoké podvrtnutí kotníku. (Tanaka a Mason 2011)  2011 

 

2.1.3 Svalové komponenty 

Pro správnou funkci  nohy  a udržení stability stoje, je  nutná schopnost fixace poloh 

kloubů. Udržování vhodného držení závisí nejen na fyzikálních parametrech, ale především na 

svalové aktivitě. (Véle 2006) 

2.1.3.1 Svaly bérce a nohy 

Svaly bérce a nohy můžeme pro přehlednost rozdělit na přední, laterální a zadní skupinu 

lýtkových svalů. Do přední skupiny svalů, jejichž funkcí je dorsální flexe prstů nohy 

a supinace  řadíme m.  tibialis anterior, m. extensor digitorum longus a m. extensor hallucis 

longus. Všechny tři svaly jsou inervovány n. fibularis profundus.  

Laterální skupina obsahuje dva svaly začínající na laterální ploše fibuly m. peroneus 

longus a m. peroneus brevis. Jejich funkcí je plantární flexe s everzí a abdukcí nohy. Inervuje 

je n. peroneus superficialis. 

Do zadní skupiny svalů patří m. gastrocnemius s dvěma hlavami mediale et laterale a m. 

soleus. Dohromady tvoří m. triceps surae, který je hlavním svalem při odvíjení nohy a propulzi 

při chůzi. Mezi m. gastrocnemií a m. soleus je uložený m. plantaris s funkcí plantární flexe. 
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V hlubší vrstvě nalezneme m. popliteus, který ovlivňuje flexi kolenního kloubu s vnitřní rotací 

bérce při flexi kolene. Při pohybu ovlivňuje  laterální meniskus. Dalšími svaly jsou  m. 

tibialis posterior, m. flexor digitorum longus a m. flexor hallucis longus. Tyto svaly se podílejí 

na plantární flexi nohy s inverzí a také participují na odvíjení nohy při chůzi. Všechny svaly 

zadní skupiny inervuje n. tibialis. (Dylevský 2009; Borovanský 1973) 

Krátké svaly nohy se dle Čiháka (Čihák 2011) dělí na čtyři skupiny. Svaly palce, malíku, 

střední skupiny a mm. interossei. Svaly planty jsou inervovány dvěma hlavními větvemi 

n.tibialis a n. plantaris medialis et lateralis. 

 

2.1.3.2 Svaly nožní klenby 

Na plosce je rozložena zátěž asymetricky na třech opěrných bodech podle pohybu trupu 

nebo končetin. Opěrné body jsou na přednoží, na hlavičkách metatarzů palce, malíku a v zadní 

části nohy na patě. Mezi opěrnými body se tvoří v závislosti na postavení kostí a kloubů nohy, 

napětí vazů a práci svalů téměř plochá laterální, nízká příčná a vyšší podélná nožní klenba. Tvar 

klenby  se  mění podle rozdělení zátěže planty v závislosti na tom, zda se noha opírá o zem 

vestoje, nebo se odvíjí při chůzi či je ve švihové fázi kroku. (Véle 2006) 

Hlavní svalovou aktivitu klenby tvoří m. peroneus longus et brevis, m. tibialis posterior 

et anterior, m. adductor hallucis brevis a m. flexor digitorum longus. (Čihák 2011) 

 

2.1.3.3 Svalové řetězce působící na dolní končetinu 

Dolní končetina tvoří komplexní svalový řetězec, jehož funkci lze ovlivňovat jak 

z periferie, tak od kořenových kloubů. Proto je důležité u vyšetřování poruch nohy uvažovat 

i o vlivech z vyšších struktur, stejně tak brát v úvahu opačný vliv z postavení planty. Patologie 

postavení planty může být způsobena mnoha faktory, mezi které lze zařadit i přecházející 

distorze hlezna. (Véle 2006) 

Noha souvisí s femurem přes mm. gastrocnemii, s tibií a fibulou přes flexory a v předu 

přes extenzory a mm. peronei. Rotace femuru ve stoji se přenáší až na postavení nohy a naopak. 

Při rotaci femuru ve stoji dovnitř se přes bérec přenáší na nohu, kterou nutí do pronace a tím 

snižuje podélnou klenbu nohy. Při rotaci femuru zevně má naopak noha tendenci k supinaci 

a zvýšení klenby. (Véle 2006) 
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Řetězec spojující nohu s hrudníkem.  

 

Dvě smyčky držící podélnou klenbu nohy.  

 

Poruchy jednotlivých částí systému se obvykle nevyskytují samostatně.  Proto i při 

terapeutickém ovlivnění poruchy dosahujeme reakčních změn na vzdálených místech 

organismu. Tyto vzájemné funkční vztahy se vyskytují v zákonitých souvislostech postavených 

na anatomických vztazích a biomechanických principech. (Vařeka a Dvořák 2001) 

 

2.2  Biomechanika a kineziologie hlezenního kloubu 

Noha zprostředkuje styk těla s terénem, má dominantní funkci opory a lokomoce. 

Dokáže aktivně uchopovat terénní nerovnosti a tím zajistit stabilitu celému tělu. Stala se více 

orgánem podpůrným než uchopovacím, avšak má stále potenciální schopnost vývinu 

chápavých funkcí ruky. (Gross et al. 2005)  

Díky anatomické struktuře a pružnosti klenby nožní, jsou tlumeny mechanické nárazy 

vznikající při lokomoci přenášející se na vyšší segmenty. Za pasivní stabilitu hlezenního kloubu 

zodpovídají ligamenta a kostěné struktury, zatímco aktivní stabilita je závislá na funkci 

svalových skupin. (Véle 2006) 

Pohyb  v hlezenním kloubu je možný v sagitální rovině (dorsální a plantární flexe), 

doplněn ve frontální rovině abdukcí a addukcí, kvůli šikmému průběhu osy a spolupráce 

horního a dolního zánártního kloubu umožňuje pohyby i ve třetí rovině do inverze a everze. 

(Kolář et al. 2009) 

Skloubení hlezenního kloubu umožnuje pohyb do everze 10  25°, do inverze 20  40°. 

Os cuneiforme I – m.peroneus longus – tibia – fascia cruris – m.biceps femoris 

+ m. adductor longus – m. obliquus abdominis internus – m. obliquus abdominis externus 

(druhé strany)  hrudník 

Smyčka m. tibialis anterior – m. peroneus longus: fibula – m.peroneus longus 

– metatars I – os cuneiforme I – m. tibialis anterior  tibia 

Smyčka m. tibialis posterior – m. peroneus brevis: fibula – m.peroneus brevis 

– calcaneus – os cuboideum – m. tibialis posterior  tibia 
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Dále do pronace přednoží 20°, supinace přednoží 40°. Rozsah plantární flexe je 3035° 

a dorsální flexe 2025°. Rozsah pohybů na živém je zvětšen o pohyby dalších kloubů v zánártí. 

Prakticky jsme schopni v hlezenním kloubu naměřit pomocí goniometru everzi 1530°, inverzi 

3550°, plantární flexi 4550°a dorsální flexi 1030°.  (Čihák 2011; Janda a Pavlů 1993) 

Správné anatomické poměry jsou základní podmínkou jeho stability. Hlezenní kloub 

nebývá postižen degenerativními změnami v takové míře jako ostatní velké synoviální klouby, 

patrně právě z důvodu omezení kloubní volnosti a extrémní stabilitě hlezna. Nedojdeli 

k opakovanému úrazu, není predikce postižení kloubu artrotickými změnami. (Gross  et  al. 

2005) 

 

2.3  Traumatologie hlezenního kloubu 

Traumatologie je obor zabývající se prevencí, diagnostikou a léčbou poškození systému, 

které vzniká úrazovým mechanismem. Může se jednat o poškození kostí či měkkých tkání, 

mezi které patří kloubní vazy, šlachy, svaly a chrupavka. (Dungl 2014) 

2.3.1 Distorze hlezenního kloubu 

Distorze hlezna či výron kotníku s poraněním ligamentózního aparátu hlezna, je velmi 

časté zranění.  Jak již bylo zmíněno v úvodu, přestože jsou tyto úrazy považovány za malé, 

nesprávně zvolená léčba může vést k trvalému postižení. Mechanismus vzniku poranění je 

obvykle kombinací addukčního, vnitřně rotačního a plantoflexního násilí. Nejčastěji dojde 

k poranění předního fibulotalárního vazu a anterolaterální části kloubního pouzdra. Spolu 

s těmito vazy se často trhá i calcaneofibulární vaz. (Dungl 2014) 

Komplikací při distorzi hlezna je vznik nestabilního kotníku s tendencí opakujících se 

distorzí. Distorze s krevním výronem a otokem vedou k organicky podmíněné nocicepci, což 

je důvodem k vytvoření si změněného pohybového programu a nestabilita se může stát 

chronickou. Dle různých autorů je instabilitou hlezna po distorzi postiženo 20 až 40 % lidí. 

(Kontrányiová 2007; Gallo 2011) 

Chronická nestabilita vede ke změněnému stupni aktivity nohy závislém na stavu 

ligament a stavu aktivních stabilizátorů a všech struktur ovlivňujících stabilitu kloubu. Podle 

stupně poranění ligament rozlišujeme těžké poranění III. stupně, kdy dochází ke kompletní 

ruptuře ligamenta. Středně těžké poranění II. stupně, kdy dochází k částečnému natržení a lehké 

poranění I. stupně, kdy je ligamentum pouze natažené bez hlubokého poranění kolagenních 

vláken. (Wolfe et al. 2001) 
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Nesprávné postavení nohy a talocrurálního kloubu může mít vliv na opakované distorze. 

Studie Ankle ligament injury risk factors: a prospective study of college athletes prokázala, že 

při větší plantární flexi a supinaci hlezenního kloubu je mírný nárůst výskytu laterálních 

distorzí. Další klinická radiografická studie zjistila vztah mezi zvětšenou everzí calcaneu 

v otevřeném kinematickém řetězci a vyšší incidencí laterální distorze pouze u žen. (Beynnon et 

al. 2001) 

 

 
Obrázek 4  stupně poranění ligament (physiopedia contributors 2021) 

2.3.2. Rizikové faktory distorze hlezenního kloubu 

Distorze je často způsobená instabilitou hlezna či přílišným stresem působící na okolní 

struktury. V této podkapitole se věnuji možnému vlivu hypermobility a obezity.  

