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Abstrakt 

 

Název bakalářské práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou fraktura 

levé pately 

 

Cíle: Cílem této bakalářské práce je zpracování teoretických poznatků o diagnóze fraktura 

pately a podrobné zpracování kazuistiky fyzioterapeutické péče o pacienta s danou 

diagnózou. 

 

Shrnutí: Tato bakalářská práce se zabývá diagnózou fraktura levé pately. Dělí se na dvě 

části, teoretickou a praktickou. V první části shrnuji teoretické poznatky vycházející 

z kineziologie a biomechaniky pately. Dále jsou uvedeny mechanismy úrazu, klasifikace 

a způsoby léčby. Druhá část obsahuje vypracovanou kazuistiku pacientky po fraktuře levé 

pately. 

 

Klíčová slova: fraktura, patela, kazuistika 

  



Abstract 

 

Title: Case Study of Physioterapy Care of Patient with the Diagnosis Fracture of Left Patella 

 

Objectives: The aim of this bacherlor thesis is to elaboratethe theoretical knowledge about 

the diagnosis fracture of patella and to describe a detailed case report o physiotherapeutic 

care of a patient with this diagnosis. 

 

Summary: This bachelor thesis deals with the diagnosis of left patellar fracture. It is divided 

into two parts, theoretical and practical. In the first part theoretical knoledge based 

on kinesiology and biomechanice of the patella are summarised. Then the mechanism 

of injury, classification and treatment modalities are presented. The second part contains 

an elaborated case report case report of a patient after left patellar fracture. 

 

Keywords: fracture, patella, case report 

 

 

  



Seznam zkratek 
AA  alergologická anamnéza 

ADL  aktivity všedního dne 

AGR  antigravitační relaxace 

AP  aktivní pohyb 

BMI  body mass index 

Cp  krční páteř 

CPM  kontinuální pasivní pohyb 

CT  computed tomography / výpočetní tomografie 

DK  dolní končetina 

DKK  dolní končetiny 

FA  farmakologická anamnéza 

HK  horní končetina 

HKK  horní končetiny 

HSS  hluboký stabilizační systém 

IP  interphalangové skloubení 

KK  kolenní kloub 

kol.  kolektiv 

KYK  kyčelní kloub 

L  levá 

lat  laterální 

LDK  levá dolní končetina 

lig.  ligamentum 

LMWH nízkomolekulární hepariny 

Lp  bederní páteř 

LTV  léčebná tělesná výchova 

m.  musculus 

m. QF  musculus quadriceps femoris 

m. TFL musculus tensor fasciae latae 

med.  mediální 

mm.  musculii 



MRI  magnetická rezonance 

MT  měkké tkáně 

MTP  metatarsophalangeální skloubení 

NO  nynější onemocnění 

OA  osobní anamnéza 

P  pravá 

PDK  pravá dolní končetina 

PF  patelofemorální 

PIR  postizometrická relaxace 

PNF  proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

PP  pasivní pohyb 

PSA  pracovně sociální anamnéza 

PV  paravertebrální 

RA  rodinná anamnéza 

RHB  rehabilitace 

RNB  Rehabilitační nemocnice Beroun 

ROM  rozsah pohybu 

RTG  rentgenové vyšetření 

SI  sakroiliakální skloubení 

SIAS  spina iliaca anterior superior 

SMS  senzomotorická stimulace 

Thp  hrudní páteř 

tj.  to je 

TMT  tarsometatarsální skloubení 

TRPs  trigger pointy 

VP  výchozí poloha 
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1 Úvod 
 

 I přes to, že fraktury pately nejsou příliš časté a představují přibližně 1% všech 

zlomenin, tak relativně často vedou k omezení funkce kolenního kloubu, což může vést 

i k dlouhodobé imobilizaci. Bolestivé a funkční komplikace jako ztuhlost kolene 

či neschopnost jeho extenze mohou být invalidizující a často komplikovat návrat 

k profesionální či rekreační činnosti. Rehabilitace tak zde hraje důležitou roli v léčebném 

procesu, kdy pomáhá obnovit ztracenou funkci. 

 Bakalářská práce vznikla rámci měsíční bakalářské praxe v Rehabilitační nemocnici 

Beroun. Jejím cílem je teoretické zpracování tématu fraktury pately a podrobná kazuistika 

pacientky s daným onemocněním. 

 Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části práce je 

nejprve popsána biomechanika patelofemorálního skloubení, kinematika samotné pately 

a zároveň je nastíněna problematika dané oblasti. 

 Další kapitoly popisují poranění pately, fraktury a jejich klasifikaci. Jsou zde 

rozebrány nejčastější mechanismy úrazu vedoucí ke zlomeninám pately. Závěr teoretické 

části je věnován vyšetřením stanovujícím diagnózu a následným možnostem léčby. 

 V praktické části je zpracována kazuistika pacientky po fraktuře levé pately. Tato část 

obsahuje anamnézu, vstupní kineziologické vyšetření, na základě kterého byl stanoven 

krátkodobý a dlouhodobý cíl terapie. Dále jsou popsány jednotlivé terapie, výstupní vyšetření 

a na závěr je zhodnocení efektu terapie. 
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2 Teoretická část 
 

 Patela, čéška, je plochá kost přibližně srdčitého či trojúhelníkovitého tvaru. Jedná se 

o největší sezamskou kost v lidském těle. Je lokalizovaná na přední straně kolenního kloubu, 

ve šlaše musculus quadriceps femoris (dále m. QF), kde vytváří úchytný bod jednak pro 

danou šlachu, tak také pro ligamentum patellae upínající se na tuberositas tibiae. (Fox a kol., 

2012) 

 

2.1 Význam pately 

 Význam pately výrazně přesahuje význam ostatních sezamských kostí v těle. 

Neslouží pouze pro zpevnění přední plochy kolenního kloubu, je důležitým dynamizujícím 

prvkem extenzorového aparátu kolenního kloubu. Funguje jako kladka, na které dochází 

ke změně směru tahu m. QF. Pokud by sval probíhal ze stehna přímo na bérec, čili bez pately, 

v místě úponu by vyvinul podstatně menší sílu, než v případě, kdyby byl „podepřený 

a zahnutý“ kladkou pately. 

 Zároveň také platí, že čím více je koleno ohnuté, tj. čím větší je změna úhlu tahu 

m. QF, tím větší sílou je patela tlačena proti přední straně femuru. Další z funkcí pately je 

tak rozptýlení a redistribuce velkých reakčních sil působících na kloub při svalové kontrakci 

m. QF. Při určitých sportech, jako např. vzpírání, tak může docházet k jejímu poškození 

při abnormálním zatížení ve dřepu nebo kleku. (Dylevský, 2021; Loudon, 2016) 

 Patela dále chrání šlachu m. QF před třecími silami tím, že minimalizuje kontakt 

šlachy s femurem a funguje jako kostěný štít, který chrání hlouběji uložené struktury 

kolenního kloubu. (Fox a kol., 2012)  

 

2.2 Patelofemorální skloubení 

 Patela je v kontaktu s femurem prostřednictvím patelofemorálního (dále PF) 

skloubení. Kloubní plocha pately je rozdělena vertikálně probíhající hranou (crista patellae) 

na větší laterální a menší mediální fasetu. Patela naléhá na femuru na facies patellaris, která 
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je ve středu prohloubena ve vertikální žlábek (sulcus femoralis), jehož laterální faceta je více 

prominující a strmější, oproti mediální facetě. (Dungl, 2014; Flandry, Hommel, 2011) 

 Většina kloubní plochy pately je pokryta silnou vrstvou kloubní chrupavky, která 

dosahuje tloušťky až 7 mm, jedná se o nejsilnější kloubní chrupavku v těle. Vzhledem 

k difuznímu způsobu výživy není zásobování chrupavky optimální. (Dylevský, 2021) 

 PF kloub je velmi zatížený. Síly působící na PF skloubení dosahují při chůzi po rovině 

poloviny tělesné hmotnosti, při chůzi po schodech trojnásobku, při dřepu sedminásobku 

a při skákání až dvacetinásobku. (Dungl, 2014) 

 

2.2.1 Statické nastavení pately 

 Souvisí s hloubkou sulcus femoralis, výškou condylus lateralis femoris a samotným 

tvarem pately. V plné extenzi se patela obvykle nachází nad facies patellaris femoris, mezi ní 

a femurem je tak pouze minimální kontakt. 

 

2.2.2 Stabilizace pately 

 Stabilita patelofemorálního skloubení je dána mnoha faktory, mezi které se řadí tvar 

artikulujících kloubních ploch – statické stabilizátory, podpůrná retinakula – pasivní 

stabilizátory a m. QF jako dynamický stabilizátor. 

 Kongruence kloubních ploch přispívá ke stabilitě PF kloubu ve statické poloze. 

Strmější a více prominující laterální faceta facies patellaris femoris brání tendenci pately 

k laterálnímu posunu v případě, že je nestabilní. 

 V prvních 20°flexe v kolenním kloubu nemá patela žádnou kostěnou oporu, tudíž 

pasivní stabilizaci zajišťuje mediální a laterální retinakulum spolu s kloubním pouzdrem. 

Proximální pohyb pately je limitován napětím lig. patellae. (McConell, 2007) 

 Na laterální straně několik vazivových vrstev utvořilo povrchové a hluboké laterální 

retinakulum. Část povrchového retinakula je úzce spojena s vazivovými vlákny m. vastus 

lateralis, hluboké laterální retinakulum zase s vlákny iliotibiálního traktu. Jednou ze tří složek 

tvořící hluboké laterální retinakulum je ligamentum patellofemorale laterale zajišťující 

superolaterální statickou oporu pately. 
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 Vzhledem k tomu, že většina laterálního retinakula vychází z iliotibiálního traktu, tak 

jeho napětí přispívá k laterálnímu posunu a náklonu pately. Podpůrná retinakula na laterální 

straně jsou silnější než ta na mediální. (Fox a kol., 2012) 

 Mediální retinakulum je tenčí a předpokládá se, že hraje menší roli při ovlivňování 

postavení pately. Senavongse a Amis ve své studii uvádí, že ruptura mediálního retinakula 

snižuje laterální stabilitu pately při 0°v kolenním kloubu až o 49%. (Senavongse, Amis, 

2005) 

 Pod ním leží tři vazy, jedním z nichž je ligamentum patellofemorale mediale (dále 

MPFL). MPFL probíhá od tuberculum adductorium femoris k mediálnímu okraji pately. Jeho 

úpon je spojen s distálními vazivovými vlákny m. vastus medialis. Toto spojení umožňuje 

dynamické působení svalu na vaz. 

 Desio a kol. popisují, že zajišťuje až 60% celkového omezení laterální translace 

pately v 0°až 30°flexi v kolenním kloubu a napomáhá tak usměrnění pohybu pately do sulcus 

femoralis. Od 30°flexe v kolenním kloubu se začíná zmenšovat úloha MPFL při stabilizaci 

pately. V tomto momentu se hlavním stabilizátorem pately stává sulcus femoralis. (Desio, 

1998) 

 Mediální a laterální retinakula jsou tedy ovlivněna aktivním stabilizátorem, přičemž 

nejen MPFL splývá s m. vastus medialis, ale velká část laterálního retinakula vychází 

z iliotibiálního traktu, který zajišťuje jak aktivní, tak pasivní stabilizaci pately. (McConell, 

2007) 

 

m. quadriceps femoris 

 Mohutný sval, obalující téměř celý femur je tvořen 4 hlavami – m. rectus femoris, 

m. vastus intermedius, m. vastus lateralis a m. vastus medialis. Přibližně 15 cm nad patelou 

přechází všechna svalová bříška ve společnou šlachu upínající se na bazi a boční okraje 

pately a jako lig. patellae se upíná na tuberositas tibiae. (Dylevský, 2021) 
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 Je jedním z dynamických stabilizátorů pately spolu s iliotibiálním traktem. Spolu 

s lig. patellae a podpůrnými retinakuly je součástí extenzorového mechanismu kolenního 

kloubu. Tento mechanismus generuje hybnou sílu a udržuje tělo ve vzpřímené poloze 

proti gravitaci. Patela v něm působí jako kladka, která posouvá tah m. QF dopředu a zvyšuje 

tak momentové rameno kvadricepsu až o 30%. (Melvin, Mehta, 2011) 

 Aktivuje se především při chůzi v nerovném terénu. Při prostém stoji je aktivován jen 

málo a stoj zabezpečují distálněji uložené svaly. (Dylevský 2021) 

 Při extenzi v kolenním kloubu vyvolané kontrakcí m. QF dochází k laterálnímu 

a proximálnímu posunu pately. Její aktivní mediální stabilizace, je dosahováno 

prostřednictvím aktivity distálních šikmých vláken m. vastus medialis, označovaných jako 

m. vastus medialis obliquus (jeho vlákna se upínají pod úhlem až 65° k ose femuru). 

 Tato vlákna se nepodílí na extenzi v kolenním kloubu, ale zajišťují mediální 

stabilizaci pately a spolu s vlákny m. vastus lateralis udržují její centrované postavení 

na facies patellaris femoris, což umožňuje efektivnější působení extenzorů na kolenní kloub. 

(Fox a kol., 2005; Dylevský 2021) 

 

2.2.3 Kinematika pately 

 Dynamický pohyb a vedení pately označováné též jako „patellar tracking“ je pro 

klinické vyšetření značně důležitější než posouzení statického postavení. Její pohyb během 

tibiofemorálního pohybu závisí na aktivní kontrakci m. QF, elasticitě okolních pojivových 

tkání a tvaru artikulujících kloubních ploch. 

 Při pohybu kolenního kloubu v otevřeném kinematickém řetězci patela následuje 

pohyb tibie vzhledem k úponu lig. patellae na tuberositas tibiae. Při flexi kolenního kloubu 

dochází k distálnímu posunu pately, při extenzi se tahem m. QF  naopak posouvá proximálně 

v rozsahu cca 10 mm. 

 V plné extenzi se patela obvykle nachází uprostřed mezi oběma condyly a nad facies 

patellaris femoris, mezi ní a femurem je tak pouze minimální kontakt. V této poloze je patela 

nejpohyblivější, ovšem je zde snížena její stabilita. (Loudon, 2016) 
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 Při flexi kolene se mění kontaktní plochy v průběhu celého pohybu. Styčná plocha 

pately se posouvá proximálně a celkově se zvětšuje s rostoucí flexí, což umožňuje rozložení 

sil působících na kloub na větší plochu. (Powers, 1998) 

 V iniciální fázi flexe kolene začíná kontakt mezi laterálním kondylem femuru 

a laterální facetou pately. Již ve 30°flexi je však kontakt rozložený rovnoměrně mezi oba 

kondyly a facety. Kontaktní plocha je přibližně 2 cm2. Při 90° flexi je kontaktní plocha cca 6 

cm2. V tomto okamžiku se horní část pately dotýká oblasti sulcus femoralis těsně nad fossa 

intercondylaris. 

