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Abstrakt 

 

Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou totální endoprotézy 

kyčelního kloubu.  

 

Cíle: Cílem této bakalářské práce je sepsání teoretických poznatků o diagnóze totální 

endoprotézy kyčelního kloubu v první části práce a ve druhé části zpracování 

kazuistiky pacienta s touto diagnózou. 

 

Metody: Tato bakalářská práce byla zpracována na základě souvislé odborné praxe na 

oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny v Ústřední vojenské nemocnici v Praze 

ve dnech 10. 1. 2022 - 4. 2. 2022. Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části. 

První, obecná část, má za úkol přiblížit problematiku diagnózy totální endoprotézy 

kyčelního kloubu, kdy tyto informace byly čerpány z odborné literatury. Druhá, 

speciální část, je zaměřena na kazuistiku pacientky s touto diagnózou. Obsahem je 

vstupní kineziologický rozbor, cíl terapie, návrh a popis provedené terapie, 

zhodnocení jejího efektu a výstupní kineziologický rozbor. 

 

Výsledky: V obecné části se mi podařilo zpracovat teoretické poznatky o diagnóze totální 

endoprotézy kyčelního kloubu. Ve speciální části jsem zpracovala kompletní 

kazuistiku pacientky s touto diagnózou. V průběhu terapie se stav pacientky zlepšil 

objektivně i subjektivně. Dle slov pacientky se cítí silnější a jistější na operované 

dolní končetině. Subjektivně cítí výrazně větší hybnost kyčelního kloubu bez 

jakékoliv bolesti. 

 

Klíčová slova: totální endoprotéza, zlomeniny proximálního femuru, kyčelní kloub, kazuistika,   

fyzioterapie 

 

 



 

 

Abstract 

 

Title: The case study of physiotherapy treatment of a patient with the diagnosis of total hip 

endoprothesis replacement 

 

Objectives: The aim of this bachelor’s thesis is to summarize theoretical knowledge of the total 

hip endoprothesis replacement diagnosis in the first part. The second part is focused 

on elaboration of the case study of a patient with this diagnosis. 

 

Methods: This bachelor’s thesis was completed on the basis of internship on the rehabilitation 

and physical medicine ward of the Ústřední vojenská nemocnice in Prague between 

10. 1. 2022 - 4. 2. 2022. This bachelor’s thesis is divided into two sections. The first 

section, general, resumes the diagnosis of total hip endoprothesis replacement 

information drawn from scientific literature. The second section, special, includes a 

case study of a patient with this diagnosis. It contains initial kinesiological analysis, 

the aim of therapy, suggestion and description of given therapy, it’s effect and final 

kinesiological analysis. 

 

Results: In the general section of the thesis, I was able to summarize theoretical information 

about the diagnosis of total hip ensoprothesis replacement. In the special section, I 

processed a complete case study of a patient with this diagnosis. During the therapies, 

the health state of the patient increased objectively and subjectively. According to 

the patient, she feels stronger and more stable on the operated leg. Subjectivly, she 

feels, that the mobility of her hip joint has dramatically increased without any form 

of pain. 

 

Keywords: total endoprothesis, fractures of the proximal femur, hip joint, case study, 

physiotherapy 
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1. Úvod 

Zlomeniny a následná operační léčba kyčelního kloubu je jednou z nejčastějších 

operací prováděných v České republice. Proto je toto téma pro fyzioterapeuty tak 

důležíté. Pro dokonalé zaléčení totální endoprotézy kyčelního kloubu je třeba spolupráce 

multidisciplinárního týmu, který se o pacienta stará od doby preoperační po kompletní 

vyléčení (Skála - Rosenbaum. Džupa, Krbec et al., 2019). 