2.3.2.1 Obezita 

Od konce 20. století je obezita považována za nejčastější chronické metabolické 

onemocnění z civilizačních chorob. Obezita se podílí na vzniku řady dalších onemocnění 
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včetně poruch pohybového aparátu. Dle klasifikace hmotnosti BMI je obezita I. stupně 

považována od BMI 30. (Kunešová et al. 2005) 

Vliv na pohybový aparát má především nadměrná dlouhodobá zátěž, která vede ke 

změnám struktur. Například nadměrná zátěž páteře může vést k poškození její funkce, což vede 

ke strukturálním změnám a dochází k ischialgii či jiným projevům. Dále s ubývající svalovou 

hmotou dochází ke svalovým dysbalancím ovlivňující celé tělo včetně svalových skupin nohy. 

(Silveri 2017) 

Dlouhodobé zatížení může také vést k opotřebení chrupavky, tím ztrátě její pevnosti 

a pružnosti a vzniku osteoartrózy. (Dungl 2014)  

Svačina (2013)  zmiňuje, že artróza u obézních jedinců není pouze mechanickou 

komplikací, ale také metabolickou. V tukové tkáni je řada cytokinů a adipokinů, které podporují 

zánět nízké aktivity. 

2.3.2.2. Hypermobilita 

Hypermobilitu nelze chápat jako chorobný stav, ale zvětšení kloubního rozsahu nad 

běžnou normu. Janda hypermobilitu vnímá jako vyjádření určité kvality vaziva. 

Charakteristická je zvýšená laxicita vaziva, která nestačí adekvátně zabezpečit kloubní systém 

proti přetížení. Za onemocnění hypermobilitu můžeme považovat až v případě výskytu 

zdravotních problémů a symptomů jako např. bolesti muskuloskeletálního systému, kdy 

hovoříme o tzv. hypermobilním syndromu. (Benign Joint Hypermobility Syndrome)  

Sachse rozeznává místní patologickou hypermobilitu, která vzniká jako kompenzační 

mechanismus blokády. Generalizovanou  hypermobilitu, vznikající při poruše aference 

a konstituční hypermobilitu  celého těla. Konstituční hypermobilita nemusí být ve všech 

oblastech ve stejném stupni. Častěji postihuje ženy. (Janda et al. 2004) 

Hypermobilita souvisí s instabilitou muskuloskeletálního systému, špatnými stereotypy 

a jistou pohybovou inkoordinací. Mimo zvýšenou laxicitu vaziva se vyskytuje také svalová 

hypotonie. U jedinců s hypermobilitou je tedy větší riziko častějších úrazů a zranění.  (Janda et 

al. 2004; Lewit 2003) 

Dle několika studií se autoři shodují na častější výskyt zranění, u hypermobilních 

jedinců, na dolních končetinách. Jsou to výrony kotníku, poranění LCA, nestabilita kolenního 

kloubu a jiné. (Bin Abd Razak et al. 2014; Wolf et al. 2011) 
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2.4. Léčba distorze hlezenního kloubu 

2.4.1. Konzervativní léčba – akutní stav 

Konzervativní léčba se opírá o obnovu propriocepce svalové síly a pohotovosti 

dynamických stabilizátorů, zejména peroneálních svalů. (Gallo 2011) 

U akutního stavu se doporučovala  fixace  na  dobu  36 týdnů.  Moderní pojetí léčby 

doporučuje tzv. funkční léčbu, kdy se přikládá pouze měkká bandáž. (Kolář et al. 2009)  

Léčbu můžeme rozdělit na 3 fáze. V první fázi je cílem minimalizovat otok, prevence 

proti dalšímu poškození měkkých struktur a nastartování hojivého procesu.  Ve druhé fázi 

podporujeme hojení měkkých struktur, obnovujeme svalové aktivity a proprioceptivní funkce. 

Ve třetí fázi je cílem funkční návrat k předchozím zátěžovým aktivitám. (Kolář et al. 2009) 

Kolář (2009) doporučuje tzv. PRICE postup. Protection – zamezit zátěž na 3–6 týdnů, 

Rest – vyloučení pohybových aktivit, Ice – kryoterapie pro prevenci krvácení do tkání a snížení 

bolestivosti zvláště v akutní fázi, Compression – komprese postižené oblasti elastickou bandáží, 

Elevation – zvednutí nohy nad úroveň pro dostatečné odplavení přebytečné lymfy a zmírnění 

otoku.  

Nové studie však ukazují, že využití ledu vede  kromě krátkodobého  analgetického 

a antiedematózního efektu ke zpomalení nervového přenosu a snižuje metabolickou aktivitu, 

čímž hojení zpomaluje.  (Bleakley  et  al.  2006;  Van  Den  Bekerom  et  al.  2012;  Scialoia 

a Swartzendruber 2020) 

Blaise  a  Esculier    (2020)  přišli s novou mnemotechnickou pomůckou, že zranění 

potřebuje PEACE & LOVE. Protection, Elevation, Avoid antiinflammatories –  vyhnout  se 

protizánětlivým lékum, protože obecně potřebujeme zachovat fyziologický zánět, který je pro 

hojení nezbytný, Compression,  Education  –  je potřeba se vzdělat ohledně zranění. 

Load – optimální zátěž,  kterou  k regeneraci tkáň potřebuje, Optimism  –  pozitivní přístup 

k léčbě, psychosomatika hraje velkou roli, Vascularisation – aerobní aktivita v brzké fázi slouží 

ke zvýšení průtoku krve, který se podílí na hojení, Exercise – cvičení a adekvátní pohyb je ke 

kvalitní terapii nezbytné.  

 

2.4.2 Následná rehabilitační léčba 

V následné rehabilitační léčbě, tedy ve  fázi pozdní úrazové,  je cílem podpořit hojení 

měkkých struktur, postupná obnova svalové síly  a proprioceptivních funkcí.  Po uplynutí 

fyzioterapeutické léčby ve zdravotnickém zařízení je úkolem fyzioterapeuta instruovat 
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a motivovat pacienta k pravidelnému cvičení a dalším pohybovým aktivitám (Kolář et al. 2009; 

Pavelka et al. 2018) 

2.4.2.1. Fyzikální terapie 

V dnešní době je k dispozici široké spektrum fyzikálních procedur a  lze  ji u distorze 

hlezna aplikovat ve všech fázích léčby. Přesto by neměla přesahovat 10 % celkové rehabilitace. 

V moderní  rehabilitaci  je snaha o aktivní přístup pacienta, nicméně jako doplňková léčba je 

velkým pomocníkem. (Kolář et al. 2009) 

Cílem fyzikální procedury je pozitivní ovlivnění symptomů. V perakutním stádiu, tedy 

první fázi v době 24 hodin po úraze se snažíme docílit zmírnění bolesti a odstranění otoku. 

Vhodné je využití lokální termoterapii, klidovou galvanizaci (30 min, 3x do 24 hodin po úrazu) 

a ultrazvuk (vzdálenost 10 cm, doba aplikace 4–10 minut, 1 MHz, 4 cm2 , 1:8, 2 W/cm2).  

V další fázi do tří dnů lze indikovat diadynamické proudy (3–6 minut, elektrody jsou 

uložené transregionálně, CP ISO, step 1 minuta), středněfrekvenční proudy. 

Ve fázi, kdy přetrvává tuhý otok a bolest, je k dispozici kontinuální ultrazvuk, dipólové 

vektorové pole (středněfrekvenční proudy) a pulzní nízkofrekvenční magnetoterapii. 

Také se využívá hydroterapie na DKK  v různé formě. Priessnitzovy zábaly, šlapací 

koupele, masážní koupele a další. (Poděbradský a Vařeka 1998) 

 

2.4.2.2. Manuální terapie 

V manuální terapii se využívají ruce  terapeuta k ovlivnění zkrácených svalů, svalové 

povázky a ostatních měkkých tkání.  Uvolňují se blokády kloubů a páteře.  Tato  technika 

většinou předchází dalším neurofyziologickým postupům. 

K přípravě měkkých tkání, tedy kůže, podkoží a fascií je využívána technika měkkých 

tkání dle Lewita. Terapeut posune tkáň do patologické bariéry, ve které čeká na fenomén tání, 

uvolnění  bariéry a zvýšení posunlivosti na  posunlivost  fyziologickou.  Dalším hojně 

využívaným způsobem je míčkování dle Jebavé. (Jebavá 1997; Lewit 2003) 

Při terapii svalů se pracuje s postizometrickou relaxací a antigravitační relaxací dle 

Zbojana. Případně postizometrickou relaxací s protažením dle Jandy.  

K ovlivnění oblasti kloubů se využívá mobilizačních technik. Změny v kloubu  se 

projeví tzv. kloubní blokádou a omezením joint play. Šetrnou mobilizací můžeme navrátit joint 

play, aby se kloubní plochy posunovali jedna po druhé ve svém fyziologickém rozsahu. (Dobeš 

a et al 2011) 
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Důležitou součástí fyzioterapie je centrace kloubů, posilování oslabených svalů, 

aktivace hlubokého stabilizačního systému a senzomotorická stimulace (viz kapitola 2.4.2.3).  

K posilování oslabených svalů lze využít izometrická cvičení, analytická cvičení nebo 

metody založené na neurofyziologickém podkladě jako je například proprioceptivní 

neuromuskulární facilitace (PNF).  Dále nesmíme opomenout ani respirační fyzioterapii. 

(Pavelka et al. 2018) 

 

2.4.2.3. Senzomotorická stimulace 

Senzomotorická stimulace je přímo vhodná pro léčbu po distorzi hlezna. Řeší 

komplexně funkční poruchy hybnosti vzniklé na základě útlumu. Napomáhá zlepšení stability 

a svalové funkci.  

Cílem senzomotorické stimulace je dosažení reflexní automatické aktivace žádaných 

svalů, aby pohybové úkony nevyžadovaly výraznější volní kontrolu.  