 Mezi 90 až 120° flexe její horní část bezprostředně obklopuje přechod sulcus 

femoralis a začátek fossa intercondylaris. Při ještě výraznější flexi patela přemosťuje oblast 

mezi kondyly femuru a ke kontaktu dochází pouze na vzdálených okrajích pately. V plné 

extenzi je část laterální facety dokonce jediným kloubním kontaktem mezi patelou 

a laterálním kondylem femuru. (Feller a kol., 2007) 

 

Obrázek 1 - Kontaktní plocha pately v průběhu flexe kolenního kloubu (Loudon, 2016) 

 

 

 Při tibiofemorální flexi a extenzi dochází kromě proximodistálního pohybu také 

k mediolaterálnímu posunu pately. Tento posun je způsoben tahem m. vastus lateralis 

a medialis. Při plné extenzi v kolenním kloubu se patela nachází mírně laterálně, kvůli zevní 

rotaci tibie. Velikost posunu do obou směru je přibližně 3 mm. 
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 Při flexi se patela posouvá mediálně a centruje se v sulcus femoralis. U pohybu 

do extenze od 45° do 0° dochází k naklonění pately mediálně o 5-7° z původního laterálního 

naklonění, které souvisí s tvarem kloubní plochy sulcus femoralis. (Loudon, 2016) 

 

2.2.4 Q-úhel 

 „Quadriceps angle,“ klinicky se používá k posouzení postavení femuru a tibie. Je 

vyjádřen průsečíkem linie vedoucí od spina iliaca anterior inferior do středu pately, která 

označuje přibližný směr tahu m. QF a linií mezi středem pately a tuberositas tibiae ukazující 

směr lig. patellae. 

 

Obrázek 2 - Q-úhel (Loudon, 2016) 

 

 

 Jeho hodnota u mužů je 10 – 13°, u žen 15-17°. Postavení femuru a tibie je důležité, 

jelikož ovlivňuje průběh pohybu pately mezi kondyly femuru při flexi a extenzi v kolenním 

kloubu. 

 Za normálních okolností při pohybu z flexe do extenze v závěrečných 30° dochází 

k lehké zevní rotaci tibie oproti femuru, při které dochází k laterálnímu posunu tuberositas 

tibiae a následnému zvýšení Q-úhlu. Napětí m. QF při zvýšeném úhlu způsobí laterální 
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vychýlení pately. Korekci tohoto laterálního posunu zajišťuje m. vastus medialis, který 

přetahuje patelu do střední polohy a spolu s m. vastus lateralis optimalizuje její polohu a tím 

i její přítlačnou sílu. (Fox a kol., 2012) 

 Při hodnotách úhlu přesahujících 20° dochází k vytváření nadměrných bočních sil 

na patelu, tzv. „Bowstring effect.“ V důsledku dysbalance m. QF při atrofii m. vastus 

medialis je patela tažena laterálně silou překračující možnost stabilizátorů pately a dochází 

tak k subluxaci v PF skloubení (Dylevský, 2009) 

 

2.3 Poškození pately 

 Vzhledem ke svému uložení v podkoží je patela velmi snadno zranitelná. Kloubní 

chrupavka je citlivá na přímý náraz či zvýšený tlak. Velmi častými příčinami poškození tak 

jsou kontuze či luxace. Mikrotraumatizaci tkáně s následným vznikem trvalých potíží mohou 

způsobit například opakované drobné nárazy. 

 Mezi faktory vyvolávající přetěžování pately a její následné ložiskové poškození patří 

nevhodné pohybové návyky, především nedostatek dynamického pohybu, statické 

přetěžování v nevhodných flexních polohách apod. 

 Příčiny poškození pately jsou multifaktoriální. Při zvýšeném Q-úhlu dochází k její 

subluxaci. Mezi vnitřní faktory poškozující patelu se řadí anatomické odchylky 

(např. anomální vztah mezi sulcus intercondylaris a facies articularis patellae), odchylky 

ve fyziologickém postavení osy kolenního kloubu (genu varum, genu valgum), anomální 

postavení pately či její tvar. (Dylevský, 2021) 

 

2.4 Fraktura pately 
 Zlomeniny pately nejsou příliš časté a představují přibližně 1% všech zlomenin. 

Navzdory nízkému výskytu patelárních fraktur oproti jiným zlomeninám na dolních 

končetinách, bolestivé a funkční komplikace, jako ztuhlost kolene, neschopnost extenze 

či patelofemorální osteoartróza, mohou být velmi invalidizující a často komplikují návrat 

k profesionální či rekreační činnosti a u starší populace mohou být příčinou pádu. (Steinmetz 

a kol., 2020) 



 18 

2.4.1 Mechanismus poškození 

 K fraktuře pately může dojít v důsledku působení přímých či nepřímých sil. Typ síly 

určuje typ zlomeniny. 

 

Přímá síla - přímý náraz 

 Jedná se o častější mechanismus vzniku fraktury, kdy dochází k přímému úderu 

do přední strany kolene. Náraz má různou míru energie. Například pád na flektované koleno 

má relativně nízkou energii, kdežto náraz na palubní desku při dopravní nehodě má energii 

vysokou. 

 Přímé údery s vysokou energií často vedou k tříštivým zlomeninám často spojeným 

s osteochondrálními lézemi způsobenými nárazem pately do femorálních kondylů. 

(Steinmetz a kol., 2020) 

 

Nepřímá síla 

 Melvin a Mehta udávají, že k fraktuře pately v důsledku působení nepřímé síly 

dochází častěji než působením přímé síly, ovšem Steinmetz a kol. uvádí mechanismus 

působení nepřímé síly jako méně častý, k čemuž se kloní i většina dalších publikací na toto 

téma. 

 K tomuto typu poškození dochází rychlou flexí kolene proti plně kontrahovanému 

m. QF, což vede k příčné fraktuře pately či avulzi dolního pólu. Dochází tak k dislokované 

formě zlomeniny, přičemž někdy dochází ke značnému posunu fragmentů zlomeniny a ztrátě 

extenze v kolenním kloubu. (Melvin, Mehta, 2011) 

 Typickým příkladem je pád na nohy, při kterém se excentricky kontrahuje m. QF, 

který brzdí dopad. V momentu, kdy síla pádu překoná odpor kladený svalem, dochází 

k selhání extenzorového mechanismu. V závislosti na rychlosti síly (díky viskoelastickým 

vlastnostem, tj. deformace tkání v závislosti na čase) dojde buď k ruptuře šlach nebo fraktuře 

pately. (Scolaro, 2011) 
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2.4.2 Klasifikace 

 Jednou z nejrozšířenějších je AO klasifikace, (Arbeitsgemeinschaft 

für Osteosynthesefragen) která je založena na stupni poškození kloubu a počtu fragmentů. 

Vychází z klasifikace Specka a Regazzoniho - ta zjednodušila fraktury pately na tři typy 

označované písmeny A, B, C. 

 AO klasifikace respektuje písemné označení, které doplňuje o čísla označující podtyp 

a přesnou lokalizaci zlomeniny. Označení jde od jednoduchých až po vícefragmentové 

zlomeniny. Patela má v tomto systému číslo 34. (Gwinner a kol. 2016; Steinmetz a kol. 2020) 

 

 A) Extra-artikulární – nedochází zde k poškození kloubní plochy. 34.A1 zde označuje 

avulzní typ fraktury, kdy dochází k odštěpení jednoho z okrajů pately, nejčastěji distálního. 

 B) Parciálně artikulární – též označované jako sagitální. Dochází zde k částečnému 

narušení kloubní plochy. 34.B1 označuje frakturu na laterální straně, 34.B2 na mediální. 

 C) Úplně kloubní – fraktura zde jde příčně skrz kloubní plochu. 34.C1 označuje 

jednoduchou příčnou zlomeninu, 34.C2 klínovitou a 34.C3 vícefragmentovou. 

         (Meinberg a kol. 2018) 

 

Obrázek 3 - AO klasifikace (Meinberg, 2018) 

 

 Vzhledem k její složitosti se však v klinické praxi příliš neuchytila. V běžné praxi se 

tak nejčastěji využívá klasifikace popisné, která jak již název dává tušit, popisuje fraktury 

dle způsobu na transverzální, vertikální, tříštivé, okrajové a osteochondrální. (Neumann 

a kol., 2014) 
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 Obecně lze fraktury pately rozdělit na stabilní – nedislokované a nestabilní – 

dislokované. Dislokované fraktury jsou obecně charakterizovány posunem fragmentů 

zlomeniny o více než 2-3mm nebo vzniklou kloubní inkongruencí větší jak 2 mm. Melvin 

a Mehta uvádí, že více jak 50% zlomenin pately je nedislokovaných s nenarušeným 

extenzorovým mechanismem. (Melvin, Mehta, 2011) 

 

2.4.3 Diagnóza 

 Stanovuje se na základě mechanismu úrazu, fyzikálního vyšetření a radiologického 

nálezu. Podezření na frakturu pately je u všech pacientů, kteří utrpěli přímý náraz do přední 

části kolene a nejsou schopni aktivní extenze v kolenním kloubu po úrazu ve flexi. 

(Scolaro, 2011) 

 Jednoznačnými klinickými příznaky fraktury pately jsou kostní krepitace, 

palpovatelná vzdálenost mezi kostními fragmenty a u otevřených zlomenin otevřená 

praepatellární bursa. Mezi nepřímé znaky patří lokální hematom, hemartróza na přední straně 

kloubu a stopy po zhmoždění. (Neumann a kol., 2014) 

 Je třeba také posoudit stav extenzorového mechanismu. To lze vyšetřením zvedání 

natažené nohy. Neschopnost provést aktivní extenzi poraněné nohy je zásadní, jelikož může 

být dostatečným důvodem k operaci (Steinmetz a kol., 2020) 

 V případě, že se v anamnéze již vyskytuje podobný mechanismus poranění, tj. náraz 

na palubní desku či přímý úder do přední části kolene nebo tibie, je třeba vyšetřit kolenní 

a kyčelní kloub. Vyšetřit zejména, zda nebyla narušena integrita zadního zkříženého 

ligamenta, distální části femuru a acetabula. 

 Rentgenové vyšetření je povinné, jelikož zobrazuje patelu i okolní kostěné struktury. 

Provádí se předozadní a boční snímek. V případě tříštivého typu zlomeniny se provádí CT 

vyšetření, umožňující trojrozměrnou rekonstrukci a přesné zobrazení typu fraktury. 

(Gwinner a kol., 2016) MRI vyšetření je indikováno k vyloučení osteochondrálních zlomenin 

a dalších poranění měkkých tkání, jako jsou ruptury vazů či menisků. (Neumann a kol., 2014) 
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2.5 Léčba 

 Léčba se volí individuálně a závisí na charakteru a dislokaci zlomeniny, rozsahu 

poškození měkkých tkání, počtu a velikosti fragmentů, kongruenci kloubního povrchu, 

stabilitě extenzorového mechanismu a na dohodě s pacientem. 

 Jedním z nejzávažnějších následků fraktury pately může být narušení právě 

extenzorového mechanismu kolene znemožňující aktivní extenzi v kolenním kloubu 

či zlomeniny mohou vést k narušení patelofemorálního skloubení. 

 Cíle léčby by měly být stabilní fixace s obnovením kongruence kloubního povrchu 

i extenzorového mechanismu a možnost časné rehabilitace. Nesplnění těchto cílů může vést 

k časnému nástupu patelofemorální osteoartrózy doprovázené poruchou hybnosti 

a přetrvávající bolesti kolene. (Gwinner a kol., 2016) 

 

2.5.1 Operativní 

 Indikací k operativnímu způsobu léčby je přerušení extenzorového aparátu 

a dislokované transverzální, okrajové a tříštivé zlomeniny s rozestupem fragmentů větším 

než 4 mm či kloubní inkongruencí větší než 2 mm. (Steinmetz a kol., 2020) Mezi další 

indikace k operaci patří volná intraartikulární tělesa a osteochondrální fraktury (Melvin 

a Mehta, 2011) 

 Cílem tohoto typu léčby je docílení patřičné anatomické redukce kloubního povrchu 

a zajistit stabilní fixaci, která umožní brzký rozsah pohybu v kloubu a tím napomáhá obnově 

extenzorového mechanismu. (Steinmetz a kol., 2020) 

 Existuje několik možností operativní léčby fraktur pately. Podle typu zlomeniny 

a kvality kosti provádíme osteosyntézu buď pomocí tahových či spongiózních šroubů, 

tahovou cerkláží nebo jejich kombinací. 

Extraartikulární zlomeniny (jako například avulze apexu pately) se fixují podle 

velikosti kostního fragmentu kompresním šroubem. V případě potřeby neutralizovat tahové 

síly lze použít modifikovanou cerkláž. Jednoduché transverzální typy zlomenin u pacientů 

s dobrou stavbou kosti lze fixovat dvěma paralelně uloženými spongiózními šrouby nebo 

pomocí tahové cerkláže.  



 22 

 Principem tahové cerkláže je neutralizovat tažné síly m. QF, které působí na patelu 

a převést je na síly kompresní, jež budou působit na kloubní plochu. Je vedena po přední 

tahové straně pately ve tvaru osmičky nebo oválně mezi dvěma paralelně zavedenými 

Kirschnerovými dráty, pro dosažení dostatečné komprese. Kirschnerovy dráty se ohnutím 

zajistí proti migraci a nechtěným interakcím s měkkými tkáněmi.  

 Obtížně rekonstruovatelné jsou tříštivé zlomeniny. Osteosyntézy lze docílit buďto 

kombinovanými tahovými cerklážemi, cirkulární cerkláží nebo nízkoprofilovými úhlově 

stabilními dlahami. 

Jedná se o novou generaci implantátů, jejichž konstrukce umožňuje přesné umístění 

a úhlově stabilní zakotvení reponovaných fragmentů u tříštivých zlomenin a především 

u zlomenin osteoporotických. Umožňují také méně invazivní operaci. (Wendsche a kol., 

2019; Neumann a kol., 2014) 

 Anatomická rekonstrukce u tříštivých zlomenin nemusí být vždy možná. V takovém 

případě je pak třeba provést parciální či zcela výjimečně úplnou patelektomii. V těchto 

případech je nezbytná důkladná rekonstrukce zbylého extenzorového aparátu. 

Je třeba provést řádnou reinzerci lig. patellae a do zhojení chránit suturu drátěnou 

kličkou zavedenou do baze pately a do tuberositas tibiae. O totální patelektomii lze uvažovat 

pouze u významně tříštivých osteoporotických zlomenin. Vzhledem k nedobrým výsledkům 

se však provádí čím dál méně. (Wendsche a kol., 2019) 

 

Rehabilitace u operativní léčby 

 U zlomenin se stabilní vnitřní fixací se aplikuje ortéza umožňující nastavení 

limitovaného rozsahu do flexe. Chůze s berlemi a zatěžování dle tolerance při omezené flexi 

do 30° po dobu 4 týdnů. V případě slabé fixace či u částečné patelektomie je končetina 

pomocí sádry fixována v extenzi po dobu 6ti týdnů s umožněním plné zátěže. (Melvin 

a Mehta, 2011) 

 Cíle rehabilitace během imobilizace jsou tlumení bolesti a otoku a udržení rozsahu 

pohybu v ostatních segmentech končetiny. Terapie při imobilizaci má především preventivní 

význam. (Wendsche a kol., 2019) 
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Doporučuje se časná fyzioterapie, co nejdříve po operaci se zahajuje izometrické 

cvičení m. QF a zvedání extendované končetiny. Koval a Kim doložili, že při stabilní fixaci 

lze již 48 hodin po operaci zahájit pasivní cvičení na ROM v kolenním klubu. (Koval, Kim, 

1997) 

Vhodná je CPM-terapie (continuous passive motion) pomocí motorové dlahy, jelikož 

snižuje kloubní ztuhlost a zlepšuje hojení a výživu kloubní chrupavky. Dále cévní 

gymnastika jako prevence tromboembolické nemoci (Melvin a Mehta, 2011) 

 Součástí terapie je také péče o jizvu. Stehy se standartně vyndávají kolem 12. dne, 

do té doby lze jizvu. ovlivňovat reflexně prostřednictvím okolních tkání. Po vyndání stehů 

se provádí tlaková masáž jizvy, pacient je instruován o mazání jizvy krémem pro urychlení 

hojení. Z fyzikální terapie je indikována terapie laserem. 