V obecné části této bakalářské práce se budu věnovat diagnóze totální endoprotézy 

kyčelního kloubu. Popíši kineziologii a biomechaniku kyčelního kloubu. Dále se také 

budu věnovat i typům fraktur proximálního femuru, jejich etiopatogenezi, hodnocení a 

možnostem jejich léčby. Zmíním se i o velmi důležité pooperační péči, možných 

komplikacích a také samozřejmě rehabilitační péči o pacienta s touto diagnózou. 

Ve speciální části bude vypracována kompletní kazuistika pacientky P. C., narozené 

1967, s diagnózou totální endoprotézy kyčelního kloubu indikovanou pádem a následnou 

frakturou proximálního femuru. Bude odebrána anamnéza, zpracován vstupní 

kineziologický rozbor, návrh a cíl terapie, 10 terapeutických jednotek a výstupní 

kineziologický rozbor včetně zhodnocení efektu terapie. Tato část bude zpracována na 

základě čtyřtýdenní souvislé odborné praxe, kterou jsem absolvovala ve dnech 10. 1. 

2022 - 4. 2. 2022 na Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny v Ústřední vojenské 

nemocnici v Praze pod odborným vedením fyzioterapeutky Bc. Ivany Emmerové. 
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2. Obecná část 

 

2.1 Kineziologie kyčelního kloubu 

Kyčelní kloub je omezený kulový kloub, pohyblivý ve všech směrech, spojující 

dolní končetinu s pánevním pletencem. Poměrně hluboká jamka kloubu se nachází 

v pánevním pletenci a nazýváme ji acetabulem. V acetabulu se nachází styčná plocha 

facies lunata, která má poloměsíčitý tvar. Její okraj je olemován a ještě více prohlouben 

díky labrum acetabuli. Hlavice kyčelního kloubu se nachází na proximální části femuru 

a je nastavena na collum femoris. Collum svírá s diafýzou kolodiafyzární inklinační úhel 

126 až 130° a je zároveň přetočen vpřed o cca 10° (Grim, Druga, 2001; Hudák, Kachlík 

a kol., 2017). 

Přesné rozsahy kyčelního klouby lze velmi obtížně stanovit kvůli tvaru hlavice, 

která nebývá u velkého množství jedinců dokonale kulatá (Čihák, 2011). 

2.1.1 Kinematika kyčelního kloubu 

2.1.1.1 Sagitální rovina 

Největší pohyblivost má kyčelní kloub v sagitální rovině do flexe, kde dosahuje ve 

fyziologických hodnotách 90° při extendovaném koleni a až 150° při koleni flektovaném. 

Hlavními flexory kolenního kloubu jsou m. psoas major, m. iliacus, m. rectus femoris a 

m. tensor fascie latae. Tyto svaly mají velmi časté tendence ke zkrácení a často omezují 

pohyb kyčelního kloubu do extenze společně s ligamentum iliofemorale, ligamentum 

ischiofemorale a ligamentum pubofemorale (Véle, 2006; Kendall, McCreary, Provance, 

Rodgers, Romani, 2005; Winters et al., 2004). 

V sagitální rovině vykonává kyčelní kloub také pohyb do extenze, který má jeden 

z nejmenších rozsahů. Nejvýznamnějším extenzorem kloubu je m. gluteus maximus, 

který kooperuje se zadními snopci m. gluteus medius a m. gluteus minimus. Do 

extenčního pohybu se též zapojují i flexory kolenního kloubu, jako jsou m. biceps 

femoris, m. semitendinosus a m. semimembranosus. Tyto svaly nejvíce pomáhají kyčli 

do extenze při zamčeném koleni. Fyziologický rozsah kyčelního kloubu do extenze je 

10  - 30°, dle napětí kloubního pouzdra (Véle, 2006; Janda, Pavlů, 1993).  

2.1.1.2 Frontální rovina 

V rovině frontální vykonává kyčelní kloub abdukci i addukci přes osu těla. 