Využívá se k tomu vědomé učení balančních cviků, které jsou prováděny s různou 

náročností na posturální systém. Začíná se úpravou periferie (viz manuální terapie), poté se 

přechází na učení malé nohy, zámku kolene, stabilizace pánve a správného držení těla v sedě, 

stoji, ve výpadu a přechází se k náročnějšímu cvičení na jedné noze a cvičení s balančními 

pomůckami. Využívá se bosu, válcové či kruhové úseče, balanční sandály, balanční čočky nebo 

posturomed. 

Je nutné dodržovat několik zásad. Bosé nohy, postup od distálních částí k proximálním, 

cvičení nesmí působit bolest a nesmí se cvičit přes únavu. Postupuje se od nejjednodušších 

cviků ke složitějším.  

Indikací jsou instability v hlezenním či kolenním kloubu, posturální vady, idiopatická 

skolióza, mozečkové či vestibulární poruchy a poruchy hlubokého čití. Kontraindikací jsou 

akutní bolestivé poúrazové stavy, akutní vertebrogenní bolesti či úplná ztráta povrchového 

a hlubokého čití. (Janda a Vávrová 1992) 

 

2.4.2.4. Kineziotaping 

Kineziotape je elastická páska, která se lepí na tělo. Ovlivňuje  prokrvení, zlepšení 

odtoku  lymfy,  bolest  a  svalový tonus.  Využití je i pro stabilizaci segmentu  a  harmonizace 

pohybu. Indikací jsou bolestivé stavy, neuralgie, parézy periferní i centrální, otoky, entezopatie, 

vertebrogenní algický syndrom, úžinové syndromy, distorze, kloubní instability, svalový 
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hypertonus, jizva, kontuze, deformity nohy, prstů a jiné. (Bulíčkova 2014) 

Kineziotape  aplikujeme v akutní fázi v podobě lymfatického tapu s napětím 020 %. 

Aplikací je potřeba docílit mírného zvrásnění kůže, aby mohlo dojít k dekompresi  krevních 

a mízních cév a filtraci tekutiny z mezibuněčného prostoru. Kotva tapu se umisťuje proximálně 

od otoku, tak aby i tok tekutiny směřoval distoproximálně. Pásky tapu se lepí vějířovitě, 

aby pokryly celé místo otoku. (Kobrová a Válka 2012) 

V postakutním stádiu se k prevenci instability a opakované distorze používá tape  na 

mechanickou  korekci  s napětím 5070  %.  Při správné aplikaci tapu dochází k dráždění 

mechanoreceptorů kvůli většímu napětí kůže. Snahou organismu je normalizovat napětí, což 

vede k repozici kloubu. Další technikou je funkční korekce s napětím 75100 %. Využívá se 

pro podporu pohybu nebo naopak omezení pohybu nežádoucího. Indikací jsou neurologické 

potíže, hypermobilita segmentu či degenerativní změny.  (Kinesio  Taping  Association 

International 2013) 

2.4.2.5. Podpůrná léčba pomocí biologických látek 

Ke zkrácení doby terapie se dají využít růstové faktory nebo alopatická léčiva. Jedním 

z příkladů je kyselina hyaluronová, jejíž fyziologickou funkcí je mimo jiné zajištění lubrikace 

kloubů nebo podpora hojení poškozených ligament. Přípravek s touto látkou se aplikuje injekcí 

do okolí hlezenního kloubu.  Vytvoří se komplex s fibrinovými vlákny  zpevňující vaz. 

Kys. hyaluronová naváže velký objem vody a vytvoří porézní viskoelastický gel v místě 

poranění. Podávají se dvě dávky. První do 48 hodin a druhá v odstupu 23 dní. (Hrazdira 2008; 

Činčura 2008; Trč 2008) 

Další možností je využití růstových faktorů, tedy biopotentních bílkovin krevní plazmy, 

které se podílejí na proliferaci buněk mezenchymového původu. Po injekční aplikaci je v tkáni 

vyvolána chemotaxe, proliferace, proteosyntéza, syntéza dalších růstových faktorů, tvorba 

extracelulární matrix, angiogeneze a následně funkční přestavba tkáňových struktur. Reparace 

je zahájena dříve s omezením zánětlivé fáze hojení a zároveň je snížena i bolestivost procesu 

reparace a regenerace. (Frei et al. 2008) 
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3. Část speciální 
Tato část je zaměřena na kazuistiku pacientky s diagnostikovanou distorzí hlezenního 

kloubu. Obsahuje anamnézu, zápis vyšetření, terapeutické jednotky a závěr se zhodnocením 

efektu. 

Celá terapie probíhala v CLPA pod supervizí Mgr. Pavlíny Těšitelové od 15.1. – 11.2. 

2021. Pacientka před zahájením terapií podepsala informovaný souhlas se zveřejněním jejích 

osobních údajů a celé terapie. Vzor informovaného souhlasu spolu s vyjádřením etické komise 

je v příloze. 

Anamnéza 

 

Vyšetřovaná osoba: A.H. 

Pohlaví: žena 

Rok narození: 1982 

Diagnóza: M2197 Stp. distorsionem TC, arthralgia TC I.dx 

Status praesent – 15.01.2021 

 

Subjektivní:  pacientka  se cítí dobře, uvádí bolest v oblasti  pravého  hlezna, která se 

objevuje pouze po zátěži – chůze, popoběhnutí na přechodu (VAS 45), v klidu (VAS 01), nyní 

chůze do schodů bez problému, chůze ze schodů bolestivá 

 

Objektivní: pacientka  je orientovaná prostorem i časem, přichází do ambulance bez 

pomůcek, malý otok pravé dolní končetiny pouze v oblasti hlezna z fibulární i tibiální strany, 

na dotek nebolestivé, hybnost v hlezenním kloubu omezena, dominantní strana pravá 

 

Váha: 94 kg 

Výška: 180 cm 

BMI: 29,01 (lehká nadváha) 

 

OA: Prodělala běžná dětská onemocnění, 1999 (17 let) konizace děložního čípku, 2014 

operace děložního čípku pro nádorové onemocnění – chemoterapie 2 roky, nyní sledována 

(návštěva gynekologie 3x ročně), v souvislosti s onemocněním úzkostné stavy – dochází na 

psychiatrii, hypertenze – léčeno farmakologicky, častá distorze hlezenního kloubu bilaterálně, 
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uvádí častá podvrknutí v dětství, která léčila sama, dále 2x distorze PDK, 1x distorze LDK 

léčena konzervativně sádrovou fixací s následnou rehabilitační péčí, pacientka neuvádí žádná 

omezení po vyléčení, zlomenina pravého zápěstí v dětství, léčeno konzervativně sádrou, 

zhojeno bez deficitu. 

 

NO: červen 2020 úraz – distorze hlezna PDK, špatný došlap v nerovném terénu, bolestivost 

uvádí (VAS 89), spánek bez analgetik nemožný, pacientka si sama nohu bandážovala, 

odlehčovala 3 týdny s berlemi, poté plná zátěž s kineziotapy, návštěva u lékaře neproběhla 

z důvodu pracovních povinností vzhledem ke covidové době, vyšetřena u ortopeda až leden 

2021, nyní omezující bolest (VAS 45) po zátěži (běžná chůze přes den), pro fixaci používá 

kineziotape, v klidu bez bolesti 

RTG  (10.1.2021)  –  kulovitá drobná osifikace dorsa talonavikulárního kloubu, nepatrné 

přihrocení mediálního malleu, jinak fyziologický, povolena plná zátěž 

 

RA: matka žije – gynekologické nádorové onemocnění, otec žije – léčí hypertenzi 

GA: porody 0, 2014 operace děložního čípku pro nádorové onemocnění 

FA: CINT, CONCOR, AVAMYS, APO PARX 

AA: prach, peří, roztoči 

Absusus: pacientka neuvádí 

PA: asistentka manažera, většinu času řídí auto, pravidelně i dny, kdy v práci chodí celý den 

SA: žije s přítelem v bytě, sport rekreačně – turistika, kolo, nyní redukce váhy cvičením 

 

Předchozí rehabilitace: 3x po distorzi hlezna, v dětství pacientka si nepamatuje kde 

 

Diferenciální rozvaha:  

Vzhledem k častým distorzím v dětství a lehké nadváze předpokládám nestabilitu v kloubech, 

hypermobilitu, zhoršenou nožní klenbu, přetížení svalů LDK vzhledem k podvědomému 

odlehčování PDK vlivem posledního úrazu, možné blokády drobných kůstek pravé nohy, 

sníženou pohyblivost P hlezna, zkrácený m. triceps surrae, ischiokrurální svaly, m. piriformis 

a m. iliopsoas. Dále změněný stereotyp chůze a změna na úrovni měkkých tkání, otok. 
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Indikace k terapii:  

21 001 – Kineziologický rozbor 

21 113 – Fyzikální terapie II. 

21 413 – Techniky měkkých tkání 

21 415 – Mobilizace páteře a periferních kloubů 

21 221 – Kinezioterapie individuální I. 

21 225 – Kinezioterapie individuální II. 