 Plná zátěž končetiny je povolena po 6ti týdnech v případě, že RTG snímek prokáže 

zhojení zlomeniny. Rehabilitace po skončení imobilizace se věnuje především šetrnému 

rozvolňování rozsahu pohybu v postižených segmentech aktivním a pasivním cvičením. 

Využívají se techniky pro uvolnění kloubního rozsahu jako PIR, AGR, AEK. 

 Po odstranění fixace je cílem terapie uvolnit postfixačně omezený pohyb a upravit 

svalovou nerovnováhu v segmentu. Provádí se například PNF, hojně využívanou technikou 

je rytmická stabilizace v segmentu, která předpokládá vyrovnané složky agonistů 

a antagonistů. Dále cvičení v otevřených kinematických řetězcích nebo cvičení proti odporu 

(theraband). (Kolář a kol., 2020; Wendsche a kol., 2019) 

 

2.5.2 Konzervativní 

 Je indikována u stabilních, nedislokovaných zlomenin s rozestupy menšími než 4 mm 

mezi kostními fragmenty či kloubní inkongruencí menší než 2 mm. Extenzorový 

mechanismus zůstává nenarušen (pacient je schopen aktivně propnout nohu). Zlomenina je 

fixována sádrou či ortézou po dobu 6-8 týdnů. (Dungl, 2014) Višňa a kol. uvádí dobu fixace 

5 až 6 týdnů. (Višňa a kol., 2004) 

 Konzervativní terapie spočívající v imobilizaci po dobu 4 týdnů vede k dobrým až 

výborným výsledkům u 99% pacientů s nedislokovanou frakturou a neporušeným 
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extenzorovým mechanismem. Dlouhodobá imobilizace však může vést ke kloubní ztuhlosti, 

atrofii m. QF a kloubním srůstům. (Schuett a kol, 2015; Bostrom, 1972) 

 

Rehabilitace u konzervativní léčby 

 Steinmetz a kol. popisují, že umístění ortézy s přibližnou 10° flexí umožňuje mírný 

tah extenzorového aparátu, aby se tak zabránilo abnormálně distálnímu postavení pately 

v průběhu počáteční imobilizace. Okamžité plné zatížení je doporučeno při fixované extenzi 

v kolenním kloubu. (Steinmetz a kol. 2020). 

 Časná rehabilitace může začít kolem 10 dne mobilizací v pasivní flexi bez kontrakce 

m. QF. s následným postupným zvyšováním úhlu, aniž by došlo k překročení 90° 

před dokončením srůstu (trvá minimálně 45 dní). Takto časná mobilizace pod pečlivým 

dohledem fyzioterapeuta zabraňuje kloubní ztuhlosti, zejména u mladých osob (Steinmetz 

a kol., 2020) 

 Jakmile odezní bolest, zahajuje se izometrická práce m. QF a zvedání extendované 

končetiny. Je třeba vyhnout se svalovým kontrakcím proti odporu. Melvin a Mehta ve své 

studii uvádí, že aktivní a aktivně asistovaná cvičení na zvýšení ROM by se měla zahajovat 

po 1 až 2 týdnech a odporová cvičení se přidávají po 6 týdnech. (Melvin a Mehta, 2011) 

 Většina českých autorů udává, že s aktivním cvičením na zvyšování ROM se začíná 

až po 6. týdnech, kdy dochází k sejmutí fixace. Poté tedy následuje aktivní cvičení všech 

svalů. V terapii se využívají techniky měkkých tkání, postizometrická relaxace a aktivní 

cvičení postupně do většího rozsahu flexe. V případě, že pacient dosáhne v KK rozsahu 90° 

indikuje se cvičení na rotopedu pro posílení svalů DKK. (Wendsche a kol., 2019; Dungl, 

2014) 

 První rentgenová kontrola po 10-15 dnech vyloučí sekundární dislokaci a druhá 

kontrola po 45 dnech posoudí zhojení a srůst kosti. Tyto kontroly jsou při standartním 

monitorování léčby dostačující. 

 Výhody konzervativní terapie spočívají ve zkrácení doby hospitalizace a absenci 

chirurgické zákroku a anestezie, ovšem je zde delší doba imobilizace a vyšší míra sekundární 

dislokace. (Steinmetz a kol. 2020; Melvin a Mehta, 2011; Schuett a kol., 2015) 



 25 

Obrázek 4 - Léčebné schéma u fraktur pately (Steinmetz a kol., 2020) 

 

 

2.5.3 Prognóza 

 Zhojení zlomenin bez intraartikulárních schodovitých malpozic (maximálně do 2 

mm) má prognózu dobrou. Jak u pacientů léčených konzervativně, tak i u těch, co jsou léčeni 

operativně. U tříštivých typů zlomenin je prognóza nejistá. (Wendsche a kol., 2019) 

 

2.5.4 Fyzikální terapie 

Kryoterapie 

 Používá se především antiedematózně při akutních poúrazových a pooperačních 

stavech. Využívá se též efekt reaktivní hyperémie po skončení aplikace chladu, který trvá 

výrazně déle, než hyperémie po aplikaci termopozitivního podnětu. Dnes se již nejčastěji 

lokálně aplikuje strojově ochlazená hlavice či manžeta. (Kolář a kol., 2020) 
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Laser 

 Spadá do fototerapie, která využívá fotochemických a biostimulačních účinků energie 

fotonu. V rehabilitační praxi se v současné době využívá léčba polarizovaným paprskem 

laseru, ten podporuje hojení jizev, dekubitů a jiných povrchových struktur, má také 

analgetický a protizánětlivý účinek. Dávka laseru v jedné aplikaci závisí na výkonu hlavice 

a ozařované ploše a udává se v jednotkách J/cm2. U akutních stavů se doporučuje dávka do 

1J/cm2, u subakutních 1-3J/cm2. Aplikace na subakutní jizvu o celkový ploše 3 cm2 s hlavicí 

o výkonu 30mW je mezi 2 až 6 minutami. (Kolář a kol., 2020) 

 

Hydroterapie 

 Pozitivního ovlivnění zdravotního stavu vodoléčbou je dosahováno správným 

využitím teploty vody, jejím chemickým složením a mechanickými vlastnostmi. Nejčastěji 

se využívá přímý termický účinek, jehož efekt závisí na teplotě vody. Dle toho dělíme 

hydroterapii na pozitivní, indiferentní a negativní hydroterapii. U pooperačních stavů 

pohybového aparátu se indikuje vířivá lázeň. Ta podporuje prokrvení, metabolismus a 

aktivuje kožní receptory. Teplota vody by měla být izotermická a procedura by měla trvat 

cca 10 minut. (Navrátil, 2019) 

 

2.6 Vybrané fyzioterapeutické metody a postupy 
 

2.6.1 Techniky měkkých tkání a mobilizační techniky 

 Měkké tkáně (kůže, podkoží, fascie a svaly) by se měly harmonicky a bez odporu 

pohybovat spolu s pohybovou soustavou, kterou obklopují, stejně jako celé lidské tělo. 

Funkční porucha se projevuje odporem proti protažení nebo posouvání. Takováto funkční 

porucha může velmi často narušovat pohyb a působit bolest. 

 Zjištěný odpor v daném pásmu představuje patologickou bariéru této tkáně, která je 

nepoddajná a omezuje pohyb. Terapie spočívá v dosažení bariéry a vyčkávání, dokud se 

nedostaví fenomén uvolnění. Ten je nutno sledovat až do fyziologické bariéry. Specifické 

působení na danou tkáň se liší v míře aplikovaného tlaku. 
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  Mobilizace se v zásadě vztahují na všechny pohyblivé struktury související 

s pohybovou soustavou. Tedy nejen na klouby, ale také na měkké tkáně, k nimž patří 

například fascie či vnitřní orgány. Slouží k obnovení nebo zlepšení pohyblivosti. 

 Technika spočívá v dosažení bariéry a následným jemným zapružením, kterým se 

ozřejmí kloubní vůle, tzv. „joint-play.“ V případě nálezu patologické bariéry terapeut provádí 

repetitivní pružení ve směru bariéry, kterým se snaží obnovit vůli v kloubu. 

 Funkční omezení kloubní pohyblivosti – blokády, bývají spojeny s trigger points 

v okolních svalech, které samy o sobě omezují pohyblivost a jsou tak jednou z hlavních 

příčin blokád. (Kolář a kol., 2020; Wendsche a kol., 2019) 

 

2.6.2 Techniky pro uvolnění omezeného kloubního rozsahu 

 

Postizometrická relaxace (PIR) 

 Technika ovlivňující svalové spasmy a přetížená svalová vlákna. Terapie spočívá 

v dosažení předpětí v ovlivňovaném svalu (nikoliv v jeho protahování). Pacient následně 

klade minimální odpor proti terapeutovi. Cílem je aktivování pouze přetížených a 

hypertonických svalových vláken. Po 10 vteřinách následuje pokyn „povolte.“ Ten je spojen 

s výdechem pacienta a uvolněním daného svalu. Pacient relaxuje, dochází k fenoménu 

uvolnění, který terapeut sleduje až do konce, nesmí však protahovat. (Kolář a kol., 2020; 

Wendsche a kol., 2019) 

 

Postfacilitační inhibice (PFI) 

 Technika spočívající v maximální volní izometrické svalové kontrakci proti 

manuálnímu odporu terapeuta v opačném směru, po dobu přibližně 7 sekund. Následně se 

využívá vzniklá indukce útlumu svalové aktivity, kdy uvolněný sval terapeut okamžitě 

protáhne v opačném směru a v protažení setrvá 10-20 sekund. (Wendsche a kol., 2019) 
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Antigravitační relaxace (AGR) 

 Modifikace techniky postizometrické relaxace, kdy odpor terapeutovy ruky je 

nahrazen gravitací. Probíhá ve dvou fázích. První, kontrakční, kdy tíhová síla vytváří 

přirozený odpor zvedanému segmentu a relaxační, ve které dochází k uvolnění. 

Antigravitační fáze by měla trvat až 30 sekund nebo těsně před nástupem bolesti přejít do 

relaxační fáze na stejně dlouhou dobu. (Kolář a kol., 2020; Wendsche a kol., 2019) 

 

2.6.3 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) 

 Neurologický mechanismus PNF vychází ze zásady, že mozek „myslí“ v pohybech a 

nikoli v jednotlivých svalech. Základním stavebním kamenem PNF tak jsou svalové vzorce. 

Ty jsou vedeny vždy diagonálním směrem se současnou rotační složkou a umožňují 

maximální svalové protažení. Pro každou část těla jsou určeny právě dvě diagonály, kde 

každá je dále tvořena dvěma pohybovými vzorci, které jsou antagonistické. 

 Základním mechanismem PNF je využití spolupráce velkých svalových skupin, 

neboť jeden jednotlivý sval není sám zodpovědný za pohyb, ani za jednu jeho funkční 

komponentu. K facilitaci oslabených svalů se využívá principu iradiace. (Kolář a kol., 2020; 

Wendsche a kol., 2019) 

 

2.6.4 Senzomotorická stimulace (SMS) 

 Název má zdůrazňovat provázanost aference a eference při řízení pohybu. Metodika 

vycházející z poznatků vlivu poruchy aference na pohyb. Aktuálně se využívá v terapii 

funkčních poruch pohybového systému. 

 Technika obsahuje soustavu balančních cviků prováděných v různých posturálních 

polohách. Cviky spočívají ve vychylování podložky či pacienta z rovnovážného postavení, 

čímž dochází k ještě výraznější stimulaci proprioreceptorů. 

 Cíl metodiky je postupně vyčerpat všechny možnosti pro úpravu poruch pohybového 

aparátu prostřednictvím postupně zvyšovaných nároků dle popsané metodické řady ze 

vhodně zvoleného základního cvičení. (Kolář a kol., 2020; Wendsche a kol., 2019)  
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2.7 Evidence based medicine 

 

 Chawda a kol. v roce 2018 vypracovali studii „A prospective study of 50 cases of 

patellaractures treated with different modalities,“ zabývající se efektem rozdílných možností 

léčby patelární fraktury. 50 pacientů bylo rozdělených do tří skupin dle způsobu léčby. 

7 pacientů bylo léčeno konzervativně, 21 pacientů bylo léčeno parciální patelektomií 

a 22 pacientů bylo léčeno vnitřní fixací. Následovala standartní rehabilitace po fraktuře 

pately. Časná aktivace m. QF, chůze s berlemi, postupné progresivní zatěžování končetin. 

Po 2. týdnech odesláni domů s tím, že na terapii chodili 1x za 14 dní. 

Studie uvádí, že neexistuje žádný obecně uznávaný systém hodnocení výsledků u zlomenin 

pately. Většina autorů vychází ze subjektivních stížností na bolest, omezení v ADL a změny 

v pracovním životě. Neexistence jednotné hodnotící škály umožňuje pouze obecná 

zobecnění výsledků těchto poranění. 

 Ve studii byla použita kritéria založená na Gaurově sérii hodnotící funkci kolene, 

která zahrnovala subjektivní i objektivní body, jako ochabnutí m. QF, ROM kolene, bolest 

kolene, síla a funkce m. QF. 

 Většina sledovaných pacientů byla zcela bez bolesti při provozování ADL na konci 

sledování. Při závěrečném hodnocení ROM dosáhlo 70% pacientů léčených konzervativně 

plného rozsahu, což bylo nejvíce ze všech způsobů léčby. Také se ani u jednoho nevyskytli 

komplikace v průběhu terapie, jako například sekundární dislokace. 

 Ze studie vyplývá, že konzervativní způsob u nedislokovaných fraktur pately stále 

dosahuje velmi dobrých výsledků. Časné zatížení s nohou fixovanou v extenzi je v terapii 

přínosné. Cvičení pro zvyšování kloubního rozsahu by mělo být zahájeno po 3 týdnech, kdy 

je dokončeno hojení měkkých tkání. (Chawda a kol., 2018) 

 

 Yong, Xian-Dong, Xiao, Qiang, Jin-Wen, Cheng-Lie a Xing-Yu v roce 2015 

vypracovali studii s názvem „Case control study on postoperative rehabilitation of patellar 

fracture by modified seated position of different knee flexion angles“ zabývající se 

pooperační rehabilitací fraktur pately v modifikovaných polohách KK s různým stupněm 
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flexe. 90 pacientů bylo rozděleno do třech skupin. Skupina A trénována modifikovanou 

polohou v sedě s flexí KK kolem 60°, skupina B trénována modifikovanou polohou v sedě 

s flexí KK 30°a skupina C trénována formou chůze. Z výsledků vyplývá, že modifikovaná 

poloha vsedě s flexí KK kolem 60° byla nejúčinějším tréninkem v pooperační rehabilitaci při 

léčbě fraktury pately, když dosáhla lepších klinických výsledků než ostatní dvě metody. 
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3 Praktická část 
 

3.1 Metodika práce 
 Praktická část bakalářské práce zpracovává kazuistiku fyzioterapeutické péče 

o pacientku po fraktuře levé pately. Terapie probíhaly v Rehabilitační nemocnici Beroun 

v období od 10.1. do 4.2.2022. 