Abdukce má výrazně větší rozsah než addukce, ovšem při testování je třeba si ohlídat 
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souhyb kyčelního kloubu a pánve. Při pohybu kyčelního kloubu bez jakéhokoliv souhybu 

lze dosáhnout fyziologického rozsahu 30 - 50°. Abduktory kyčelního kloubu lze rozdělit 

na 2 skupiny dle dalších pohybů, které vykonávají při provedení abdukce. První skupinou 

jsou svaly vykonávající k abdukci také flexi a vnitřní rotaci. Jedná se o přední snopce 

m.  gluteus medius, m. gluteus minimus a celý m. tensor fascie latae. Druhou skupinou 

jsou svaly, které při abdukci vykonávají pohyb opačný k první skupině. Provádí tedy 

s abdukcí také extenzi a vnější rotaci v kyčelním kloubu. Hovoříme o zadních vláknech 

m. gluteus medius a m. gluteus minimus. Zapojuje se zde částečně i m. gluteus maximus 

(Véle, 2006; Janda, Pavlů, 1993). 

Druhým pohybem ve frontální rovině je addukce přes osu těla. Tento pohyb je 

kontraindikován u pacientů po totální endoprotéze kyčelního kloubu. Fyziologické 

rozsahy kyčelního kloubu do addukce bez souhybů jsou 10 - 30°. Hlavními svaly 

provádějícími addukci jsou m. adductor magnus, m. adductor longus, m. adductor brevis 

a m. gracilis. Dále se addukce částečně účastní i m. gluteus maximus, m. quadratus 

femoris, m. pectineus a zevní rotátory kyčelního kloubu. Kyčelní adduktory mají výrazné 

tendence ke zkrácení zejména po operačních výkonech, jako výše uvedená totální 

endoprotéza (Sedlář, 2017; Janda, Pavlů, 2006; Véle, 2006). 

2.1.1.3 Transverzální rovina 

Za pohyby v transverzální rovině označujeme vnitřní a vnější rotaci v kyčelním 

kloubu. Fyziologický rozsah vnitřní rotace je 30 - 45°, který může být ovlivněn nejen 

napětím kloubního pouzdra, ale také zkrácením a napětím zevních rotátorů kyčle. Vnitřní 

rotace se účastní několik svalů, ovšem všechny mají i jiné funkce než jen čistou rotaci. 

Mluvíme o předních snopcích m. gluteus minimus a m. gluteus medius, m. musculus 

adductor magnus - extenzorová část, m. semitendinosus, m. semimembranosus (Hudák, 

Kachlík a kol., 2017). 

Posledním pohybem vykonávaným kyčelním kloubem je vnější rotace. Jeho 

fyziologický rozsah se uvádí od 45 do 60°. Ovšem jeho rozsah může být limitován opět 

napětím kloubního pouzdra a ligament - zejména ligamentum iliofemorale nebo 

ligamentum pubofemorale. Pohyb může limitovat i napětí a zkrácení adductorů a 

vnitřních rotátorů např. m. adductor magnus nebo m. gluteus medius. Svalů účastnících 

se vnější rotace je mnoho a tvoří laterální korzet pánve. Pojednáváme zde o následujících 

svalech - m. gluteus maximus, zadní snopce m. gluteus medius a m. gluteus minimus, m 

piriformis, m. gemellus superior, m. obturatorius internus a m. gemellus inferior při 
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extendované kyčli, m. quadratus femoris, m. sartorius, m. pectineus, m. adductor longus, 

m. adductor brevis a m. biceps femoris. Hypertonus a zkrácení vnějších rotátorů může 

způsobovat bolesti v oblasti kříže. Problematickým svalem je zejména m. piriformis, 

který při permanentně zvýšeném napětí tlačí na n. ischiadicus a vzniká tak syndom 

m.  piriformis (Reichert, 2021; Janda, Pavlů, 1993; Hudák, Kachlík a kol., 2017). 

 

2.2 Biomechanika kyčelního kloubu 

Kyčelní kloub, jak už bylo zmíněno, spojuje dolní končetinu s pánevním pletencem. 