21 003 – Kontrolní kineziologický rozbor 

 

Vstupní kineziologický rozbor 15.1.2020 

 

Vyšetření stoje  

pohled zezadu 

•  stoj o úzké bázi, pravé chodidlo vytočené zevně 

•  valgózní postavení kotníků, asymetrie Achillovy šlachy – otlak bilaterálně 

•  pravé lýtko opticky menší 

•  podkolenní rýhy ve stejné výši 

•  pravé stehno hypotrofie 

•  pravá subgluteální rýha je výš cca o 1 cm, delší, hlubší 

•  pravá strana pánve výš 

•  pravý thorakobrachiální trojúhelník je menší 

•  rotace trupu levostranně 

•  ramena v protrakci 

•  pravé rameno výš 

 

pohled z boku 

•  protrakce ramen bilaterálně 

•  mírný předsun hlavy 

•  oploštěná příčná i podélná klenba bilaterálně 
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pohled zepředu 

•  pokles příčné i podélné klenby 

•  náznak hallux valgus (P více) 

•  kontura stehen asymetrická 

•  pravé koleno směřuje dovnitř, vnitřní rotace v kyčelním kloubu 

•  pravá strana pánve výš 

•  pravá taile menší 

•  umbilikum tažené kaudálně 

•  pravé rameno výš 

•  protrakce ramen, ramena ve vnitřní rotaci 

 

Modifikace stoje 

•  stoj na 1 dolní končetině (DK): provede, na pravé noze mírně nestabilní  (pozitivní 

Trendelenburgova zkouška) 

•  stoj na špičkách: zvládne bez titubace,  chodidla  mimo  osu,  v nejvyšší pozici dojde 

k hypervaroznímu postavení kotníků a zvýšené supinaci chodidel, udává bolest 

•  stoj na patách: velká souhra pánve a trupu, pacientka stojí na patách s  velkým 

předklonem trupu 

•  Rhombergův stoj I., II., provede bez titubací, III. mírné titubace 

•  Véleho test: 2 (B) 

•  Stoj na dvou vahách: LDK = 50 kg  PDK = 44 kg  (6%) 

 

Vyšetření pánve: 

palpace: 

•  pravá crista výš 

•  spina iliaca posterior superior – výš na pravé straně 

•  spina iliaca anterior superior – výš na pravé straně 

testy 

•  spine sign: negativní 

•  předbíhání spin: bez patologie 

•  SI posun: pozitivní na levé straně 
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Vyšetření distancí na páteři a dynamické vyšetření páteře:  

•  Schoberova vzdálenost (45 cm): 4 cm 

•  Stiborova vzdálenost (710 cm): 8 cm 

•  Ottova inklinační vzdálenost (3,5 cm): 4 cm  

•  Ottova reklinační vzdálenost (2,5 cm): 2,5 cm 

•  Čepojevova vzdálenost (3 cm): 1,5 cm 

•  Thomayerova vzdálenost (0 cm): 20 cm 

•  Lateroflexe: L: 24 cm   P:  25  cm  –  bilaterálně  chybí plynulé rozvíjení páteře, 

zejména v bederní oblasti 

 

Vyšetření chůze  

Chůze peroneální dle Jandy, o úzké bázi, vytočené špičky zevně pravá o 10° více, délka kroku 

symetrická, arytmická – zkracuje stojnou fázi na PDK, pravá DK má tendenci překračovat 

středovou čáru. Pacientka neodvíjí správně chodidla, došlap na patu, propad klenby při 

došlapu, odraz z metatarzálních kostí u obou DK. Kolébavá chůze. Chybí souhyb HKK, hlava 

a ramena v protrakci. 

Chůze po špičkách: provede, zvýší se vytočení chodidel zevně 

Chůze po patách: provede obtížně se souhyby trupu, nestabilní, zevně vytočená chodidla, 

široká baze cca 30 cm 

Chůze po schodech: chůze do schodů plynulejší, bez pomůcek a zrakové kontroly, 

chůze ze schodů je na pravé hlezno antalgická se zrakovou kontrolou, výrazná ZR v kyčlích, 

kolena směřují zevně a vytáčí chodidla, arytmie kroku 

 

Antropometrické vyšetření  dle Haladové: 

 

Obvody [cm]  L  P 

Nad kotníky  24  25 

Přes kotníky  25  26 

Přes nárt a patu  32  33 
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Obvody [cm]  L  P 

Nad kotníky  24  25 

Přes hlavice metatarzů  22  22 

Přes lýtko  42  42 

Přes stehno (15 cm nad patellou)  57  55,5 

Přes stehno (10 cm nad patellou)  51  49 

Přes patellu  41  41 

Tabulka 1: antropometrie obvody 

Délky [cm]  L  P 

Funkční délka DKK  97  97 

Anatomická délka DKK  95  95 

Délka stehna  50  50 

Délka bérce  45  45 

Tabulka 2: antropometrie délky 

 

Goniometrické vyšetření dle Jandy, Pavlů:  

 

Kloub  LDK  PDK 

AP  PP  AP  PP 

Kyčelní kloub  S 05120  S 05125  S 05120  S 05125 

  F 45020  F 55025  F 45020  F 55025 

  R 20015  R 25020  R 20015  R 25020 

Kolenní kloub  S 50110  S 50115  S 50120  S 50130 

Hlezenní kloub  S 10055  S 15055  S 0040  S 0050 

  R 15015  R 30045  R 10010  R 25030 

MTP klouby  S 55055  S 60060  S 50055  S 55060 
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Kloub  LDK  PDK 

AP  PP  AP  PP 

  F 15015  F 20020  F 15015  F 20020 

IP kloub palce  S 5060  S 10065  S 5060  S 10065 

Tabulka 3: goniometrické vyšetření 

Orientační vyšetření svalové síly: 

Kloub  Pohyb  LDK  PDK 

Kyčelní kloub  FLX  5  5 

  EXT   4*  5* 

  ABD  5  5 

  ADD  4  4 

  ZR  4  4 

  VR  4*  4* 

Kolenní kloub  FLX  5*  5* 

  EXT  5  5 

Hlezenní kloub  PFX (m.triceps 

surae) 

5  3* 

  PFX (m.soleus)  4  3 (OP  bolest) 

  SUP (m.tibialis 

anterior) 

4  3 (OP  bolest) 

  SUP (m.tibialis 

posterior) 

4  3 (OP  bolest) 

  PRO (m.peroneus 

brevis et longus) 

4  3 (OP  bolest) 

MTP klouby (2.5.prst)  FLX  5  5 

  EXT  5  5 

  ABD  4  4 

  ADD  5  5 
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Kloub  Pohyb  LDK  PDK 

MTP kloub palce  FLX  5  5 

  EXT  4  3 

Tabulka 4: vyšetření svalový test 

*vyšetření nebylo možné v plném rozsahu 

 

 

Vyšetření zkrácených svalů  dle Jandy 

Sval  LDK  PDK 

M. iliopsoas  2  2 

M. piriformis  1  1 

Adduktory kyč. kl. jednokloubové  0  0 

Adduktory kyč. kl. dvoukloubové  0  0 

M. rectus femoris  1  1 

Flexory kolenního kl.  0  0 

M. tensor fasciae latae  1  2 

M. soleus  0  1 

M. gastrocnemius  1  1 

Tabulka 5: vyšetření zkrácených svalů 
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Vyšetření kloubní vůle dle Lewita a Rychlíkové : 

Kloub  Směr  LDK  PDK 

Hlavička fibuly  Ventrodorsální 

posun 

bpn  bpn 

Patella  Laterolaterální 

posun 

bpn  bpn 

Kraniokaudální 

posun 

bpn  bpn 

 Talokrurální kloub  Dorzálně  bpn  nepruží 

 Lisfrankův kloub  Dorsální posun  bpn  bpn 

Plantární posun  bpn  bpn 

Rotace  bpn  bpn 

 Os calcaneus  Laterálně  bpn  bpn 

Mediálně  bpn  bpn 

Supinace/prona

ce 

bpn  bpn 

 Os naviculare  Plantárně  bpn  nepruží 

Dorzálně  bpn  nepruží 

 Os cuboideum  Plantárně  bpn  nepruží 

Dorzálně  bpn  nepruží 

 Hlavičky metatarzů  Plantárně  bpn  bpn 

Dorzálně  bpn  bpn 

 MP klouby  Laterolaterálně  bpn  bpn 

Dorzoplantárně  bpn  bpn 
Tabulka 6: vyšetření kloubní vůle 

Vyšetření reflexních změn dle Lewita  

kůže: v oblasti pravého hlezna zvýšená teplota a potivost, kůže protažitelná 

podkoží: ve fyziologickém nálezu 

vyšetření fascií: fascie stehna protažitelná do všech směrů, v oblasti hlezna reflexní změny 

svaly: bilaterálně hypertonus m.piriformis, m.gastrocnemii 
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palpace Achillovy šlachy nebolestivá, na LDK o trochu hůře protažitelná 

 

Vyšetření stereotypů dle Jandy:  

extenze: pacientka nedokáže zaujmout výchozí polohu, nelze objektivně vyšetřit 

abdukce: pozitivní tenzorový i quadrátový mechanismus 

flexe trupu: pohyb zahájen z nádechového postavení, proveden pomocný švih, neplynulá 

koaktivace břišních svalů, zapojení m. iliopsoas 

flexe šíje: flexe krku zahájena předsunem – iniciátorem pohybu je m. sternocleidomastoideus 

 

Vyšetření stereotypu dýchání:  

převažuje mělké břišní dýchání, omezené rozvíjení hrudní páteře laterolaterálně 

i kraniokaudálně 

 

Test stabilizačních schopností dle Australské školy:  

při testu vtahování břišní stěny došlo k souhybu pánve, palpačně nebyla napalpována správná 

aktivita m. transversus abdominis, pacientka při testu nedokázala volně dýchat. 

 

Hypermobilita dle Jandy a Sachseho: 

Zkouška šály: hypermobilní rozsah bil., B 

Zkouška zapažených paží: hypermobilní rozsah bil., B 

Zkouška založených paží: hypermobilní rozsah bil., překryta ½ lopatky 

Zkouška extendovaných loktů: hypermobilní rozsah bil., B 

Zkouška sepjatých rukou: fyziologický rozsah, B 

Zkouška sepjatých prstů: fyziologický rozsah, A 

Extenze kolenního kloub: B 

Rotace kyčelního kloubu: B 
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Neurologické vyšetření:  

Povrchové čití: bez patologického nálezu  

Hluboké čití: polohocit i pohybocit bez patologického nálezu 

 

Šlachookosticové reflexy DK: normoreflexie bilaterálně 

Pyramidové iritační, zánikové jevy DK: negativní bilaterálně 

 

Závěr vyšetření:  

Pacientka je přes 6 měsíců po distorzi pravého hlezna, úraz nebyl léčen lege artis a je 

opakovaný, čímž se doba rekonvalescence prodloužila. Bolestivost, zejména everze s dorsální 

flexí při chůzi  přetrvává a omezuje pacientku při jejím běžném fungování.  Snížený rozsah 

pohybu nejvíce do dorsální flexe. Zkrácené svaly m.  soleus, m. piriformis, m.  tensor  fascie 

latae, m.rectus femoris a m. iliopsoas bilaterálně. Bilaterálně oslabené svaly, které tvoří klenbu 

nožní. Svalová dysbalance v oblasti pánve, mírné sešikmení pánve k levé straně. Znatelná je 

i omezená kloubní vůle u kloubů pravé nohy. Nález na DKK potvrzuje stereotyp stoje: zevní 

rotace v kyčli s valgózním postavením hlezna a funkční plochonoží. Vyšetření hypermobility 

poukazuje na tendenci vyššího počtu elastické složky ve vazivu, způsobující nestabilitu nejen 

hlezenního kloubu. Pacientka má patologický stereotyp dýchání spolu s inaktivním svalovým 

korzetem a při chůzi nedochází k fyziologickému souhybu paží.  Chůze je kolébává s tvrdým 

nášlapem přes patu. 