 Pacientka zde byla na lůžkovém oddělení hospitalizována po dobu 14ti dní. Každý 

všední den absolvovala v průběhu dopoledne 30ti minutovou individuální terapii, kterou 

jsem vedl samostatně. Terapeutických jednotek bylo celkem 11. V rámci první jednotky byla 

odebrána anamnéza a provedeno vstupní kineziologické vyšetření, v rámci poslední jednotky 

bylo provedeno výstupní kineziologické vyšetření. 

 V terapii byly využity metody, se kterými jsme byli seznámeni v průběhu 

bakalářského studia. Jedná se o: techniky měkkých tkání, míčkovací techniky, terapie trigger 

points, postizometrickou relaxaci dle Lewita, postizometrickou relaxaci s protažením 

dle Jandy, mobilizační techniky dle Lewita, proprioceptivní neuromuskulární facilitaci 

dle Kabata, senzomotorickou stimulaci dle Jandy a Vávrové. 

 Při vyšetření antropometrie byl využit krejčovský metr. Pro vyšetření rozsahu pohybu 

v kloubech byl použit plastový dvouramenný goniometr a hodnoty byly zapsány metodou 

SFTR. Neurologické kladívko bylo využito při vyšetřování šlachookosticových reflexů. 

 Z terapeutických pomůcek jsem využil overball, gymball, balanční podložku, 

balanční čočku a theraband. Pacientka kromě individuální terapie docházela v průběhu 

hospitalizace také na skupinové LTV, skupinové LTV v bazénu a kolenní motodlahu. 

 Pacientka byla poučena o průběhu terapie a cílech bakalářské práce. Podepsala 

informovaný souhlas (viz. příloha č. 2), který byl schválen Etickou komisí FTVS UK 

pod jednacím číslem 029/2022 (viz. příloha č. 1). 
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3.2 Anamnéza: 

Datum odebrání anamnézy: 19.1.2022 

Vyšetření osoba: M.S., žena   Ročník narození: 1964 

 

RA: 

Nevýznamná vzhledem k NO 

 

OA: 

nynější: 

Pacientka přijata k RHB pro konzervativně řešenou nedislokovanou frakturu pately vlevo. 

15.11. pád na levé koleno (pacientka uklouzla na listí a spadla na obrubník). Při ošetření 

dostala LMWH, berle a ortézu. Kontrola 22.12. - RTG snímek vyhovující, ortéza doporučena 

ještě týden, poté již nevyužívat, začít šetrnou RHB. Při příjmu bolesti kolene snesitelné, 

při chůzi stále využívá ortézu. 

 

dřívější: 

Běžné dětské nemoci 

Anxiozně depresivní syndrom 

Ren duplex 

1977 - st. p. úrazu kolenního kloubu vpravo (vazy - blíže nespecifikuje, řešeno 

konzervativně) 

Operace: 

2009 - st. p. operaci varixů LDK 

st. p. appendektomii (rok neudává) 

 

AA: 

Neguje 

 

FA: 

Trittico 75mg na noc, analgetika při bolesti 
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PSA: 

Pracuje v neziskové organizaci 

Bydlí v domě, uvnitř 12 schodů 

 

Abusus: 

Občasný kuřák, alkohol nepije 

 

Status praesens: 

a) objektivní: 

Pacientka orientovaná osobou, místem i časem, spolupracující, koleno bez výraznějšího 

otoku, chůze stále s ortézou - ihned instruována, aby ortézu přestala používat, výška 178 cm, 

váha 75 kg, BMI 23,5 

b) subjektivní: 

Bolestivost kolene snesitelná, na škále 1-10 uvádí 2, chůze bez ortézy se obává - koleni 

nedůvěřuje, jinak se cítí dobře 

 

Předchozí rehabilitace: 

Ve 13ti letech po úrazu kolenního kloubu vpravo (Zařízení neudává) 

 

Indikace k rehabilitaci: 

st. p. nedislokované fraktuře pately vlevo 
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3.3 Vstupní kineziologický rozbor – 19.1.2022 

 

Vyšetření stoje aspekcí 

Zepředu: 

Baze optimálně široká, hallux valgus bilaterálně, snížená podélná klenba na pravém chodidle, 

kontura stehenních svalů symetrická, vnitřně rotovaná patela - levá, PDK ve vnitřně rotačním 

postavení, SIAS symetrické, tajle asymetrické - levá větší 

 

Zboku: 

Těžiště prochází osou těla, pouze Lp oblasti lehký posun těžiště vpřed, klenby fyziologické, 

mírná anteverze pánve, akcentovaná lordóza v Lp, insuficience břišní stěny, ramena 

v protrakci, prominence pravého extremitas acromialis claviculae, hlava v ose těžiště 

 

Zezadu: 

Varozita pravého hlezenního kloubu, achillovy šlachy asymetrické - pravá více prominující, 

popliteální a subgluteální rýhy symetrické, kontura stehenních svalů symetrická, prominence 

paravertebrálních valů v Lp, scapuly symetrické 

 

Dynamické vyšetření páteře: 

Flexe - omezené rozvíjení páteře v Lp, dolní Thp a Cp, výrazné rozvíjení ve střední Thp 

v úrovni Th5-6 

Lateroflexe - omezené rozvíjení páteře v Lp, střední Thp a Cp bilaterálně, pohyb především 

v Th/L přechodu 

Extenze – omezené rozvíjení páteře téměř ve všech segmentech, extenze velmi omezená, 

mírný pohyb pouze v  Th/L a dolní Cp 

 

Stoj na 2 vahách 

Při vyšetření zjištěn výrazný stranový rozdíl v zatěžování jednotlivých končetin, cca 15%. 

LDK pacientka zatěžuje vahou 32kg a PDK vahou 44kg.  
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Vyšetření pánve: 

Cristy symetrické 

P SIPS výše než L, L SIAS výše než P 

Spine sign - blokáda SI bilaterálně 

 

Dech: 

Špatný dechový stereotyp - pacientka má mělké hrudní dýchání, při kterém nedochází 

k zapojování břišních segmentů. Při nádechu se spodní žebra oboustranně nerozvíjí laterálně, 

naopak dochází k elevaci ramen. 

 

Vyšetření HSS 

Testováno dle Koláře 

Brániční test - dochází k zapojování břišního segmentu při dýchání, rozvíjení spodních žeber 

laterálně, symetrická aktivita na obou stranách hrudníku, pacientka je schopna aktivovat 

dorzolaterální část břišní stěny, nedochází ke kyfotizaci v Thp. Při vyšetřování s přiloženými 

dlaněmi terapeuta (za účelem testování) se způsob dýchání pacientky změnil oproti 

spontánnímu projevu viz. vyšetření dechu. 

Test extenze s HKK v opoře – dochází k výrazné hyperaktivitě PV svalstva v oblasti spodní 

Thp a Lp bilaterálně a aktivitě gluteálního svalstva, laterodorzální část břišní stěny 

se vyklenuje, palpovatelný hypertonus horních fixátorů lopatek 

 

Vyšetření stability: 

Rhomberg I, II, III – negativní 

 

Véleho test - B - lehce narušená stabilita, prstce přitisknuty k podložce. Ani po čase 

se neobjevuje drápovité postavení prstů značící špatnou stabilitu. Na pravé noze se v průběhu 

vyšetření objevila aktivita šlach na dorzální straně nohy, korigující chvilkové snížení stability 

 

Trendelenburgova zk. - pozitivní bilaterálně - oslabené stabilizátory a abduktory pánve. 

Při stoji na LDK dochází k výraznému úklonu a titubacím trupu ke straně stojné končetiny. 

Při stojné LDK i PDK po čase dojde k poklesu pánve na straně flektované končetiny.  
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Stoj na 1 DK - výrazná ztráta stability, při stoji jak na LDK tak PDK. Pozorovány pronačně-

supinační pohyby hlezenních kloubů, hra šlach i aktivita stehenních svalů, nestabilita 

nakonec korigována až pohyby horních končetin. Při stoji na PDK pacientka vydržela ve stoji 

výrazně kratší dobu, než při stoji na LDK. 

 
Chůze: 

Vyšetřována naboso, bez opory a bez ortézy 

Pacientka používá v domácnosti (a zde v nemocnici) nevhodnou obuv - prošlapané, tenké 

papuče, ze kterých pacientce neustále přesahuje více jak polovina paty mimo 

 

Spontánní pohybový projev 

 Antalgický styl chůze s odlehčováním LDK, asymetrie délky kroku a rytmu, stojná 

fáze na LDK je kratší, při chůzi je patrná elevace pánve při pohybu LDK vpřed 

a cirkumdukční pohyb levé DK, v levém kolenním kloubu prakticky nedochází ke flexi. 

 Při došlapu dochází k minimální dorzální flexi v levém hlezenním kloubu a dochází 

tedy k došlapu na celou plochu chodidla, chybí zde postupné přenášení váhy od paty, 

přes laterální okraj chodidla až po palec, při odvalu chodidla dochází k odrazu již 

z oblasti  MTP kloubů a nikoli až z palce. 

 Pohyb trupu akcentovaný do rotace, suplementuje chybějící flexi levého kolenního 

kloubu, souhyb HKK minimální. 

 

Vyšetření kloubní vůle 

Vyšetřováno dle Lewita 

 
 L P 

KK - laterolaterální posun 
Patologická bariéra v obou 

směrech 
Bez patologických bariér 

Patela - kraniokaudální posun 
Patologická bariéra v obou 

směrech 
Bez patologických bariér 

Patela – laterolaterální posun 
Patologická bariéra směrem 

mediálním 
Bez patologických bariér 
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Hlavička fibuly 

ventrodorzální posun 

Patologická bariéra směrem 

ventrálním 

Patologická bariéra směrem 

ventrálním 

Talokrurální kloub 

dorzální posun 
Patologická bariéra Patologická bariéra 

Lisfrankův kloub 

dorzoplantární posun 

Patologická bariéra směrem 

dorzálním 

Patologická bariéra v obou 

směrech 

Lisfrankův kloub - rotace 
Patologická bariéra směrem 

mediálním 

Patologická bariéra směrem 

mediálním 

Tabulka 1 - Vyšetření kloubní vůle 

 

TMT, MTP a IP klouby na obou končetinách bez patologických bariér 

 

Vyšetření reflexních změn: 

Kůže - bez zarudnutí, opocení či jiných patologických změn v oblasti kolene, posunlivost 

bez omezení do všech směrů 

 

Fascie - omezená posunlivost stehenní fascie mediálním směrem v distální části na LDK - 

provokuje bolest na mediální straně kolenního kloubu, fascie v oblasti lýtka bez omezení 

posunlivosti 

 

Svaly - m. piriformis - hypertonus bilaterálně, mm. gluteii - TRPs po obvodu crista iliaca 

bilaterálně, paravertebtrální svaly v Lp - hypertonus bilaterálně, m. tensor fasciae latae - 

hypertonus v pravém, m. vastus lateralis – TRPs bilaterálně, mm. adductores – hypertonus 

bilatterálně, mm. gastrocnemii - TRPs bilaterálně, m. quadratus plantae - TRP bilaterálně 

 

Vazy - citlivost mediálního i laterálního collaterálního vazu, při PP uvádí “tah uvnitř kloubu” 

 

Antropometrie: 

 
Obvody DKK L (cm) P (cm) 

15 cm nad patelou 52 51 

10 cm nad patelou 48 48 

Přes patelu 42 40 
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Tuberositas tibiae 39 38 

Lýtko 38 38 

Malleolus med. – malleolus lat. 26 26 

Pata – nárt 36 36 

Metatarsy 24 24,5 

Tabulka 2 - Obvody DKK 

 
Délky DKK L (cm) P (cm) 

Funkční 101 100 

Anatomická 91 91 

Stehno 45 44 

Bérec 43 44 

Chodidlo 25 25 

Tabulka 3 - Délky DKK 

 

Goniometrie: 

Měřen aktivní a pasivní pohyb v kyčelním, kolenním a hlezenním kloubu dle Jandy a Pavlů 

Zápis metodou SFTR 

 
Kloub AP – L (°) AP – P (°) PP – L (°) PP – P (°) 

Kyčelní 

S: 20 – 0 – 50 

F: 40 – 0 – 30 

R: 45 – 0 - 35 

S: 20 – 0 – 120 

F: 40 – 0 – 30 

R: 45 – 0 - 35 

S: 20 – 0 – 90 

F: 50 – 0 – 30 

R: 40 – 0 - 30 

S: 20 – 0 – 130 

F: 50 – 0 – 30 

R: 40  – 0 - 30 

Kolenní S: 0 – 0 - 30 S: 0 – 0 - 120 S: 0 – 0 - 50 S: 0 – 0 - 150 

Hlezenní 
S: 10 – 0 – 40 

F: 10 – 0 - 30 

S: 15 – 0 – 45 

F: 10 – 0 - 30 

S: 10 – 0 – 40 

F: 20 – 0 - 40 

S: 10 – 0 – 40 

F: 15 – 0 - 40 

Tabulka 4 - Goniometrie 

Měření ROM do rotací v kyčelních kloubech a do všech směrů v hlezenních kloubech 

modifikováno v leže na lehátku s extendovanými DKK, jelikož pacientka není schopna 

zaujmout výchozí polohu pro vyšetření dle Jandy a Pavlů. 
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Vyšetření zkrácených svalů: 

Vyšetřováno a hodnoceno dle Jandy 

 
 L P 

m. triceps surae 1 1 

m. iliopsoas - - 

m. rectus femoris - - 

m. TFL - - 

Ischiokrurální svaly 2 2 

Adductory 0 1 

m. piriformis 2 2 

m. quadratus lumborum 2 2 

Tabulka 5 - Vyšetření zkrácených svalů 

Vyšetření m. iliopsoas, m. rectus femoris a m. TFL  nebylo provedeno, jelikož se pacientka 

nebyla schopna dostat do výchozí polohy pro testování z důvodu omezeného ROM v pravém 

KK 

 

Vyšetření svalové síly: 

Vyšetřováno a hodnoceno dle Jandova svalového testu 

 
Kyčelní kloub L P 

Flexe 3* 3* 

Extenze 3 3 

Addukce 3 3 

Abdukce 3 3 

Zevní rotace 3 3 

Vnitřní rotace 3* 3* 

Tabulka 6 - Vyšetření svalové síly (kyčelní kloub) 

*Vyšetření modifikováno, pacientka není schopna zaujmout výchozí polohu po testování pro 

omezený ROM v levém KK 
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Kolenní kloub L P 

Flexe 2 4 

Extenze 3 4 

Tabulka 7 - Vyšetření svalové síly (kolenní kloub) 

 
Hlezenní kloub L P 

Plantární flexe 4 4 

Supinace s dorsální flexí 4* 4* 

Supinace v plantární flexi 4 4 

Plantární pronace 4 4 

Tabulka 8 - Vyšetření svalové síly (hlezenní kloub) 

*Vyšetřování modifikováno v leže na zádech, DKK v mírné semiflexi, pacientka není 

schopna se dostat do výchozí polohy pro testování, vzhledem k omezenému ROM v levém 

kolenním kloubu 

 

Neurologické vyšetření: 

Vyšetření vestibulárního systému (Hautantova zkouška) – bez patologického nálezu 

Vyšetření mozečkových funkcí (Taxe HKK a DKK) – bez patologického nálezu 

 

Vyšetření šlachookosticových reflexů 
Reflex L P 

Patelární normoreflexie normoreflexie 

Achilovy šlachy normoreflexie normoreflexie 

Medioplantární normoreflexie normoreflexie 

Tabulka 9 - Vyšetření šlachookosticových reflexů 

 

Vyšetření čití 

• Povrchové (vyšetřováno na DKK v dermatomech L4, L5 a S1) 

o Taktilní – bez patologického nálezu 

o Termické – bez patologického nálezu 
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• Hluboké (vyšetřováno na prstech DKK) 

o Polohocit – bez patologického nálezu 

o Pohybocit – bez patologického nálezu 

 

Závěr vyšetření: 

 Pacientka, 57 let, přijata k zahájení rehabilitace. Nyní dva měsíce po nedislokované 

fraktuře pately vlevo. Fraktura řešena konzervativně ortézou. Aktuálně bolesti snesitelné. 