Je tak součástí několika významných svalových smyček, na které je velmi důležité brát 

v terapii zřetel. Jelikož je kvůli vertikálnímu držení těla člověka kyčelní kloub velmi 

zatěžován, je třeba, aby byla funkce svalů v řetězcích korektní a nedocházelo 

k přetěžování a nadměrnému opotřebení kloubu. Jedním z nejvýznamnějších řetězců, 

jehož součástí je kyčelní kloub, je krátký řetězec mezi pánví a femurem. Bývá velmi často 

postižen kvůli tendenci m. iliopsoas ke zkrácení (Véle, 2006; Dylevský, 2017). 

Tabulka 1: Krátký řetězec mezi pánví a femurem (Véle, 2006) 

 

 

Dále je kyčelní kloub součástí i dlouhých kinematických řetězců, které jsou velmi 

důležitým aspektem při terapii. Kyčelní kloub může být ovlivněn dysbalancemi jak 

z nižších segmentů, jako je chodidlo, tak vyšších, jako je hrudník. Jedná se zejména o 

následující řetězec spojující nohu s oblastí hrudníku (Dylevský, 2009; Véle, 2006). 

Tabulka 2: Řetězec spojující nohu s hrudníkem (Véle, 2006) 

 

2.2.1 Kloubní vzorec dle Cyriaxe 

Kloubní vzorec dle Cyriaxe nám ukazuje možnost intraartikulárních problémů při 

omezeném rozsahu kyčelního kloubu. Při vnitrokloubních změnách nebo změnách na 

os ilium → m. gluteus maximus →femur →m. iliacus → os ilium 

→ femur → m. psoas → lumbální páteř → os sacrum → os ilium 

os cuneiforme I. → m. peroneus longus → tibia → fascia cruris → m. biceps femoris 

+ m. adductor longus → m. obliquus abdominis internus → m. obliquus abdominis 

externus kontralaterálně → hrudník 
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kloubním pouzdru se nejprve omezí hybnost kyčelního kloubu do vnitřní rotace. 

K omezení dochází kvůli zánětu nebo jinému poškození tkáně a na to navazující zvýšené 

napětí u svalů a šlach do izometrické kontrakce a pasivního napětí u kloubních pouzder a 

vazů. Dalším omezeným pohybem je pohyb do extenze, flexe a nakonec se omezí zevní 

rotace kyčelního kloubu (Hájková, Opatrná Novotná, Salabová, 2014).  

Při vyšetřování pasivní hybnosti kloubu do uvedených rozsahů bychom měli brát 

zřetel na tvrdou a měkkou bariéru. Pokud pacient sám není schopen vykonat např. vnitřní 

rotaci, nemusí to nutně znamenat změny v kloubu, nýbrž se jedná o omezení rozsahu 

zkrácenými svaly a šlachami. Naopak, pokud u pacienta při vyšetření pasivních pohybů 

narazíme na tvrdou bariéru a bolest, předpokládáme, že toto omezení způsobuje stažení 

nekontraktilních struktur jako je kloubní pouzdro a vazy. Tento fakt nám indikuje možný 

zánětlivý proces v kloubu a kloubním pouzdru a je vhodné odeslat pacienta na příslušné 

vyšetření k lékaři (Kendall, McCreary, Provance, Rodgers, Romani, 2005). 

2.2.2 Vyšetření mobility 

Mobilitu kyčelního kloubu hodnotíme vždy nejprve aktivně a následně pasivně. 

Tento postup je velmi důležitý pro vytvoření si jistého obrazu o hybnosti pacienta, 

abychom ho při vyšetření pasivních pohybů nepoškodili. Jako první posuzujeme mobilitu 

kyčle hned ve stoje a při chůzi. Hodnotíme délku kroku, rytmus a pohyby pánve. Dále 

hodnotíme flexi v kyčelním kloubu, nejlépe vleže. Pacient flexi nejprve provádí sám, poté 

provádí terapeut s pokrčeným i extendovaným kolenem, kdy využíváme manuálního 

kontaktu formou „baby - hold“. Dále hodnotíme vleže na zádech i vnitřní a vnější rotaci. 