 

Návrh terapie:  

uvolnění měkkých tkání v oblasti pravého hlezna, mobilizace kloubních blokád, posílení 

oslabených svalů, terapie zkrácených svalů, reedukace chybných stereotypů, centrace PDK, 

nácvik SMS, nácvik správného stereotypu chůze po rovině, v terénu a po schodech, 

autoterapie 

 

Krátkodobý terapeutický plán:  

cíle: 

•  uvolnění měkkých tkání a fascií v oblasti PDK 

•  obnovení kloubní vůle v oblasti PDK 
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•  protažení zkrácených svalových skupin 

•  posílení oslabených svalových skupin 

•  ovlivnění hypertonických svalových skupin 

•  zlepšení stability hlezenního kloubu 

•  normalizace funkčních rozsahů PDK 

•  odstranění otoku a bolesti v oblasti kotníku PDK 

•  edukace autoterapie 

•  reedukace/úprava chůze 

 

Při terapii budou využity metodiky a fyzikální terapie:  

•  Měkké techniky a mobilizace periferních kloubů dle Lewita  v oblasti pravého 

hlezenního kloubu: talokrurální kloub, os naviculare, os cuboideum 

•  Míčkování dle Jebavé v oblasti otoku kolem kotníků 

•  PIR s protažením dle Jandy a strečink svalů: m.piriformis, m.iliopsoas, m.tensor fascia 

latae, m. triceps surae, m.rectus femoris 

•  Metoda senzomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové 

•  Pasivní a aktivní cvičení s dopomocí, proti odporu: m. triceps surae, m. tibialis anterior 

et posterior, m. peroneus longus et brevis a malých svalů chodidla 

•  Cvičení s využitím pomůcek (theraband, kamínky, lano, balanční plošina…) 

•  Využití kineziotapu pro fixaci před náročným dnem, pro facilitaci svalů chodidla 

•  PNF se zaměřením na posílení svalů m.triceps surae, m. tibialis anterior et posterior, 

m.peroneus longus et brevis a malých svalů chodidla 

 

Dlouhodobý terapeutický plán: 

•  reedukace stereotypů dle Jandy 

•  reedukace dechového stereotypu 

•  posílení svalového korzetu trupu 

•  redukce váhy 

•  korekce pronačního držení ramen 

•  stabilita hlezna při všech pohybech 

•  zlepšení funkce příčné a podélné klenby 

•  korekce sportovních aktivit 



35 
 

Terapeutické jednotky: 

I. terapeutická jednotka 15.1.2021 

Status praesens: viz anamnéza 

Cíl terapeutické jednotky: 

Odebrání anamnézy, vstupní kineziologický rozbor se závěrem a návrh krátkodobého 

a dlouhodobého plánu, uvolnění měkkých tkání, protažení zkrácených svalů, 

Provedení terapie: 

•  odebrání anamnézy 

•  vstupní kineziologický rozbor 

•  uvolnění fascií do rotace v oblasti PDK v leže na zádech s pokrčenými DKK 

•  mobilizace dle Lewita: zvětšování kloubní vůle Talokrurálního kloubu dorsálně na 

PDK, mobilizace vějířem 

•  AGR m. piriformis v leže na břiše 

•  protažení zkrácených svalů: PIR s protažením m. triceps surae, m.iliopsoas v leže na 

zádech s nohou svěšenou z lehátka 

•  zvýšení aferentace: míčkování ježkem v oblasti plosky nohy a kotníků, nácvik malé 

nohy v sedě 

•  zadána autoterapie na doma (cvičit malou nohu, protahovat m.triceps surae) 

 

Výsledek terapie: 

Po  terapeutické jednotce došlo k uvolněním fascií, obnovení kloubní vůle 

v talokrurálním kloubu. Protažení zevních rotátorů, bolest v hleznu se mírně zvýšila. Pacientka 

byla poučena o režimových opatřeních.  

 

II. terapeutická jednotka 20.1.2021 

status praesens 

Obj.: otok, teplota, potivost nezměněno, při chůzi zřetelné odlehčování PDK 

 

Subj.: pacient se cítí dobře, po minulé terapii uvádí další den zlepšení, pravidelně usíná 

s bolestí hlezna VAS 45, stěžuje si na tah PDK na zevní straně stehna při chůzi 
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cíl terapeutické jednotky: 

ošetření  měkkých tkání,  protažení zkrácených svalů  zejména m. TFL, zvýšení 

aferentace plosky nohy, posílení oslabených svalů DKK, mobilizace kloubů s omezeným joint 

play, nácvik stability chodidel 

 

provedení: 

•  technika měkkých tkání: míčkování v oblasti vnějšího a vnitřního kotníku vpravo 

kaudokraniálním směrem v leže na zádech 

•  pasivní pohyby do plantární a dorsální flexe v pravém hlezenním kloubu vleže na 

zádech, 30x 

•  uvolnění fascií: uvolnení fascie do rotace v oblasti PDK v leže na zádech s pokrčenou 

DK 

•  mobilizace dle Lewita: zvětšování kloubní vůle  na  PDK:  Talokrurálního kloubu 

dorsálně,  dorsální  a  plantátrní vějíř, dorsoplantární posun tarsálních kůstek, trakční 

manipulace na dolní a horní hlezenní kloub 

•  AGR dle Zbojana na m.piriformis bilaterálně 

•  protažení zkrácených svalů: PIR s protažením na m.plantae vpravo  v leže na břiše, 

m. peroneus  longus  v leže na zádech  vpravo,  stretching  ve  stoji  do  lateroflexe 

s překřížením DKK  na m.TFL a m. quadratus lumborum bilaterálně,  stretching 

m.triceps surae ve stoji 

•  zvýšení aferentace: míčkování ježkem v oblasti chodidla, šlapání na oblázcích, nácvik 

malé nohy v sedě s tlakem na koleno 

•  posílení svalů DKK: hra prstců (postupná extenze v IP kloubech od malíku po palec, 

abdukce a addukce palce), uchopování kaštanů, chůze po provaze širokém 10cm  po 

předu,  analytické posílení m. tibialis posterior a m.tibialis anterior s therabandem  5 

opakování, PNF modifikace ve stoji I. i II. flekční/extenční diagonála 

•  korekce chůze po schodech 

•  zadána autoterapie na doma (posilování svalů hrou prstců, trénovat malou nohu se 

zatížením  v sedě,  stretching  m.TFL  ve  stoje  do  lateroflexe,  m.  piriformis  v leže na 

zádech s překříženou nohou pokrčmo) 

 

výsledek: 

Po  terapeutické jednotce došlo k uvolnění fascií, obnovení kloubní vůle všech 
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mobilizovaných kloubů. Došlo k protažení m. TFL a zkrácených svalů. Pacientka cítí úlevu na 

zevní straně stehen. Při posilování svalů nohy se ukázal problém ovládat izolovaně prsty na 

nohou, nejtěžší je pro ni extenze palce a abdukce palce, malá noha se od minulé terapie zlepšila, 

chůze po provaze je velmi nestabilní s titubací v pravém kotníku a souhyby těla. Pacientka se 

po terapii cítí dobře, je příjemně unavená.  

 

III. terapeutická jednotka 22.1.2021 

status praesens 

Obj.: pacientka spolupracuje, rozsah pohybů v hlezenním kloubu zlepšen AP: S 5040, 

teplota a potivost v oblasti otoku klesla, otok nezměněn 

 

Subj.:  pacientka  se  dnes cítí unavená, přechozí den v práci nohu hodně zatěžovala, 

stěžuje si na únavu, ale bolest je mírnější 

 

cíl terapeutické jednotky: 

ošetření měkkých tkání, protažení zkrácených svalů, zvýšení aferentace plosky nohy, 

posílení oslabených svalů DKK, mobilizace kloubů s omezeným joint play, nácvik stability 

 

provedení terapie: 

•  technika měkkých tkání: míčkování v oblasti vnějšího a vnitřního kotníku vpravo 

kaudokraniálním směrem v leže na zádech 

•  uvolnění fascií PDK do rotace v leže na zádech s flektovaným kolenním kloubem 

•  mobilizace  dle  Lewita: zvětšování kloubní vůle na PDK: Talokrurálního kloubu 

dorsálně, dorsální a plantátrní vějíř, dorsoplantární posun tarsálních kůstek, trakční 

manipulace na dolní a horní hlezenní kloub 

•  AGR dle Zbojana na m.piriformis a m.iliopsoas bilaterálně 

•  protažení  zkrácených svalů: PIR s protažením na m.  plantae  vpravo  v leže na břiše 

s flektovaným kolenem,  m.  peroneus  longus  v leže na zádech vpravo,  kontrola 

autoterapie stretchingu na m.TFL (viz předchozí terapie) stretching m.triceps surae ve 

stoji 

•  zvýšení aferentace: míčkování ježkem v oblasti chodidla, šlapání na oblázcích, nácvik 

malé nohy v sedě s tlakem na koleno a v korigovaném stoji, 
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•  posílení svalů DKK: hra prstců (postupná extenze v IP kloubech od malíku po palec 

provedeno  3x,  abdukce  a  addukce  palce  provedeno  5x,  ABD,  ADD  provedeno  3x), 

výpony na obou DK 5 opakování po 2 sériích, kontrola provedení PNF ve stoji z minulé 

terapie, chůze po provaze popředu 

•  posílení HSS při výponech na DK, kontrola dechu a aktivace abdominálních svalů 

•  nácvik symetrického zatěžování chodidel na dvou vahách  

•  zadána autoterapie na doma (posilování svalů hrou prstců, trénovat malou nohu se 

zatížením v sedě i ve stoji, trénovat chůzi po nerovném terénu, korigované výpony před 

zrcadlem) 

 

výsledek: 

Po  terapeutické jednotce došlo k uvolnění fascií, obnovení kloubní vůle všech 

mobilizovanách kloubů. Došlo k protažení zkrácených svalů (viz provedení). Pacientka dokáže 

zaktivovat svaly do tzv. malé nohy při zátěži v sedě, ve stoji ještě neprovede. Chůze po provaze 

je stále nestabilní s titubací v pravém kotníku, menší souhyby těla. Pacientka se po terapii cítí 

dobře, bolest se nezhoršila. Z důvodu únavy jsme vynechali nácvik korigovaného stoje na jedné 

noze a posilování s therabandem. 