 Změna reliéfu kolenní krajiny aspekčně nepozorována. Nalezeny reflexní změny 

v okolí postiženého kloubu v důsledku dlouhotrvající imobilizace kloubu, především 

omezená posunlivost stehenní fascie iritující bolestivost na mediální straně kloubu a palpačně 

citlivé collaterální vazy. 

 Vzhledem k nedůvěře postižené končetiny, při chůzi pacientka stále využívá ortézu 

i přes rozhodnutí lékaře o jejím odložení (od 29.12.). Pozorovány patologie v chůzi. 

Antalgický stereotyp s výrazným odlehčováním LDK. V důsledku toho pacientka 

dlouhodobě přetěžuje PDK, na které lze pozorovat změny v postavení jak celé končetiny, tak 

v jednotlivých segmentech. Nejvýraznější se jeví varozita pravého hlezenního kloubu spolu 

s celkovým vnitřně rotačním postavením končetiny v kyčelním kloubu. Patologický 

stereotyp chůze ovlivnil i trupový segment, kde došlo k omezení dynamiky páteře či blokádě 

SI skloubení. 

 Vyšetřena narušená stabilita, především při stojích na 1 DK, kdy pacientka není 

schopna více jak pár vteřin udržet pozici a dochází k destabilizačním jevům, které se snaží 

neúspěšně korigovat proximálně se zvyšující aktivitou svalů od končetinových po trupové. 

Negativní pouze Rhomberg I, II, III. Neurologické vyšetření neodhalilo žádné neurologické 

postižení. Příčinou narušené stability může být špatná funkčnost chodidel.  

 Vyšetření kloubních rozsahů ukazuje výrazně omezené pohyby do flexe jak 

v kyčelním, tak kolenním kloubu levé končetiny. Omezenou pohyblivost dokládá i vyšetření 

kloubní vůle dle Lewita, kde byly nalezeny patologické blokády kloubů v okolí. Snížená 

svalová síla pouze u flexorů a extenzorů levého kolenního kloubu. Obě tyto omezení jsou 

v důsledku imobilizace končetiny pro její zhojení. 
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Cíle krátkodobého terapeutického plánu: 

Ovlivnění MT v oblasti levého stehna, kolene a bérce 

Uvolnění hypertonických svalů 

Protažení zkrácených svalů 

Odstranění kloubních blokád 

Zvýšení ROM kloubů na levé dolní končetině - kyčelní kl. (flexe), kolenní kl. (flexe) 

Zvýšení svalové síly - flexory a extenzory kolenního a kyčelního kloubu 

Podpora propriocepce - zlepšení funkce chodidel 

Rovnoměrně zatížení obou DK 

Korekce stereotypu chůze 

 

Cíle dlouhodobého terapeutického plánu: 

Obnovení plného rozsahu pohybu v levém kolenním kloubu 

Optimalizace funkce chodidel 

Zlepšení stability 

Zlepšení mobility osového systému 

Korekce dechového stereotypu 

Posílit HSS 

 

Návrh terapie: 

Manuální uvolňování měkkých tkání 

PIR dle Lewita 

PIR s protažením dle Jandy 

Mobilizace dle Lewita 

Pasivní pohyby, asistované pohyby, aktivní pohyby 

Analytické posilování 

Posilování dle PNF (dle Kabata) 

SMS dle Jandy a Vávrové 

Nácvik správného stereotypu chůze 

Cvičení ve vývojových polohách 

Respirační fyzioterapie 
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3.4 Terapeutická jednotka č. 1. - 20.1.2022 

Status praesens 

a) objektivní 

Pacientka přichází bez lokomočních pomůcek, s ortézou na levém kolenním kloubu, 

orientovaná místem, časem, osobou, spolupracující 

b) subjektivní 

Pacientka aktuálně pouze již s mírnými bolestmi v kolenním kloubu, zejména při neobratném 

pohybu, na škále 1-10 uvádí 1, spánek bez obtíží 

 

Cíl terapeutické jednotky: 

Ovlivnění MT v okolí kolenního kloubu 

Obnovení posunlivosti fascie levého stehna 

Uvolnění hypertonických svalů 

Protažení zkrácených svalů 

Odstranění kloubních blokád 

Zvýšení ROM v kolenním a kyčelním kloubu LDK 

Posílit svaly DKK 

 

Návrh terapie: 

Manuální uvolňování měkkých tkání 

PIR dle Lewita 

PIR s protažení dle Jandy 

Terapie TRPs, mobilizace dle Lewita 

Pasivní pohyby, asistované pohyby, aktivní pohyby 

Analytické posilování 

 

Popis dnešní terapeutické jednotky: 

 Manuální uvolňování měkkých tkání - Nespecifické uvolňování levého tractus 

iliotibialis, protahování levé stehenní fascie laterolaterálním směrem, terapie TRPs v levém 

m. triceps surae 
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 Mobilizace - nejprve ozřejmení pohyblivosti levé pately a následně prováděna 

mobilizace směrem mediálním 

 

 Pasivní pohyby - prováděna flexe se střídavou extenzí kolenního a kyčelního kloubu 

v leže na zádech. Při flektovaném postavení v obou kloubech jsem se pomocí drobných 

rytmických pohybů snažil zvýšit ROM především v kolenním kloubu 

 

 Terapie ukončena předčasně kvůli nečekanému a neodkladnému UZ vyšetření, 

na které se pacientka neprodleně odebrala 

 

Výsledek terapeutické jednotky: 

 V průběhu terapie docíleno zvýšení ROM v levém kolenním kloubu o cca 20°. 

Pacientka udává bolest v počátku změny z flekčního do extenčního postavení v levém 

kolenním kl. a naopak. Pohyblivost pately beze změny. Posunlivost stehenní fascie stále 

omezena, avšak její protažení již způsobuje menší bolestivost. 

 

Kódy: 

21 413, 21 415 
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3.5 Terapeutická jednotka č. 2. - 21.1.2022 

Status praesens 

a) objektivní 

Pacientka na terapii přichází sama, bez lokomočních pomůcek a již bez ortézy se zpožděním 

5 minut. Orientovaná osobou, místem a časem. Spolupracující 

b) subjektivní 

Bolestivost kolene větší než předchozí den, na škále 1-10 uvádí 3. Spánek bez obtíží. 

 

Cíl terapeutické jednotky: 

Ovlivnění MT v oblasti levého stehna, kolenního kloubu a lýtka 

Obnovení posunlivosti fascie levého stehna 

Odstranění kloubních blokád 

Zvýšit ROM v kloubech LDK 

Posílit svaly DKK 

 

Návrh terapie: 

Manuální uvolňování měkkých tkání 

PIR dle Lewita, PIR s protažením dle Jandy 

Mobilizace dle Lewita 

Pasivní pohyby, asistované pohyby, aktivní pohyby 

Analytické posilování 

 

Popis dnešní terapeutické jednotky: 

 Manuální uvolňování měkkých tkání – míčkování levého kolenního kloubu, 

především oblasti collaterálních vazů. Protahování levé stehenní fascie laterolaterálním 

směrem. PIR m. rectus femoris, PIR s protažením m. biceps femoris, m. semitendinosus 

a m. semimembranosus 

 

 Mobilizace – prvotní vyšetření aktuální pohyblivosti levé pately ukázalo přetrvávající 

blokádu mediálním směrem, následně byla prováděna mobilizace ve směru blokády. 

Mobilizace levého kolenního kloubu laterolaterálním směrem. 
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 Pasivní pohyby, asistované pohyby, aktivní pohyby – prováděna flexe se střídavou 

extenzí kolenního a kyčelního kloubu v leže na zádech. Při flektovaném postavení v obou 

kloubech jsem se pomocí drobných rytmických pohybů snažil zvýšit ROM především 

v kolenním kloubu. Následně pacientka prováděla pohyb s dopomocí a na závěr bez 

dopomoci, v obou případech s overballem pod patou. 

 

 Posilování svalů DKK– izometrie levého m. QF – tlak do overballu umístěného pod 

kolenním kloubem. Extenze KK podloženého overballem v leže na zádech, následné 

posilování proti směru destabilizační síly terapeuta. Posilování do abdukce a flexe 

(s extendovaným KK) v KYK v leže na zádech, extenze kolenního kloubu v sedě na okraji 

lehátka.  

 

Výsledek terapeutické jednotky: 

 Při terapii došlo k normalizaci posunlivosti levé stehenní fascie, která na konci 

terapeutické jednotky při opětovném vyšetření již nezpůsobovala bolest na mediální straně 

KK. Pacientka stále udává bolest při začátku změny polohy z flekčního či extenčního 

postavení levého KK. ROM v levém KK se opět zvýšil cca o 15°, ovšem při PIR m. rectus 

femoris v leže na břiše rozsah výrazně menší než při uvolňování na zádech. 

 

Kódy: 

21 413, 21 415, 21 225 
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3.6 Terapeutická jednotka č. 3. - 24.1.2022 

Status praesens 

a) objektivní: 

Pacientka přichází bez lokomočních pomůcek, chůze antalgická s odlehčováním LDK, 

orientovaná osobou místem i časem, spolupracující 

b) subjektivní: 

Pacientka uvádí, že koleno je téměř bez bolesti, na škále 1-10 uvádí 1, pouze 

při nekoordinovaném pohybu cítí mírnou bolest. 

 

Cíl terapeutické jednotky: 

Ovlivnění MT v oblasti levého stehna, kolenního kloubu a lýtka 

Odstranění kloubních blokád 

Zlepšení propriocepce v oblasti chodidel, pánve a Lp 

Korekce stereotypu chůze 

Nácvik chůze po schodech 

 

Návrh terapie: 

Manuální uvolňování měkkých tkání 

Relaxační techniky dle PNF (dle Kabata) 

PIR dle Lewita, PIR s protažením dle Jandy 

Mobilizace dle Lewitta 

SMS dle Jandy a Vávrové 

FBL koncept 

Chůze mezi bradly 

Chůze po schodech 

 

Popis dnešní terapeutické jednotky: 

 Manuální uvolňování měkkých tkání – terapie fascií – vyšetření a uvolnění fascií 

lýtek. Terapie TRPs (presurou) v m. triceps surae a m. quadratus plantae. PIR s protažením - 

hamstrings, m. triceps surae. Relaxace m. quadratus lumborum bilaterálně pomocí PNF 

(anteriorní deprese pánve) technikou „výdrž – relaxace.“  
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 Mobilizace – levého KK laterolaterálním směrem, hlavičky fibuly ventrodorzálním 

směrem bilaterálně, talokrurálního kloubu - dorzální posun bilaterálně, funkční vyšetření 

přednoží, mobilizace lisfrankova kloubu – dorzoplantární posun a rotace ve směru 

patologických bariér 

 

 SMS – taktilní facilitace plosek 

 

 LTV – drobné krouživé pohyby pánví v sedu na gymballu v koordinaci se správným 

stereotypem dechu, nácvik anteflexe a retroflexe pánve 

 

 FBL koncept – „kovboj“ – důraz na symetrické zatížení obou chodidel a správné 

postavení DKK. Pacientka motoricky zdatná při provádění cviku. 

 

 Chůze – nácvik správného stereotypu chůze na chodbě i mezi bradly, nejprve u bradel 

nácvik izolovaných fází krokového cyklu – zejména správné přenášení váhy na chodidlo 

a jeho odval, provádění stoje na špičkách i na patách s oprou HKK o bradla. Při chůzi důraz 

na flexi v levém kolenním kloubu a odstranění patologické elevace pánve. 

 

 Chůze do schodů - pacientka je schopna střídat DKK, avšak při nákročné LDK 

s dopomocí HK o zábradlí – bolest neuvádí, zaměření především na dostatečnou flexi 

v levém KK. 

Chůze ze schodů – prováděna přísunem, při stojné LDK znatelná obava, která 

nedovoluje pacientce dostatečné pokrčení LDK a v důsledku toho je pohyb ukončen 

předčasně malým poskočením na nákročnou PDK. Při stojné PDK je pohyb prováděn 

bez omezení v dobré kvalitě. 

 

Výsledek terapeutické jednotky: 

 Zlepšení joint-play na chodidlech bilaterálně. Při LTV na gymballu se dostavil 

fenomén lupnutí z SI oblasti – subjektivně příjemný. Při nácviku správného stereotypu chůze 

byl znatelný progres především v práci chodidla a levého KK, ve kterém již pacientka byla 

schopna provádět výraznější flexi. Stoj na patách koordinačně náročný. Dorzální flexe 
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v hlezenních kloubech minimální, dochází k posunu pánve vzad a kompenzačním flexi trupu. 

Patologická elevace pánve přetrvává, ovšem pacientka instruována o správném provedení. 

Délka kroku již symetrická, rytmus stále narušen. Chůze po schodech a její provedení je 

adekvátní fázi RHB. 

 

Kódy: 

21 413, 21 415, 21 221, 21 717 
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3.7 Terapeutická jednotka č. 4. - 25.1.2022 

Status praesens 

a) objektivní: 

Pacientka přichází bez lokomočních pomůcek, při chůzi dochází k výraznější flexi 

v levém KK, ovšem stále odlehčuje LDK, orientovaná osobou místem i časem 

b) subjektivní: 

Cítí se unavenější po skupinovém cvičení dnes ráno, bolest neudává, spánek 

bez nočního buzení 

 

Cíl terapeutické jednotky: 

Ovlivnění MT v oblasti levého stehna, kolenního kloubu a lýtka 

Odstranění kloubních blokád 

Zvýšit ROM v kloubech LDK 

Posílit svaly DKK 

 

Návrh terapie: 

Manuální uvolňování měkkých tkání 

PIR dle Lewita 

Horká role 

Mobilizace dle Lewita 

Pasivní pohyby, asistované pohyby, aktivní pohyby 

Kondiční posilování 

Posilování dle PNF (dle Kabata) 

 

Popis dnešní terapeutické jednotky: 

 Manuální uvolňování měkkých tkání – nespecifické uvolňování inquinální oblasti 

a začátku m. rectus femoris, horká role pro uvolnění levých hamstringů a m. triceps surae, 

PIR levého m. rectus femoris a mm. adductores 

 

 Mobilizace – levého KK laterolaterálním směrem, levé pately laterolaterálním 

směrem, levé hlavičky fibuly ventrodorzálně, trakce levého KK pomocí gravitace – sed 
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na okraji lehátka, bérec volně svěšený, terapeut provádí drobné kývavé pohyby ve všech 

směrech 

 

 Pasivní pohyby, asistované pohyby, aktivní pohyby – prováděna flexe se střídavou 

extenzí kolenního a kyčelního kloubu v leže na zádech. Při flektovaném postavení v obou 

kloubech jsem se pomocí drobných rytmických pohybů snažil zvýšit ROM především 

v kolenním kloubu. Následně pacientka prováděla pohyb s dopomocí a na závěr 

bez dopomoci, v obou případech s overballem pod patou. 

 

 Posilování svalů DKK – levého m. QF - extenze KK podloženého overballem v leže 

na zádech, následné posilování proti směru destabilizační síly terapeuta, posilování mm. 

gluteií – „bridging“ 

 

 Posilování dle PNF – vybrána část z 1. flekční diagonály DK s extenzí kolene 

(technika opakované kontrakce), pacientka v sedě na okraji lehátka z VP provádí pohyb 

do plné extenze v levém KK. 

 

Výsledek terapeutické jednotky: 

 Zlepšení joint-play levého KK, pacientka reagovala pozitivně především na trakci 

v levém KK. Zlepšena pohyblivost levé pately mediálním směrem. Zvýšení ROM v levém 

KK do flexe v leže na zádech (aktivně 90°, pasivně 95°). 

 

Kódy: 

21 413, 21 415, 21 221, 21 225 
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3.8 Terapeutická jednotka č. 5. - 26.1.2022 

Status praesens 

a) objektivní: 

Pacientka přichází na terapii se zpožděním 7 minut, jelikož si šla koupit kafe. Chůze 

bez lokomočních pomůcek, antalgická s odlehčováním LDK, orientovaná osobou, místem 

i časem 

b) subjektivní: 

Dnes cítí opět únavu, tentokrát v důsledku procedur v předchozím dni, navíc spánek 

s nočním buzením 

 

Cíl terapeutické jednotky: 

Ovlivnění MT v oblasti levého stehna, kolenního kloubu a lýtka 

Odstranění kloubních blokád 

Zvýšit ROM v kloubech LDK 

Zlepšení propriocepce z oblasti chodidel 

Trénink stability 

Posílit svaly DKK 

 

Návrh terapie: 

Manuální uvolňování měkkých tkání 

Terapie TRPs, PIR dle Lewita, PIR s protažením dle Jandy 

Mobilizace dle Lewita 

Pasivní pohyby, asistované pohyby, aktivní pohyby 

LTV na NF podkladě 

SMS dle Jandy a Vávrové 

 

Popis dnešní terapeutické jednotky: 

 Manuální uvolňování měkkých tkání – terapie TRPs (presurou) v m. triceps surae 

bilaterálně, m. quadratus plantae bilaterálně, PIR s protažením „hamstringů,“ PIR m. rectus 

femoris v leže na břiše 
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 Mobilizace – levé pately ve směru blokády mediálním směrem, talukrurálního kloubu 

dorázální posun bilaterálně, lisfrankova kloubu ve směru blokády do rotace i dorzoplantární 

posun bilaterálně 

 

 Pasivní pohyby, asistované pohyby, aktivní pohyby – prováděna flexe se střídavou 

extenzí kolenního a kyčelního kloubu v leže na zádech. Při flektovaném postavení v obou 

kloubech jsem se pomocí drobných rytmických pohybů snažil zvýšit ROM především 

v kolenním kloubu 

 

 LTV na NF podkladě – AGR m. rectus femoris (v leže na zádech LDK v trojflexi, 

pata podložena stehnem terapeuta, pacientka udržuje VP aktivně proti gravitaci po odstranění 

opory, následně relaxuje a nechává bérec klesnout - zvýšením úhlu v levém KK) 

 

 SMS – taktilní stimulace plosek, aktivace krátkých svalů nohy - „píďalky,“ nácvik 

3-bodové opory chodidla, trénink izolovaných pronačně-supinačních pohybů v hlezenních 

kloubech s chodidly na podložce, cviky nejprve prováděny v sedě a následně ve stoje 

na pevné podložce. 

 

Výsledek terapeutické jednotky: 

 Efektivní ovlivnění TRP v pravém m. quadratus plantae. Optimalizace joint-play 

kloubů nohy spolu s taktilní stimulací, vyvolala pozitivní odezvu u pacientky, co se vnímání 

nohy týče. 

 Dnes nepozorován progres při zvyšování ROM v levém KK, pacientka se dostane 

do cca 90° a následně se obává, že přijde bolest při dalším zvýšení rozsahu a dochází 

ke stažení, které brání dalšímu postupu. Při chvilkovém rozptýlení pacientky lze dosáhnout 

zvýšení rozsahu, ale pouze do okamžiku, než se znovu začne soustředit. Při provádění AGR 

byla ve fázi relaxace LDK pacientky jištěna rukou terapeuta, pro kontrolu rozsahu pohybu 

v levém KK. 

 Při provádění SMS pacientka nebyla schopna správně provést „píďalky.“ Nácvik 

pronačně-supinačních pohybů v hlezenním kloubu pacientka lépe zvládala na LDK, PDK 
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nebyla motoricky schopna pohyby vykonat dle instrukcí terapeuta. Provedení „malé nohy“ 

zvládá velmi dobře, kdy je schopna aktivovat malé svaly nohy. 

 Opakovaný pozdní příchod na terapii, průběh některých jednotek, kdy se pacientka 

v důsledku konverzace se supervizorem nekoncentruje plně na rehabilitaci či informace, že 

o víkendu vynechala skupinové cvičení u mě budí dojem, že terapii vědomě nevěnuje 

potřebné úsilí, což se může promítat i do progresu rehabilitace. 

 

Kódy: 

21 413, 21 415, 21 221 
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3.9 Terapeutická jednotka č. 6. - 27.1.2022 

Status praesens 

a) objektivní: 

Pacientka přichází bez lokomočních pomůcek, chůze s mírným odlehčováním LDK, 

orientovaná osobou, místem i časem 

b) subjektivní: 

Cítí se dobře, bolesti neudává, spánek bez nočního buzení 

 

Cíl terapeutické jednotky: 

Ovlivnění MT v oblasti levého stehna, kolenního kloubu a lýtka 

Odstranění kloubních blokád 

Zvýšit ROM v kloubech LDK 

Zlepšení propriocepce z DKK 

Trénink stability 

Posílit svaly DKK 

 

Návrh terapie: 

Manuální uvolňování měkkých tkání 

PIR dle Lewita, PIR s protažením dle Jandy 

Mobilizace dle Lewita 

Pasivní pohyby, asistované pohyby, aktivní pohyby 

Posilování dle PNF 

Kondiční posilování 

SMS dle Jandy a Vávrové 

 

Popis dnešní terapeutické jednotky: 

 Manuální uvolňování měkkých tkání – PIR m. rectus femoris, PIR s protažením 

„hamstringů,“ m. triceps surae, trakce levého kolenního kloubu (trakce v ose bérce) 

 

 Mobilizace – levé pately ve směru blokády směrem mediálním, levého KK 

laterolaterálním směrem, funkční vyšetření přednoží bilaterálně 
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 Pasivní pohyby, asistované pohyby, aktivní pohyby – prováděna flexe se střídavou 

extenzí kolenního a kyčelního kloubu v leže na zádech. Při flektovaném postavení v obou 

kloubech jsem se pomocí drobných rytmických pohybů snažil zvýšit ROM především 

v kolenním kloubu. Následně pacientka prováděla pohyb s dopomocí a na závěr 

bez dopomoci, v obou případech s overballem pod patou. 

 

 Posilování dle PNF – 1. extenční diagonála DK s extenzí kolene pro posílení 

m. vastus lateralis a m. vastus intermedius (technika pomalý zvrat – výdrž) 

 

 SMS – opakování 3-bodové opory a pronačně-supinačních pohybů v hlezenních 

kloubech z předchozí jednotky, nácvik korigovaného stoje se symetrickým zatížením obou 

DKK, nácvik stoje na špičkách a na patách, na závěr nácvik podřepů 

 

Výsledek terapeutické jednotky: 

 Při trakci kolenního kloubu dochází k mírnému oddálení kloubních ploch, pacientka 

při provádění nepociťuje bolest, zlepšení joint-play levého kolenního kloubu 

po opakovaných mobilizacích. 

 ROM v levém kolenním kloubu stále na stejné hodnotě, jako předchozí dvě jednotky. 

Při prvním ohnutí kolene lze dosáhnout cca 100°, avšak při opakování ohnutí do stejného 

rozsahu pacientka udává bolest již okolo 90° a není možné pohyb provádět dále. V průběhu 

terapií jsem pozoroval, že při snížené koncentraci pacientky na aktuálně prováděný pohyb je 

možné rozsah zvýšit o cca 10°, z toho usuzuji, že problém ve stagnaci progresu by mohl být 

psychický, například obavy z očekávané bolesti při zvyšování rozsahu. 

 Cviky senzomotorické řady opakované z předchozí terapeutické jednotky pacientka 

zvládala dobře. Provádění pronačně-supinačních pohybů již byla schopna zcela provést 

na LDK. Na PDK došlo ke zlepšení, ovšem pohyb do pronace stále není schopna provést 

adekvátně. 

 Po zainstruování v korigovaném stoji pacientka je schopna polohu udržovat a aktivně 

se v ní korigovat, včetně symetrického zatížení DKK. Nácvik stoje na špičkách a patách 

prováděn u stěny pro případ opory. Stoj na špičkách pacientka zvládá, s občasným krátkým 

dotykem o zeď. Při stoji na patách již výraznější dorzální flexe v hlezenních kloubech, avšak 
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přetrvává posun pánve vzad a kompenzační flexe trupu. Celkově však pacientka vypadá 

koordinačně lépe, než při 3. terapeutické jednotce. 

 Při nácviku podřepů pacientka není schopna symetrické zátěže DKK, kdy více 

zatěžuje PDK. Při instrukci o přenesení více váhy na LDK kompenzačně mění hloubku 

podřepu. Celkově pacientka působí při provádění cviku strnule. 

 

Kódy: 

21 413, 21 415, 21 221, 21 225 
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3.10 Terapeutická jednotka č. 7. - 28.1.2022 

Status praesens 

a) objektivní: 

Pacientka přichází bez lokomočních pomůcek, chůze s mírným odlehčováním LDK, 

orientovaná osobou, místem i časem 

b) subjektivní: 

Pacientka neudává žádné bolesti, občas pociťuje diskomfort při rychlejší změně pohybu 

v levém kolenním kloubu 

 

Cíl terapeutické jednotky: 

Ovlivnění MT v oblasti levého stehna, kolenního kloubu a lýtka 

Odstranění kloubních blokád 

Zvýšit ROM v kloubech LDK 

Zlepšení propriocepce z DKK 

Posílit svaly DKK 

 

Návrh terapie: 

Manuální uvolňování měkkých tkání 

Mobilizace dle Lewita 

Pasivní pohyby, asistované pohyby, aktivní pohyby 

Posilování dle PNF 

SMS dle Jandy a Vávrové 

Nácvik vertikalizace ze sedu do stoje 

 

Popis dnešní terapeutické jednotky: 

 Manuální uvolňování měkkých tkání – strečink hamstringů viz. autoterapie, strečink 

m. triceps surae, trakce levého kolenního kloubu v ose bérce 

 

 Mobilizace – levé pately ve směru blokády směrem mediálním, levého KK 

laterolaterálním směrem, funkční vyšetření přednoží bilaterálně, mobilizace lisfrankova 

kloubu (dorzoplantární posun) bilaterálně 
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 Pasivní pohyby, asistované pohyby, aktivní pohyby – zvyšování ROM v levém 

kolenním kloubu spouštěním bérce z polohy na zádech s DKK podepřenými v trojflexi, 

následný aktivní pohyb do plné extenze v kolenním kloubu 

 

 Posilování dle PNF – vybrána část z 1. flekční diagonály DK s extenzí kolene (pohyb 

prováděn proti odporu TheraBandu červené barvy) pacientka v sedě na okraji lehátka z VP 

provádí pohyb do plné extenze v levém KK. 

 

 SMS – opakování 3-bodové opory, „píďalky“ 

 

 Nácvik vertikalizace ze sedu do stoje - vstávání ze zvýšeného sedu náklonem 

a přenesením váhy těla na 1DK se zaměřením především na LDK 

 

Výsledek terapeutické jednoty: 

 V průběhu dnešní terapeutické jednotky pacientka v momentu vlastní nepozornosti 

při zvyšování ROM v KK uvolnila LDK natolik, že orientační rozsah v KK byl 120°. 

Následně se již byla pacientka schopna do daného rozsahu dostat pokaždé. 

 Při nácviku vstávání ze zvýšeného sedu náklonem a přenesením váhy trupu na 1DK 

pacientka nepociťovala žádnou bolestivost v levém kolenním kloubu. Provedení cviku bylo 

zdařilé na obě DK, pacientka byla schopna udržet stojnou DK v ose, kdy nedocházelo 

k valgóznímu postavení v hlezenním ani kolenním kloubu. 

 

Autoterapie: 

 Strečink hamstringů - pacient sedí na okraji lůžka, protahovaná DK v extenzi 

na lůžku, neprotahovaná DK položena na zemi, pánev provádí pohyb do anteverze 

 

Kódy: 

21 413, 21 415, 21 221 
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3.11 Terapeutická jednotka č. 8. - 31.1.2022 

Status praesens 

a) objektivní: 

Pacientka přichází bez lokomočních pomůcek, chůze s mírným odlehčováním LDK, 

orientovaná osobou, místem i časem, spolupracující  

b) subjektivní: 

Pacientka se cítí lehce unavená po včerejších procedurách a procházení areálu RNB, 

bolestivost neudává, spánek bez obtíží 

 

Cíl terapeutické jednotky: 

Ovlivnění MT v oblasti levého stehna, kolenního kloubu a lýtka 

Odstranění kloubních blokád 

Zlepšení propriocepce z DKK 

Trénink stability 

Posílit svaly DKK 

Korekce stereotypu chůze 

 

Návrh terapie: 

Manuální uvolňování měkkých tkání 

Terapie fascií, terapie TRPs 

Mobilizace dle Lewita 

Pasivní pohyby, asistované pohyby, aktivní pohyby 

SMS dle Jandy a Vávrové 

 

Popis dnešní terapeutické jednotky: 

 Manuální uvolňování měkkých tkání – protažení levé stehenní a lýtkové fascie 

laterolaterálním směrem, terapie TRPs v m. triceps surae, m. quadratus plantae bilaterálně, 

strečink hamstringů bilaterálně 
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 Mobilizace – funkční vyšetření přednoží bilaterálně, mobilizace lisfrankova kloubu 

(dorzoplantární posun a rotace) bilaterálně, mobilizace talokrurálního kloubu dorazálním 

směrem 

 

 Pasivní pohyby, asistované pohyby, aktivní pohyby –ozřejmení ROM v levém 

kolenním kloubu spouštěním bérce z polohy na zádech s DKK podepřenými v trojflexi, 

následný aktivní pohyb do plné extenze v kolenním kloubu 

 

 SMS – (předtím provedeno vyšetření stoje na dvou vahách, které ukázalo téměř 

rovnoměrné zatížení DKK) taktilní facilitace plosek, provádění malé nohy, nácvik předního 

a zadního půlkroku, nácvik podřepů s oporou trupu o zeď a následně bez opory trupu 

ve volném prostoru se zaměřením na rovnoměrné zatížení obou DKK, cviky prováděny 

na pevné podložce 

 

 Korekce stereotypu chůze 

 

Výsledek terapeutické jednotky: 

 Od páteční terapeutické jednotky pozorován výraznější progres v terapii, zejména 

ROM v levém KK se po několika jednotkách zvýšil na nynějších cca 120°. Pacientka také 

působí více motivovaně oproti předchozímu týdnu, což se odráží v kvalitě provádění 

jednotlivých cviků. 