 

IV. terapeutická jednotka 27.1.2021 

status praesens 

Obj.: pacientka spolupracuje, při vstupu do ambulance není znatelné jednostranné 

zatěžování nohy, v oblasti pravého hlezna je otok menší o centimetr, přetrvává mírně zvýšená 

teplota 

 

Subj.: pacientka se cítí velmi dobře, v noci spí bez bolesti, uvádí pocitově velké zlepšení 

 

cíl terapeutické jednotky: 

  ošetření měkkých tkání, protažení zkrácených svalů, zvýšení aferentace plosky 

nohy, posílení oslabených svalů DKK, mobilizace kloubů s omezeným joint play, nácvik 

stability v nerovném terénu 

 

provedení: 

•  technika měkkých tkání: míčkování v oblasti vnějšího a vnitřního kotníku vpravo 
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kaudokraniálním směrem v leže na zádech 

•  uvolnění fascií PDK do rotace v leže na zádech s flektovaným kolenním kloubem 

•  mobilizace dle Lewita: zvětšování kloubní vůle na PDK: Talokrurálního kloubu 

dorsálně, dorsální a plantátrní vějíř, dorsoplantární posun tarsálních kůstek, trakční 

manipulace na dolní a horní hlezenní kloub 

•  protažení zkrácených svalů: kontrola autoterapie stretchingu na m.TFL a m.piriformis, 

stretching m.triceps surae ve stoji, stretching m. iliopsoas v kleče s opřením o gymball 

pro jistější pocit pacienta 

•  zvýšení aferentace: míčkování ježkem v oblasti chodidla, šlapání na oblázcích, nácvik 

malé nohy PDK v korigovaném stoji a ve výpadech 

•  posílení svalů DKK: korekce cviků z předchozích terapií, chůze po provaze po předu, 

po zadu, přenášení váhy na špičky, paty, medialní a lateralní stranu chodidel ve stoji, 

korigované výpony 10x, korigovaný stoj na jedné noze, modifikovaný stoj na jedné noze 

s molitanovým míčkem pod špičkou, středem, patou chodidla, kontrola PNF ve stoji 

•  zadána autoterapie na doma (posilování svalů hrou prstců, trénovat malou nohu se 

zatížením v sedě i ve stoji, trénovat chůzi po nerovném terénu, korigované výpony před 

zrcadlem, stoj na 1 DK) 

 

výsledek 

Chůze po provaze se výrazně zlepšila stále s mírnou titubací, pronací ramen 

a kyfotickým držením těla, pacientka po upozornění dokáže aktivovat svaly chodidla pro lepší 

stabilitu při chůzi na provaze – s každým opakováním zlepšení, rozsahy do palmární i dorsální 

flexe zvětšeny, pacientka je schopna sama korigovat výpony na obou DKK, které byly 

prováděny pouze do výšky, ve které necítí bolest.  

 

V. terapeutická jednotka 29.1.2021 

status praesens 

objektivně: pacientka spolupracuje, dochází ke zlepšení stability chodidla, větší jistota 

při došlapu na pravé chodidlo, bolest přetrvává při pasivní everzi 

subjektivně: cítí se dobře, uvádí menší bolestivost a vyšší jistotu při chůzi po provaze 

 

cíl terapeutické jednotky: 

ošetření  měkkých tkání,  protažení zkrácených svalů, zvýšení hybnosti v hlezenním 
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kloubu, zvýšení aferentace plosky nohy, posílení oslabených svalů DKK, zlepšení stability 

   

provedení: 

•  technika měkkých tkání: míčkování v oblasti vnějšího a vnitřního kotníku vpravo 

kaudokraniálním směrem v leže na zádech 

•  mobilizace  dle  Lewita:  dorsální a palmární vějíř vleže na zádech, mobilizace 

talokrurálního kloubu 

•  protažení zkrácených svalů: kontrola  autoterapie  stretching  na  m.TFL,  m.piriformis, 

m.triceps surae a m. iliopsoas, PIR na m. rectus femoris v leže na břiše 

•  zvýšení aferentace: míčkování ježkem v oblasti chodidla, šlapání na oblázcích, nácvik 

malé nohy ve výpadu, nákroky na střed bosu střídavě levou a pravou, stoj na obrácené 

bosu se semiflexí kolen na obou DKK a přenášení váhy do všech směrů 

•  aktivace HSS při stoji na bosu s přenášením váhy 

•  posílení svalů DKK: hra prstců (postupná extenze v IP kloubech od malíku po palec 

a obráceně flexe,  abdukce  a  addukce  palce, roztahování prstů od sebe), uchopování 

kaštanů, menších kamínku, chůze po provaze s překopáváním overballu před sebou a za 

sebou  2 opakování,  korekce cviků z předešlé terapeutické jednotky, výpady PDK 

střídavé do všech směrů (dopředu, do stran, dozadu), kontrola PNF ve stoji 

•  zadána autoterapie na doma opakování všech cviků z terapeutické jednotky (bez bosu) 

 

výsledek: 

Po terapeutické jednotce došlo k protažení zkrácených svalů, posílení oslabeného 

svalstva nohy. Stabilita se zlepšila, rozsahy v PDK větší, bolest v krajní poloze ve výponu na 

špičkách vpravo, výpady dopředu pacientka provede s vetší jistotou než do stran, objevovala se 

titubace v hlezenním kloubu při cvičení na bosu, pacientka je na bosu nejistá s předsunem trupu. 

 

VI. terapeutická jednotka 8.2.2021 

status praesens 

Obj.: pacientka spolupracuje, je motivovaná, otok na pravé LDK není znatelný, teplota 

je srovnatelná s druhou nohou, rozsah PDK S 5045 

 

Subj.: pacientka se cítí dobře, neguje bolest při vyšší zátěži jako je chůze ze schodů, 

celodenní chůze 
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cíl terapeutické jednotky: 

ošetření měkkých tkání, protažení zkrácených svalů, zvýšení aferentace plosky nohy, 

posílení oslabených svalů DKK, mobilizace kloubů s omezeným joint play, nácvik stability 

v nerovném terénu 

provedení: 

•  technika měkkých tkání: míčkování v oblasti vnějšího a vnitřního kotníku vpravo 

kaudokraniálním směrem v leže na zádech 

•  mobilizace  dle  Lewita:  dorsální a palmární vějíř v leže na zádech, mobilizace 

talokrurálního kloubu 

•  protažení zkrácených svalů: kontrola autoterapie stretching na m.TFL a m.piriformis, 

m.triceps surae, m. iliopsoas, PIR na m. rectus femoris v leže na břiše 

•  zvýšení aferentace: míčkování ježkem v oblasti chodidla, šlapání na oblázcích, nácvik 

malé nohy na 1DK, práce s bosu stejné jako předchozí terapeutickou jednotku + výpad 

na bosu s dynamickým vychylováním kolene z jeho osy (od terapeuta) 

•  posílení svalů DKK: hra prstců viz předchozí terapie, uchopování kaštanů, menších 

kamínku, chůze po provaze s překopáváním overballu před sebou a za sebou 

2 opakování, korekce cviků z předešlé terapeutické jednotky včetně PNF, korigované 

výpony na 1DK 

•  posílení HSS při výponech na DK, kontrola dechu a aktivace abdominálních svalů 

•  zadána autoterapie na doma (posilování svalů hrou prstců, trénovat malou nohu se 

zatížením v sedě i ve stoji, trénovat chůzi po nerovném terénu, korigované výpony před 

zrcadlem, stoj na 1DK) 

 

výsledek: 

Po terapeutické jednotce obnovení joint play ve všech mobilizovaných kloubech, 

protažení zkrácených svalů, zlepšení rovnováhy na bosu, pacientka je jistější, dokáže se postavit 

do korigovaného stoje, bolestivost ve výponech v krajní poloze udává pacientka menší.  

 

VII. terapeutická jednotka 10.2.2021 

status praesens 

Obj.: pacientka spolupracuje, zvýšené rozsahy v hlezenním kloubu, není patrný otok, 

došlap na chodidlo při chůzi v plné zátěži, stabilita při cvičení na balančních pomůckách 
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zlepšena, 

Subj.: pacientka se cítí dobře, bolest při zátěži udává VAS 12, je spokojená se 

současným výsledkem terapií 

 

cíl terapeutické jednotky: 

ošetření měkkých tkání, protažení zkrácených svalů, zvýšení aferentace plosky nohy, 

posílení oslabených svalů DKK, mobilizace kloubů s omezeným joint play, nácvik stability 

v nerovném terénu 

 

provedení: 

•  technika měkých tkání: míčkování v oblasti vnějšího a vnitřního kotníku vpravo 

kaudokraniálním směrem v leže na zádech 

•  mobilizace dle Lewita: dorsální a palmární vějíř v leže na zádech, trakce v hlezenním 

kloubu 

•  protažení zkrácených svalů: kontrola autoterapie stretching na m.TFL a m.piriformis, 

m.triceps surae, m. iliopsoas, m.rectus femoris ve stoji 

•  zvýšení aferentace: míčkování ježkem v oblasti chodidla, šlapání na oblázcích, korekce 

malé nohy 

•  posílení svalů DKK: viz předchozí terapie, PDK na měkké destičce a přenášení váhy 

z jedné nohy na druhou se zrychlujícím tempem  

•  zadána autoterapie na doma (posilování svalů hrou prstců, trénovat malou nohu se 

zatížením v sedě i ve stoji, trénovat chůzi po nerovném terénu, korigované výpony před 

zrcadlem, stoj na 1DK) 

 

výsledek: 

Pacientka se zlepšila ve výpadech do stran, výpony na špičkách uvádí bez bolesti, chůze 

po  provaze  stabilní bez souhybu trupu s malou titubací, stoj na jedné noze dokáže 

s aktivovanou malou nohou, abdukce, addukce palce je výrazně lepší stále se souhyby ostatních 

prstů, provede extenzi palce proti odporu therabandu. 