 Posunlivost fascií bez omezení, obnovení joint play v lisfrankově kloubu do rotace 

bilaterálně. Při nácviku předního a zadního půlkroku je pacientka schopna udržet nákročnou 

i stojnou DK v ose, aniž by docházelo k valgóznímu postavení v hlezenních či kolenních 

kloubech, při předním nákroku na PDK dochází k výraznější aktivitě prstců než na LDK, 

ovšem výraznější nestabilita v proximálních segmentech není pozorována. 

 Při nácviku podřepů s oporou trupu o zeď pacientka byla schopna udržet rovnoměrné 

zatížení obou DKK ve všech fází pohybu. Nedocházelo k úklonu trupu na silnější stranu ani 

ke změně hloubky podřepu. Při provádění podřepu bez opory o zeď pacientka nedosáhla 

stejné hloubky podřepu, ovšem stále byla schopna udržet rovnoměrné zatížení DKK se 

správně aktivovaným HSS a vyváženou aktivitou břišní stěny. 
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 Na závěr pacientka opět instruována o správném stereotypu chůze. Při korekci 

terapeutem je schopna správného přenášení váhy na chodidle od paty, přes laterální okraj, až 

po palec, dochází k optimální dorzální flexi v hlezenním kloubu, flexi v kolenním kloubu 

a symetrizaci délky a rytmu kroků. Ovšem při pozorování stereotypu chůze mimo 

terapeutickou jednotku v průběhu dne je viditelné zhoršení. Chybí výraznější dorzální flexe 

v hlezenním kloubu, došlap je tedy na větší plochu chodidla a je pozorováno mírné 

odlehčování LDK. 

 

Kódy: 

21 413, 21 415, 21 221, 21 717 

  



 63 

3.12 Terapeutická jednotka č. 9. - 1.2.2022 

Status praesens 

a) objektivní: 

Pacientka přichází bez lokomočních pomůcek, stereotyp chůze vědomě korigovaný 

s důrazem na dorzální flexi v levém hlezenním kloubu a práci chodidla poté, co mě zahlédla 

na chodbě. Orientovaná osobou místem i časem, spolupracující 

b) subjektivní: 

Pozitivně hodnotí dosavadní zlepšení funkčnosti levého kolenního kloubu a dodává, že za pár 

týdnů bude potřebovat lyžovat. Terapeutem nedoporučeno. Bolesti nemá, po včerejší 

jednotce cítí namožené „hamstringy, “spánek bez nočního buzení 

 

Cíl terapeutické jednotky: 

Optimalizace funkce periferie 

Trénink stability 

Posílení svalů DKK 

Opakování cviků pro domácí cvičení 

 

Návrh terapie: 

Manuální uvolňování měkkých tkání, aplikace horké role 

Mobilizace dle Lewita 

SMS dle Jandy a Vávrové 

 

Popis dnešní terapeutické jednotky: 

 Manuální uvolňování měkkých tkání – horká role aplikovaná na „hamstrigy“ 

a m. triceps surae 

 

 Mobilizace –levé hlavičky fibuly ventrálním směrem, levého talokrurálního kloubu 

dorzálním směrem, funkční vyšetření přednoží 

 

 SMS – facilitace plosek tažením po ježkovi, trénink izolovaných pronačně-

supinačních pohybů v hlezenních kloubech, korigovaný stoj na stabilní a následně labilní 
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ploše s přenosem váhy, nácvik nášlapů na labilní plochu (balance pad) prováděn s důrazem 

na dorzální flexi v hlezenním kloubu, aktivaci krátkých svalů nohy a stabilizaci konečné 

polohy 

 

 Opakování prvků terapie pro cvičení na doma – aktivní trojflexe DK z plné extenze 

v leže na zádech, posilování dle PNF v 1. flekční diagonále DK na okraji lehátka proti odporu 

TheraBandu, správné provedení podřepu 

 

Výsledek terapeutické jednotky: 

 Snížení palpovaného napětí „hamstringů,“ funkční vyšetření přednoží bez patologií. 

Trénink izolovaných pronačně-supinační pohybů v hlezenních kloubech pacientka i nadále 

zvládá na levé, kde dochází k viditelnému pohybu v kloubu s adekvátní odpovědí na plosce 

nohy. Na PDK je pohyb v kloubu malý se sníženou reakcí na plosce nohy. 

 Při korigovaném stoji na stabilní ploše pacientka dokáže udržovat 3-bodovou oporu 

nohy, aktivaci m. vastus lateralis, napřímení páteře i hlavy. Přenos váhy na špičky 

bez výraznější ztráty stability, přenos váhy na paty stále s kompenzačním posunem těžiště 

vzad a náklonem trupu vpřed. 

 Při korigovaném stoji na labilní ploše (dva balance pady) zvládala stoj ve stejné 

kvalitě jako na stabilní podložce. Přenos váhy na špičky prováděn u stěny, zde docházelo 

k nepravidelné opoře HKK o stěnu. Následně proveden korigovaný stoj i na čočce. Zde však 

stabilita nebyla dobrá. Zapojovaly se proximální svalové skupiny (přes trup až po HKK) 

ve snaze stabilizovat polohu. Ani to však nestačilo a pacientka po chvíli z čočky sestoupila. 

 Při nášlapu na labilní plochu pacientka byla schopna správně fázovat pohyb chodidla, 

od fáze „heel-striku“ přes přenos váhy z paty na laterální okraj chodidla až do oblasti bazí 

metatarsů. Při zastabilizování konečně polohy však zprvu docházelo k valgóznímu postavení 

v kolenním i hlezenním kloubu, které bylo následně zkorigované terapeutem a při dalších 

opakováních se již neobjevovalo. 

 

Kódy: 

21 413, 21 415, 21 221, 21 225  
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3.13 Výstupní kineziologický rozbor – 2.2.2022 

 

Vyšetření stoje aspekcí 

Zepředu: 

Baze optimálně široká, hallux valgus bilaterálně, snížená podélná klenba na pravém chodidle, 

kontura lýtkových i stehenních svalů symetrická, pately symetrické, postavení obou končetin 

symetrické, , tajle asymetrické - levá větší, mírně elevované levé rameno, náznak vnitřně 

rotačního postavení pravého ramene 

 

Zboku: 

Těžiště prochází osou těla, pouze v Lp oblasti lehký posun těžiště vpřed, klenby fyziologické, 

přetrvávající mírná anteverze pánve, akcentovaná lordóza v Lp, insuficience břišní stěny, 

nepatrná elevace levého ramene, hlava v ose těžiště 

 

Zezadu: 

Varozita pravého hlezenního kloubu, achilovy šlachy asymetrické - pravá více prominující, 

popliteální a subgluteální rýhy symetrické, kontura lýtkových i stehenních svalů symetrická, 

prominence paravertebrálních valů v Lp, scapuly symetrické, bez prominence margo 

medialis 

 

Dynamické vyšetření stoje: 

Flexe - omezené rozvíjení páteře v Lp, horní Thp i Cp, rozvíjení pouze v segmentu od Th/L 

po Th5-6, značný pohyb probíhá v kyčelních kloubech do doby, než ho začnou omezovat 

zkrácené hamstringy 

 

Lateroflexe – omezené rozvíjení páteře v Lp, horní Thp a Cp bilaterálně, největší rozvíjení 

v Th/L a C/Th přechodu, lateroflexe bilaterálně omezena - pacientka se při tažení HKK 

po stejnostranném stehnu dostane maximálně do 3/4 jeho délky 
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Stoj na 2 vahách: 

Při vyšetření zjištěn pouze minimální rozdíl v zatížení obou DK, který byl menší než 10% , 

což je považováno za fyziologickou odchylku. LDK zatěžována 36kg a PDK 40kg. Pacientka 

schopna symetrického zatížení 

 

Vyšetření pánve: 

SIAS symetrické 

Spine sign - blokáda SI vpravo 

 

Dech: 

Špatný dechový stereotyp - pacientka má mělké hrudní dýchání, při kterém nedochází 

k zapojování břišních segmentů. Při nádechu se spodní žebra oboustranně nerozvíjí laterálně, 

naopak dochází k elevaci ramen. 

 

Vyšetření HSS 

Testováno dle Koláře 

Brániční test - dochází k zapojování břišního segmentu při dýchání, rozvíjení spodních žeber 

laterálně, symetrická aktivita na obou stranách hrudníku, pacientka je schopna aktivovat 

dorzolaterální část břišní stěny, nedochází ke kyfotizaci v Thp. Při vyšetřování s přiloženými 

dlaněmi terapeuta (za účelem testování) se způsob dýchání pacientky změnil oproti 

spontánnímu projevu viz. vyšetření dechu. 

 

Vyšetření stability: 

Rhomberg I, II, III – negativní 

 

Véleho test - B - lehce narušená stabilita, prstce přitisknuty k podložce. Ani po čase se 

neobjevuje drápovité postavení prstů značící špatnou stabilitu. 

 

Trendelenburgova zk - pozitivní bilaterálně - oslabené stabilizátory a abduktory pánve. 

Při stoji na LDK již nedochází k úklonu a titubacím trupu ke straně stojné končetiny. 
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Při stojné LDK i PDK po čase dojde k poklesu pánve na straně flektované končetiny, 

avšak po výrazně delší době oproti vstupnímu vyšetření. 

 

Stoj na 1DK - výrazná ztráta stability, při stoji jak na LDK tak PDK. Pozorovány pronačně-

supinační pohyby hlezenních kloubů, hra šlach i aktivita stehenních svalů, nestabilita 

nakonec korigována až pohyby horních končetin 

 

Chůze: 

Bez opory a bez ortézy 

 

Spontánní pohybový projev 

 Stále přetrvávající mírné odlehčování LDK spolu s omezenou dorzální flexí v levém 

hlezenním kloubu, pacientka schopná přenosu váhy na chodidle od paty přes laterální okraj 

až po oblast příčné klenby‘, délka kroku symetrická, rytmus asymetrický, chůze již 

bez patologické elevace pánve či cirkumdukčního stereotypu. 

 Flexe v levém kolenním kloubu ve stejném rozsahu, jako na pravém, odval chodidla 

probíhá z MTP kloubů a nikoliv až z palce, pohyb trupu stále strnulý, ovšem již 

bez akcentovaného pohybu do rotace, souhyb HKK minimální. 

 

Korigovaný pohybový projev 

 Nedochází k viditelnému odlehčování LDK, je prováděna optimální dorzální flexe 

v levém hlezenním kloubu, pacientka je schopna správného přenášení váhy na chodidle 

od paty, přes laterální okraj, až po palec, dochází k symetrizaci rytmu chůze, chůze 

bez elevace pánve či cirkumdukčního stereotypu LDK 

 

Modifikace 

 Chůze po špičkách - zvládá bez výraznějších obtíží 

 Chůze po patách – pacientka si pomáhá horními končetinami udržovat stabilitu, 

dochází k posunu pánve vzad a kompenzačnímu předklonu trupu, omezená dorzální flexe 

v hlezenních kloubech 

 Chůze o zúžené bazi – bez obtíží 
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Vyšetření kloubní vůle 
Vyšetřováno dle Lewita 

 
 L P 

KK - laterolaterální posun Bez patologických bariér Bez patologických bariér 

Patela - kraniokaudální posun Bez patologických bariér Bez patologických bariér 

Patela - laterolaterální posun Bez patologických bariér Bez patologických bariér 

Hlavička fibuly 

ventrodorzální posun 

Patologická bariéra směrem 

ventrálním 

Patologická bariéra směrem 

ventrálním 

Talokrurální kloub 

dorzální posun 
Patologická bariéra Bez patologické bariéry 

Lisfrankův kloub 

dorzoplantární posun 

Patologická bariéra směrem 

dorzálním 

Patologická bariéra směrem 

dorzálním 

Lisfrankův kloub - rotace Bet patologických bariér Bez patologických bariér 

Tabulka 10 - Vyšetření kloubní vůle 

TMT, MTP a IP klouby na obou končetinách bez patologických bariér 

 

Vyšetření reflexních změn: 

Kůže - bez zarudnutí, opocení či jiných patologických změn v oblasti kolene, posunlivost 

bez omezení do všech směrů 

 

Fascie - stehenní fascie bez omezení posunlivosti do všech směrů - již bez iritace na mediální 

část KK. fascie v oblasti lýtka bez omezení posunlivosti 

 

Svaly - m. piriformis - hypertonus bilaterálně s TRPs, mm. gluteii - TRPs po obvodu crista 

iliaca bilaterálně, paravertebtrální svaly v Lp - hypertonus bilaterálně, m. tensor fasciae - 

hypertonus v pravém, m. vastus lateralis – TRPs bilaterálně, mm. gastrocnemii - TRPs 

bilaterálně 

 

Vazy - collaterální vazy bilaterálně palpačně nebolestivé 
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Antropometrie: 
Obvody DKK L (cm) P (cm) 

15 cm nad patelou 52 51 

10 cm nad patelou 48,5 49 

Přes patelu 41 40 

Tuberositas tibiae 39 38 

Lýtko 39,5 39 

Malleolus med. – malleolus lat. 26 26 

Pata – nárt 36 36 

Metatarsy 24 24,5 

Tabulka 11 - Obvody DKK 

 
Délky DKK L (cm) P (cm) 

Funkční 101 100 

Anatomická 91 91 

Stehno 45 44 

Bérec 43 44 

Chodidlo 25 25 

Tabulka 12 - Délky DKK 

 

Goniometrie: 

Měřen aktivní a pasivní pohyb v kyčelním, kolenním a hlezenním kloubu dle Jandy a Pavlů 

Zápis metodou SFTR 

 
Kloub AP – L (°) AP – P (°) PP - L (°) PP - P (°) 

Kyčelní 

S: 20 – 0 – 105 

F: 40 – 0 – 30 

R: 40 – 0 – 35 

S: 20 – 0 – 130 

F: 40 – 0 – 30 

R: 35 – 0 – 30 

S: 20 – 0 – 120 

F: 50 – 0 – 30 

R: 45 – 0 – 30 

S: 20 – 0 – 130 

F: 50 - 0 – 30 

R: 40 – 0 - 35 

Kolenní S: 0 – 0 - 105 S: 0 – 0 - 120 S: 0 – 0 - 125 S: 0 – 0 - 150 

Hlezenní 
S: 15 – 0 – 40 

F: 10 – 0 - 40 

S: 15 – 0 – 45 

F: 10 – 0 - 35 

S: 20 – 0 – 40 

F: 20 – 0 - 40 

S: 20 – 0 – 40 

F: 20 – 0 - 40 

Tabulka 13 – Goniometrie 
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Vyšetření zkrácených svalů: 

Vyšetřováno a hodnoceno dle Jandy 

 
 L P 

m. triceps surae 1 1 

m. iliopsoas 1 1 

m. rectus femoris 2 2 

m. TFL 1 2 

Ischiokrurální svaly 2 2 

Adductory 1 1 

m. piriformis 2 2 

m. quadratus lumborum 2 2 

Tabulka 14 - Vyšetření zkrácených svalů 

 

Při vyšetření zkrácených svalů (m. iliopsoas, m. rectus femoris a m. TFL) na PDK pacientka 

nebyla schopna fixovat LDK pokrčenou u hrudníku. Maximální pokrčení jí způsobovalo 

bolesti a vyšetření tudíž bylo provedeno v pozici, kdy bolest nepociťovala 

 

Vyšetření svalové síly: 

Vyšetřováno a hodnoceno dle Jandova svalového testu 

 
Kyčelní kloub L P 

Flexe 4 4 

Extenze 3 3 

Addukce 4 4 

Abdukce 3 3 

Zevní rotace 3 3 

Vnitřní rotace 3 3 

Tabulka 15 – Vyšetření svalové síly (kyčelní kloub) 

 
Kolenní kloub L P 

Flexe 3 4 

Extenze 4 5 

Tabulka 16 - Vyšetření svalové síly (kolenní kloub) 
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Hlezenní kloub L P 

Plantární flexe 4 4 

Supinace s dorsální flexí 4 4 

Supinace v plantární flexi 4 4 

Plantární pronace 4 4 

Tabulka 17 - Vyšetření svalové síly (hlezenní kloub) 

 

Závěr vyšetření: 

 Pacientka v RNB strávila celkem 16 dní, během kterých podstoupila vstupní 

a výstupní vyšetření a 9. terapeutických jednotek. Výstupní vyšetření ukazuje, že terapie 

přinesla zlepšení sledovaných parametrů a tudíž byla úspěšná. 

 Levý kolenní kloub je aktuálně palpačně nebolestivý a bez známek otoku. Posunlivost 

měkkých tkání včetně stehenní i lýtkové fascie je bez omezení a bolestivé iritace. Reflexní 

změny nalezeny téměř výhradně ve svalech, především v oblasti pánve a pravé DK, což je 

způsobeno dlouhodobou asymetrickou zátěží DKK v předchozích 2 měsících. 

 Chůze bez lokomočních pomůcek stabilní. Při spontánním pohybovém projevu 

přetrvává mírné odlehčování LDK a neoptimální nášlap, přenos váhy na levém chodidle 

zvládá. Při korigované či soustředěné chůzi je však pacientka schopna tyto chyby odstranit. 

Již nedochází ke kompenzačnímu rotačnímu pohybu trupu při pohybu LDK vpřed. 

 Zaměření terapie bylo také na zlepšení funkce chodidel. Pomocí mobilizací došlo 

ke zvětšení „joint-play“ v kloubech nohy. Technikou senzomotorické stimulace byla 

zlepšována propriocepce z dané oblasti. Pacientka zvládá prvky z řady SMS jako např. malá 

noha či přenášení váhy na chodidlech, při provádění izolovaných pronačně-supinačních 

pohybů v hlezenních kloubech nebo „píďalek,“ však vyžaduje stále korekci a další trénink. 

Přetrvává také omezená dorzální flexe v hlezenních kloubech bilaterálně. 

 Vyšetření kloubních rozsahů ukazuje zlepšení, aktivní hybnost v levém KK i KYK je 

105°, pasivně je možné dosáhnout více. V průběhu terapie došlo k obnovení kloubní vůle 

a odstranění patologických bariér v levém kolenním kloubu včetně pohyblivosti pately. 

 Pravidelným cvičením bylo dosaženo zvýšení svalové síly flexorů i extenzorů levého 

kolenního kloubu. Pacientka byla instruována o provádění cviků i v domácím prostředí 

a bylo jí doporučeno pokračovat v RHB ambulantně v místě bydliště. 
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 Vyšetření stability ukazuje přetrvávající výraznou nestabilitu pacientky při stojích 

na 1DK. Téměř od začátku vyšetření docházelo k zapojování proximálních segmentů až 

po HKK při pokusech o stabilizování těla v poloze, ovšem neúspěšně. Výrazná ztráta 

stability nebyla pozorována při stoji na obou DKK, ať už při Rhombergově stoji I – III 

či Véleho testu. 

 Nadále také přetrvává narušená dynamika páteře či většina zkrácených svalů na DKK, 

byť pravidelným protahováním hamstringů došlo ke zvýšení rozsahu pohybu. 

 

Zhodnocení efektu terapie: 

 Na základě splnění většiny cílů krátkodobého terapeutického plánu je terapie 

hodnocena úspěšně. Nadále je však třeba pokračovat v rehabilitaci především na obnovení 

plného rozsahu pohybu v levém kolenním kloubu či na zlepšení stability těla. Pacientce byla 

doporučena ambulantní forma RHB v místě bydliště. 

 Pravidelným manuálním uvolňováním měkkých tkání a mobilizacemi se podařilo 

ovlivnit řadu reflexních změn v okolí levého KK a obnovit „joint-play“ ve většině kloubů 

v okolí. Bolestivá iritace na mediální straně levého KK v důsledku omezené posunlivosti 

stehenní fascie byla odstraněna. Palpační bolestivost collaterálních vazů byla 

rozpohybováním KK též eliminována. 

 
Vyšetření kloubní 

vůle 
L - PŘED P - PŘED L - PO P - PO 

KK - 

laterolaterální 

posun 

Patologická 

bariéra v obou 

směrech 

Bez patologických 

bariér 

Bez 

patologických 

bariér 

Bez patologických 

bariér 

Patela - 

kraniokaudální 

posun 

Patologická 

bariéra v obou 

směrech 

Bez patologických 

bariér 

Bez 

patologických 

bariér 

Bez patologických 

bariér 

Patela – 

laterolaterální 

posun 

Patologická 

bariéra směrem 

mediálním 

Bez patologických 

bariér 

Bez 

patologických 

bariér 

Bez patologických 

bariér 

Hlavička fibuly 

ventrodorzální 

posun 

Patologická 

bariéra směrem 

ventrálním 

Patologická 

bariéra směrem 

ventrálním 

Patologická 

bariéra směrem 

ventrálním 

Patologická 

bariéra směrem 

ventrálním 
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Talokrurální kloub 

dorzální posun 

Patologická 

bariéra 

Patologická 

bariéra 

Patologická 

bariéra 

Bez patologické 

bariéry 

Lisfrankův kloub 

dorzoplantární 

posun 

Patologická 

bariéra směrem 

dorzálním 

Patologická 

bariéra v obou 

směrech 

Patologická 

bariéra směrem 

dorzálním 

Patologická 

bariéra směrem 

dorzálním 

Lisfrankův kloub - 

rotace 

Patologická 

bariéra směrem 

mediálním 

Patologická 

bariéra směrem 

mediálním 

Bet patologických 

bariér 

Bet patologických 

bariér 

Tabulka 18 - Vyšetření kloubní vůle (Porovnání PŘED a PO terapii) 

 

 Oblasti chodidel byla v terapii věnována značná pozornost vzhledem k nalezení 

několika funkčních poruch při vstupním vyšetření. Mobilizacemi se podařilo zlepšit 

„joint- play“ v lisfrankově kloubu. Taktilní stimulací plosek a tréninkem SMS se podařilo 

zlepšit senzitivní vnímání pacientky z dané oblasti i její motorické schopnosti při provádění 

prvků z řady SMS (malá noha, „píďalky“), ovšem nepřineslo to měřitelné zlepšení 

ve vyšetření stability. Nadále je zde výrazný prostor pro zlepšení, které by mohlo mít 

pozitivní vliv na zvýšení stability těla či by mohlo zkorigovat varózní postavení pravého 

hlezenního kloubu. 

 Hlavní cíl terapie, zvýšit ROM v levém KK a KYK byl splněn. Původní aktivní 

rozsah v levém KK – 30° se zvětšil na nynějších 105°. Pasivně lze dosáhnout ještě o 20°více. 

Stejně tak se zvýšil ROM v KYK z původních 50° na 105°. V první polovině rehabilitace 

pacientce dělaly problémy rychlé změny polohy v levém KK, následně se obtíže zmírnily, 

ovšem i po skončení pobytu zcela nevymizely. 

 
Kloub AP – L (°) AP – P (°) PP – L (°) PP – P (°) 

Kyčelní - PŘED 

S: 20 – 0 – 50 

F: 40 – 0 – 30 

R: 45 – 0 - 35 

S: 20 – 0 – 120 

F: 40 – 0 – 30 

R: 45 – 0 - 35 

S: 20 – 0 – 90 

F: 50 – 0 – 30 

R: 40 – 0 - 30 

S: 20 – 0 – 130 

F: 50 – 0 – 30 

R: 40  – 0 - 30 

Kolenní - PŘED S: 0 – 0 - 30 S: 0 – 0 - 120 S: 0 – 0 - 50 S: 0 – 0 - 150 

Hlezenní - PŘED 
S: 10 – 0 – 40 

F: 10 – 0 - 30 

S: 10 – 0 – 45 

F: 10 – 0 - 30 

S: 10 – 0 – 40 

F: 20 – 0 - 40 

S: 10 – 0 – 40 

F: 15 – 0 - 40 

Kyčelní PO 

S: 20 – 0 – 105 

F: 40 – 0 – 30 

R: 40 – 0 – 35 

S: 20 – 0 – 130 

F: 40 – 0 – 30 

R: 35 – 0 – 30 

S: 20 – 0 – 120 

F: 50 – 0 – 30 

R: 45 – 0 – 30 

S: 20 – 0 – 130 

F: 50 - 0 – 30 

R: 40 – 0 - 35 
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Kolenní - PO S: 0 – 0 - 105 S: 0 – 0 - 120 S: 0 – 0 - 125 S: 0 – 0 - 150 

Hlezenní – PO 
S: 15 – 0 – 40 

F: 10 – 0 - 40 

S: 15 – 0 – 45 

F: 10 – 0 - 35 

S: 20 – 0 – 40 

F: 20 – 0 - 40 

S: 20 – 0 – 40 

F: 20 – 0 - 40 

Tabulka 19 - Goniometrie (porovnání hodnot PŘED a PO terapii) 

 

 Dalšího z cílů terapie - posílení oslabených svalů, bylo také úspěšně dosaženo. 

Pravidelným posilováním došlo k zesílení svalů kolem levého KK a KYK Celková kondice 

pacientky je dobrá a nebyla vyšetřena žádná svalová skupina na DKK slabší než stupeň 3 

dle Jandy. 

 
Kyčelní kloub L - PŘED P - PŘED L - PO L – PO 

Flexe 3 3 4 4 

Tabulka 20 - Porovnání svalové síly PŘED a PO terapii (kyčelní kloub) 

Kolenní kloub L - PŘED P - PŘED L - PO P - PO 

Flexe 2 4 3 4 

Extenze 3 4 4 5 

Tabulka 21 - Porovnání svalové síly PŘED a PO terapii (kolenní kloub) 

 

 Postupným progresem v terapii, zesilováním svalů LDK a tréninkem senzomotoriky 

bylo postupně dosaženo také symetrického zatížení obou DKK. Při začátku terapie byl rozdíl 

mezi P a L DK 12kg, na konci pouze 4kg, což je v tolerované odchylce 10% z celkové váhy 

těla. Pacientka zvládá přenášení váhy v korigovaném stoji či podřepy bez problémů. Toto se 

mohlo projevit i v postavení DKK při stoji, kdy se PDK z původního vnitřně rotačního 

dostala do středního postavení. 

 Zkrácené svaly se v průběhu terapie nepodařilo protáhnout a napětí většiny 

hypertonických svalů se nepodařilo normalizovat. Napětí těchto tkání může souviset 

se zhoršenou stabilitou těla (při stojích na 1DK), vadnými stereotypy a dlouhodobým 

asymetrickým zatěžováním DKK. Optimalizace stavu těchto tkání by se mohla dostavit 

při pokračující práci s periferií nohy (její postavení, funkce), tréninku stability, či po korekci 

vadných stereotypů. 

 Podařilo se také ovlivnit stereotyp chůze. Trénink přenášení váhy na chodidle od paty, 

přes laterální okraj až po palec a obnovení flexe v levém KK při chůzi vedl k odstranění 



 75 

rotačního pohybu trupu, který doprovázel cirkumdukční pohyb LDK vpřed. Při spontánním 

pohybovém projevu nadále přetrvává lehce omezená dorzální flexe v levém hlezenním 

kloubu, stejně jako mírné odlehčování celé LDK, avšak při cíleném cvičení správného 

stereotypu chůze je pacientka schopna tyto chyby odstranit, načež pohybový projev vypadá 

dobře. 
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4 Závěr 
 

 Tato bakalářská práce se zabývala kazuistikou pacientky s diagnózou fraktura levé 

pately. Práce byla rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. První část zpracovává 

teoretické poznatky o fraktuře pately. Popisuje mechanismus vzniku, klinický obraz 

a možnosti léčby. V praktické části byla zpracována kazuistika pacientky s diagnózou 

fraktura levé pately. 

 V závěru teoretické části při zpracování tématu evidence based medicine se mi i přes 

velice urputnou a dlouhotrvající snahu nepodařilo najít více studií opravdu relevantních 

k tématu mé práce. 

 Psaní práce pro mě bylo obohacující. Při jejím zpracovávání jsem se detailně seznámil 

s problematikou této diagnózy a možnostmi léčby u tohoto poranění. 

 Průběh praxe pro mě byl přínosnou a vítanou zkušeností, zejména pro možnost 

samostatného vedení terapií a sledování efektu dlouhodobé a koncepční práce na progres 

pacientů. V Rehabilitační nemocnici Beroun jsem měl možnost spolupracovat se zkušenými 

fyzioterapeuty, kteří mi byli nápomocni a udíleli rady ohledně vedení terapie a doporučení 

pro její lepší efekt. 

 Spolupráce s pacientkou nebyla zprvu příliš dobrá. Na několik terapeutických 

jednotek dorazila později a působila dojmem, že rehabilitaci nevěnuje potřebné úsilí. 

Přibližně v polovině jejího pobytu však přišel progres v terapii a pacientka začala být výrazně 

proaktivnější, což pozitivně podpořilo efekt závěrečných terapií. 
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Příloha č. 2: Informovaný souhlas 

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 v Rehabilitační nemocnici Beroun, kde Vás příslušně kvalifikovaná osoba seznámila 
s Vaším vyšetřením a následnou terapií.  Výsledky Vašeho vyšetření a průběh Vaší terapie 
bude publikován v rámci bakalářské práce na UK FTVS, s názvem Kazuistika 
fyzioterapeutické péče o pacienta s frakturou pately. 

Cílem této bakalářské práce je seznámit se s možnostmi fyzioterapeutické péče o pacienta 
s frakturou pately. Práce bude rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části 
budou zpracovány informace týkající se diagnózy. Praktická část bude vypracována formou 
kazuistiky pacienta, která bude obsahovat vstupní kineziologické vyšetření, jednotlivé 
terapie, výstupní kineziologické vyšetření a cíle krátkodobého a dlouhodobého 
terapeutického plánu. 
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:  
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