 

VIII. terapeutická jednotka 11.2.2021 

status praesens 

Obj.:  pacientka spolupracuje, není patrný otok, došlap na chodidlo při chůzi v plné 
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zátěži, stabilita při cvičení na balančních pomůckách zlepšena, 

Subj.: pacientka se cítí  dobře, uvádí výrazné zlepšení od začátku terapie, VAS 12, 

zbavila se nepříjemného tahu na zevní straně stehen, v noci bez bolesti 

 

cíl terapeutické jednotky: 

kontrola autoterapie, výstupní kineziologický rozbor, zhodnocení terapeutických 

jednotek, instruktáž pacienta na doma 

 

Výsledek a provedení: 

Pacientka dokáže sama provádět cviky z terapeutických jednotek  před zrcadlem. 

Pacientka byla poučena o sportovních aktivitách, které jsou pro ni vhodné. (plavání, nordic 

walking) 

 

Výstupní kineziologický rozbor 11.2.2021 

 

Vyšetření stoje  

pohled zezadu 

•  stoj o úzké bázi, pravé chodidlo vytočené zevně 

•  valgózní postavení kotníků, asymetrie Achillovy šlachy – otlak bilaterálně 

•  podkolenní rýhy ve stejné výši 

•  pravá subgluteální rýha je výš cca o 1 cm, delší, hlubší 

•  vnitřní rotace v kyčelním kloubu PDK 

•  pravá strana pánve výš 

•  pravý thorakobrachiální trojúhelník je menší 

•  rotace trupu levostranně 

•  ramena v protrakci 

•  pravé rameno výš 

 

pohled z boku 

•  protrakce ramen bilaterálně 

•  mírný předsun hlavy 

•  oploštěná příčná i podélná klenba bilaterálně (flexibilní plochonoží, při vyloučení zátěže 
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se oblouk obnoví) 

 

pohled zepředu 

•  náznak hallux valgus (P více) 

•  kontura stehen lehce asymetrická 

•  pravé koleno směřuje dovnitř, vnitřní rotace v kyčelním kloubu 

•  pravá strana pánve výš 

•  pravá taile menší 

•  umbilikum tažené kaudálně 

•  pravé rameno výš 

•  protrakce ramen, ramena ve vnitřní rotaci 

 

Modifikace stoje 

•  stoj na 1 dolní končetině (DK): provede bilaterálně, stoj na PDK bez titubací, minimální 

hra šlach (pozitivní Trendelenburgova zkouška)  

•  stoj na špičkách: zvládne bez titubace, výše pat stejná, zviditelní se hallux valgus 

bilaterálně, bez bolesti 

•  stoj na patách: dostane se na paty lépe než při vstupním vyšetření, přetrvávají souhyby 

HKK, souhra pánve a trupu 

•  Rhombergův stoj I., II., III. provede bez titubací 

•  Véleho test: 2+ (B)  

•  Stoj na dvou vahách: LDK = 49 kg  PDK = 45 kg  (4 %  fyziologické) 

  

Vyšetření pánve:  

palpace: 

•  cristy ve stejné rovině 

•  spina iliaca posterior superior – ve stejné výšce 

•  spina iliaca anterior superior – ve stejné výšce 

testy 

•  spine sign: negativní 

•  předbíhání spin: bez patologie 

•  SI posun: bez patologie 



45 
 

 

Vyšetření distancí na páteři a dynamické vyšetření páteře:  

•  Schoberova vzdálenost (45 cm): 4 cm 

•  Stiborova vzdálenost (710 cm): 8 cm 

•  Ottova inklinační vzdálenost (3,5 cm): 4 cm  

•  Ottova reklinační vzdálenost (2,5 cm): 2,5 cm 

•  Čepojevova vzdálenost (3 cm): 1,5 cm 

•  Thomayerova vzdálenost (0 cm): 20 cm 

•  Lateroflexe: L: 24 cm   P:  25  cm  –  bilaterálně,  chybí plynulé rozvíjení páteře, 

zejména v bederní oblasti 

 

Vyšetření chůze  

 Chůze peroneální dle Jandy, o úzké bázi, vytočené špičky zevně – pravá o 10° více, délka 

kroku symetrická, při chůzi se pacientka cítí stabilní. Pacientka stále neodvíjí správně 

chodidla, došlap na patu, propad klenby při došlapu, odraz z metatarzálních kostí u obou DK. 

Kolébavá chůze se zmírnila. Chybí souhyb HKK, hlava a ramena v protrakci. 

 

Chůze po špičkách: provede, zmírnilo se vytočení chodidel, symetrie výše pat 

Chůze po patách: provede se souhyby trupu, šířka báze cca 15 cm, zvýší se vytočení PDK 

zevně 

Chůze po schodech: chůze do schodů plynulá, rytmická, ze schodů plynulá, rytmická, mírné 

vytočení kolen zevně, zraková kontrola, bez bolesti 

 

Antropometrické vyšetření dle Haladové:  

 

Obvody [cm]  L  P 

Nad kotníky  24  24 

Přes kotníky  25  25 

Přes nárt a patu  32  31 
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Obvody [cm]  L  P 

Přes hlavice metatarzů  22  22 

Přes lýtko  43  43 

Přes stehno (15 cm nad patellou)  58,5  59,5 

Přes stehno (10 cm nad patellou)  51  51,5 

Přes patellu  41  41 

Tabulka 7: antropometrie obvody II 

Délky [cm]  L  P 

Funkční délka DKK  97  97 

Anatomická délka DKK  95  95 

Délka stehna  50  50 

Délka bérce  45  45 

Tabulka 8: antropometrie délky II 

Goniometrické vyšetření dle Jandy, Pavlů:  

 

Kloub  LDK  PDK 

AP  PP  AP  PP 

Kyčelní kloub  S 100120  S 100125  S 100120  S 100125 

  F 45020  F 55020  F 45020  F 55025 

  R 20015  R 25020  R 20015  R 25020 

Kolenní kloub  S 50110  S 50115  S 50120  S 50130 

Hlezenní kloub  S 10055  S 10055  S 10050  S 10050 

  R 15015  R 30045  R 20030  R 25030 

MTP klouby  S 55055  S 60060  S 50055  S 55060 

  F 15015  F 20020  F 15015  F 20020 

IP kloub palce  S 10060  S 10065  S 10060  S 10065 

Tabulka 9: goniometrické vyšetření II 
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Orientační vyšetření svalové síly: 

 

Kloub  Pohyb  LDK  PDK 

Kyčelní kloub  FLX  5  5 

  EXT  5  5 

  ABD  5  5 

  ADD  4  4 

  ZR  4  4 

  VR  4  4 

Kolenní kloub  FLX  5  5 

  EXT  5  5 

Hlezenní kloub  PFX  (m.triceps 

surae) 

5  5 

  PFX (m.soleus)  4  4 

  SUP  (m.tibialis 

anterior) 

4  4 

  SUP  (m.tibialis 

posterior) 

4  4  

  PRO 

(m.peroneus 

brevis  et 

longus) 

4  4  

MTP klouby (2.5.prst)  FLX  5  5 

  EXT  5  5 

  ABD  5  5 

  ADD  5  5 

MTP kloub palce  FLX  5  5 

  EXT  4  5 

Tabulka 10: svalová síla II. 
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Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy  

Sval  LDK  PDK 

M. iliopsoas  1  1 

M. piriformis  0  0 

Adduktory kyč. kl. jednokloubové  0  0 

Adduktory kyč. kl. dvoukloubové  0  0 

M. rectus femoris  1  1 

Flexory kolenního kl.  0  0 

M. tensor fasciae latae  1  1 

M. soleus  0  0 

M. gastrocnemius  0  0 

Tabulka 11: vyšetření zkrácených svalů II. 

Vyšetření kloubní vůle dle Lewita a Rychlíkové:  

Kloub  Směr  LDK  PDK 

Hlavička fibuly  Ventrodorsální 

posun 

bpn  bpn 

Patella  Laterolaterální 

posun 

bpn  bpn 

Kraniokaudální 

posun 

bpn  bpn 

 Talokrurální kloub  Dorsálně  bpn  bpn 

 Lisfrankův kloub  Dorsální posun  bpn  bpn 

Plantární posun  bpn  bpn 

Rotace  bpn  bpn 

 Os calcaneus  Laterálně  bpn  bpn 

Mediálně  bpn  bpn 

Supinace/prona

ce 

bpn  bpn 

 Os naviculare  Plantárně  bpn  bpn 
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Kloub  Směr  LDK  PDK 

Hlavička fibuly  Ventrodorsální 

posun 

bpn  bpn 

Patella  Laterolaterální 

posun 

bpn  bpn 

Kraniokaudální 

posun 

bpn  bpn 

Dorzálně  bpn  bpn 

 Os cuboideum  Plantárně  bpn  bpn 

Dorzálně  bpn  bpn 

 Hlavičky metatarzů  Plantárně  bpn  bpn 

Dorzálně  bpn  bpn 

 MP klouby  Laterolaterálně  bpn  bpn 

Dorzoplantárně  bpn  bpn 
Tabulka 12: vyšetření kloubní vůle II 

Vyšetření reflexních změn dle Lewita  

aspekce: bez potivosti, fyziologické zbarvení kůže 

kůže: v oblasti pravého hlezna bez teplotního rozdílu, kůže protažitelná fyziologicky 

podkoží: ve fyziologickém nálezu 

vyšetření fascií: fascie stehna, lýtka i hlezna oboustranně protažitelná do všech směrů 

 

palpace Achillovy šlachy nebolestivá, symetricky protažitelná 

 

Vyšetření stereotypů dle Jandy:  

vyšetření extenze: patologická přestavba – iniciátorem pohybu jsou ischiokrurální svaly nad 

funkčně oslabeným svalem musculus gluteus maximus 

flexe trupu: pohyb zahájen z nádechového postavení s pomocným švihem, zapojení břišních 

svalů lepší než u vstupního vyšetření, ale stále přetrvává neplynulá koaktivace svalů se 

zapojením m.iliopsoas 

abdukce, flexe šíje – beze změny 
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Vyšetření stereotypu dýchání:  

vědomě je pacientka schopna provést dechovou vlnu, v klidu přetrvává mělké břišní dýchání 

s omezením rozvíjení hrudní páteře 

 

Test stabilizačních schopností dle Australské školy:  

viz vstupní vyšetření – beze změny 

 

Hypermobilita dle Jandy a Sachseho:  

viz vstupní vyšetření – beze změny 

 

Neurologické vyšetření:  

viz vstupní vyšetření – beze změny 

 

Závěr a zhodnocení efektu terapie 

Z mého pohledu byla úspěšně naplněna většina cílů, které byly stanoveny při vstupním 

kineziologickém rozboru. V průběhu terapie došlo ke zmírnění bolestivosti (z VAS 45 na VAS 

12)  i  otoku  v oblasti pravého hlezenního kloubu. Došlo k uvolnění měkkých tkání i fascií 

v PDK do všech směrů. Byla obnovena kloubní vůle všech kloubů pravé nohy.  

Stoj pacientky je při srovnání se vstupním vyšetřením stabilnější. Po terapii je pacientka 

schopná přejít nerovný a lehce nestabilní terén (provaz 10 cm) popředu i pozadu bez problému. 

Rhombergův test také potvrzuje  zlepšení stability i  při stoji se zavřenýma  očima.  Změna 

rozložení váhy při stoji na dvou váhách jé téměř nepatrná 2 %, ale fyziologická. Sešikmení 

pánve se srovnalo protažením zkrácených svalů m. piriformis, m. TFL společně s m. quadratus 

lumborum. Hodnoty dynamického vyšetření páteře zůstaly nezměněny. 

Chůze pacientky je jistější a došlap stabilnější. Zlepšila se zejména chůze po patách, 

kterou pacientka při vstupním vyšetření téměř neprovedla a stereotyp chůze ze schodů. Stále 

chybí ideální odval chodidel a souhyb HKK. 

 

 



51 
 

Antropometrické vyšetření  dle Haladové:  

Z antropometrického vyšetření vyplývá snížení otoku v oblasti pravého hlezenního 

kloubu,  čemuž pomohla aplikace fyzikální terapie a techniky měkkých tkání dle Lewita 

a Jebavé. Při měření nad kotníky a přes kotníky došlo ke zmenšení o 1 cm, přes nárt a patu o 2 

cm. Přes stehno se změnily obvody u obou DKK, posilováním přes svalové řetězce. 

  (15.1.2021)  (11.2.2021) 

Obvody [cm]  LDK  PDK   LDK  PDK  

Nad kotníky  24  25  24  24 

Přes kotníky  25  26  25  25 

Přes nárt a patu  32  33  32  31 

Přes lýtko  42  42  43  43 

Přes stehno (15 cm nad patellou)  57  55,5  58,5  59,5 

Přes stehno (10 cm nad patellou)  51  49  51  51,5 
Tabulka 13: zhodnocení efektu terapie antropometrie 

 

Goniometrické vyšetření dle Jandy a Pavlů : 

Došlo k výraznému zlepšení aktivních rozsahů v PDK, především u extenze v kyčelním 

kloubu, dorsální i palmární flexi, everzi a inverzi v hlezenním kloubu a aktivní extenzi palce. 

 

Kloub  PDK (15.1.2021)  PDK (11.2.2021) 

AP  PP  AP  PP 

Kyčelní kloub  S 05120  S 05125  S 100120  S 100125 

Hlezenní kloub  S 0040  S 0050  S 10050  S 10050 

  R 10010  R 25030  R 20030  R 25030 

IP kloub palce  S 5060  S 10065  S 10060  S 10065 

Tabulka 14: zhodnocení efektu terapie goniometrie 

Vyšetření svalové síly dle Jandy  

Podařilo se posílit svalové skupiny aplikací vybraných metod jako je senzomotorická 

stimulace dle Jandy a Jebavé, analytické posilování pomocí therabandu, PNF a autoterapie, 

která byla založena na aktivním cvičení. Došlo k posílení všech oslabených svalů minimálně 
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o 1 stupeň. Překvapivě se velmi zlepšila skupina extenzorů palce ze stupně 3 na stupeň 5. Pokud 

bude pacientka pokračovat v edukované autoterapii, nepochybně dojde k navýšení síly všech 

svalů do plného stupně. 

 

Kloub  Pohyb  PDK 
(15.1.2021) 

PDK 
(11.2.2021) 

Hlezenní kloub  PFX  (m.triceps 
surae) 

3 (OP  bolest)  4 

  PFX (m.soleus)  3 (OP  bolest)  4 

  SUP  (m.tibialis 
anterior) 

3 (OP  bolest)  4 

  SUP  (m.tibialis 
posterior) 

3 (OP  bolest)  4 

  PRO 
(m.peroneus 
brevis et 
longus) 

3 (OP  bolest)  4 

MTP klouby (2.5.prst)  FLX  5  5 
  EXT  5  5 

  ABD  5  5 

  ADD  4  5 

MTP kloub palce  FLX  5  5 

  EXT  3  5 

Tabulka 15: zhodnocení efektu terapie svalový test 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy  

K ovlivnění zkrácených svalů byla využita metoda PIR s protažením, stretching 

a metoda  PNF  dle  Kabata.  Došlo k protažení téměř všech zkrácených svalů pravé DK. Při 

pokračování v autoterapii by mělo dojít k protažení m. iliopsoas bilaterálně a m. rectus femoris 

bilaterálně. 

 

Sval  PDK (15.1.2021)  PDK (11.2.2021) 

M. iliopsoas  2  1 

M. piriformis  1  0 

M. rectus femoris  1  1 
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Sval  PDK (15.1.2021)  PDK (11.2.2021) 

M. tensor fasciae latae  2  1 

M. soleus  1  0 

M. gastrocnemius  1  0 

Tabulka 16: zhodnocení efektu terapie zkrácené svaly 

Nedošlo ke změnám v neurologickém vyšetření, které je bez patologických nálezů. Byl 

vyšetřen stereotyp extenze DK s patologickou přestavbou a u stereotypu flexe trupu a dýchání 

došlo k malé změně. Vyšetření hypermobility je beze změny.  

Pokud bychom měli možnost nadále pokračovat v terapii, zaměřili bychom se na 

zvýšení svalové síly DKK a intenzivní senzomotorickou stimulaci s náročnějšími prvky. 

Reedukaci chůze a stereotypů extenzi a abdukci v kyčelním kloubu. Ráda bych podpořila terapii 

úpravou stereotypu dýchání, posílení hlubokého stabilizačního systému a korekci protrakce 

ramen. Pacientce bych doporučila pravidelnou sportovní aktivitu např. plavání, jízdu na kole či 

rotopedu a pravidelné kompenzační cviky pro hypermobilitu.  
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4. Závěr 
Cílem bakalářské práce bylo  získání a zpracování teoretických informací o distorzi 

hlezenního kloubu a vypracování kazuistiky u pacienta s touto diagnózou.  

V teoretické části je popsán základ anatomických, kineziologických a biomechanických 

souvislostí,  traumatologie  hlezna  a  část věnovaná léčbě.  Informace byly čerpány  z české 

i zahraniční literatury. 

Z teoretické a speciální části je patrné, že rehabilitace po distorzi hlezna hraje důležitou 

roli v zachování správné funkce kloubu a v prevenci chronické instability. Přecházené distorze 

pacienty nebo i nevhodně zvolená léčba může mít fatální důsledky. 

Jednou z možností, jak zlepšit léčbu pacientů s touto diagnózou, by mohlo být zařazení 

validních dotazníků, např. FAAM –  foot and ankle measure, CAIT –  the cumberland ankle 

instability tool, AII – ankle instability instrument, jako součást vyšetření. Využití dotazníků by 

mohlo pomoci získat kvantitativní hodnoty vnímání instability a bolesti pacientů, které jsou 

potřebné pro relevantní léčbu distorzí. (Delahunt et al. 2019) 
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6.1 Žádost o vyjádření Etické komise UK FTVS 
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6.2 Vzor informovaného souhlasu 
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6.3 Seznam zkratek 

ABD – abdukce 

ADD – addukce 

AGR – antigravitační relaxace 

AII – ankle instability instrument 

AP – aktivní pohyb 

ATFL – ligamentum talofibulare anterius 

bil. – bilaterálně 

BMI – body mass index 

bpn – bez patologického nálezu 

CAIT – the cumberland ankle instability tool 

CFL – ligamentum calcaneofibulare 

cm – centimetr 

Cp – krční páteř 

DD – diadynamický proud 

DF – diphasé fixe proud 

DK – dolní končetina 

DKK – dolní končetiny 

dx. – dextra  

et.al  et alia 

EXT – extenze 

FA – farmakologická anamnéza 

FAAM – foot and ankle measure 

FLX – flexe 

GA – gynekologická anamnéza 

HK – horní končetina 

HKK – horní končetiny 

IP – interfalangový kloub 

kyč. kl. – kyčelní kloub 

kys.  kyselina 

LCA – ligamentu cruciatum anterior 

LDK – levá dolní končetina 

lig. – ligamentum 
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LP – longues périodes 

m. – musculus 

M. – musculus 

min. – minuta 

Mm. – musculi 

MP – metacarp 

MT – metatarz 

MTP – metatarzophalang 

OA – osobní anamnéza 

Obj. – objektivně 

P – pravá 

PA – pracovní anamnéza 

PDK – pravá dolní končetina 

PFX – plantární flexe 

PIR – postizometrická relaxace 

PNF – proprioceptivní neuromuskulární 

PP – pasivní pohyb 

PRO – pronace 

PTFL – ligamentum talofibulare posterius 

RA – rodinná anamnéza 

RHB – rehabilitace 

RTG – rentgenové záření 

SA – sociální anamnéza 

SI – sakroiliakální skloubení 

SIAS – spina illiaca anterior superior 

SIPS – spina illiaca posterior superior 

SMS – sensomotorická stimulace 

Subj. – subjektivně 

SUP – supinace 

TFL – tensor fasciae latae 

TMT – techniky měkkých tkání 

tzv. – takzvanou 

VAS – visual analogue scale
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