Dolní končetinu pacienta nastavíme do 90° flexe v kyčelním kloubu a 90° v kloubu 

kolenním a provedeme vnitřní a vnější rotaci pomocí úchopu přes patu. Vyšetření vnější 

rotace lze spolehlivě vyšetřit i Patrickovou zkouškou. Abdukci a addukci opět nejlépe 

vyšetříme vleže na zádech. Posledním vyšetřovaným pohybem je extenze v kyčelním 

kloubu. Tento pohyb testujeme vleže na břiše, díky čemuž zastabilizujeme pánev a 

zabráníme extenzi dolní končetiny se souhybem. Poté pacient provede extenzi sám a 

následně ji provede terapeut. U všech pohybů hodnotíme stranové symetrie, měkkost 

bariéry a v ideálním případě zhodnotíme i rozsah pomocí goniometru (Hájková, Opatrná 

Novotná, Salabová, 2014; Urbášek, Poul, 2016; Nilsdotter, Bremander, 2011). 
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2.3 Fraktury proximálního femuru 

Pokud jde o topografii proximálního femuru, zařazujeme zde anatomicky tři 

struktury - hlavici, krček a trochanterický masiv, který je tvořen velkým a malým 

trochanterem (trochanter minor et major). V proximální oblasti femuru se nachází velké 

množství spongiózní kostní tkáně pokryté velmi tenkou vrstvou kompaktní kosti. Místo 

s nejsilnější vrstvou kompaktní kosti se nachází v oblasti mezi mediální stranou colum 

femoris a trochanterickou oblastí. Nazýváme ho Adamsovým obloukem (Skála - 

Rosenbaum, Džupa, Valér, 2019). 

2.3.1 Etiopatogeneze 

Fraktury proximálního femuru tvoří až 30 % všech hospitalizovaných pacientů se 

zlomeninami. Vznikají nejčastěji minimálním násilím a to pádem. Ročně si v České 

republice zlomí proximální femur okolo 12 000 osob. Vyšší incidence vzniku pádových 

fraktur proximálního femuru se nachází zejména u žen po prodělání menopauzy. Tvoří 

tak až 80 % všech pacientů. U mladých lidí se setkáváme s frakturami femuru zejména 

jako součástí polytraumatu např. po autonehodách. Často se vyskytuje společně s luxací 

hlavice femuru a zlomeninami acetabula a pánve (Euler, Nast – Kolb, Schweiberer, 1997; 

Čech, Weissinger, Džupa, Douša, 2013; Vaculík, Dungl, Malkus, Majerníček, 

Podškubka, Pavelka, Štěpán, 2009; Hoza, Hála, Pilný, 2008).  

2.3.2 Typy fraktur 

Fraktury proximálního femuru dělíme do několika skupin. První skupinou je 

nejproximálnější zlomenina - zlomenina hlavice femuru. Tento typ fraktury je velmi 

vzácný a provází traumatické luxace kyčlí. Fraktura hlavice vzniká high-energy traumaty, 

jako jsou autonehody, a jsou hodnoceny na základě Pipkinovy klasifikace (viz tabulka 3). 

V minulosti se využívalo hodnocení dle Gardena nebo Pauwelsova klasifikace (viz 

tabulka 4), které je možné ještě dnes nalézt jako relevantní hodnocení zlomeniny (Douša, 

Pešl, Džupa, Valér, 2020; Vaculík, Dungl, Malkus, Majerníček, Podškubka, Pavelka, 

Štěpán, 2009). 
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Tabulka 3 - Pipkinova klasifikace fraktur proximálního femuru 

Pipkin I Zadní luxace kyčelního kloubu společně s frakturou hlavice distálně 

od fovea centralis 

Pipkin II Zadní luxace kyčelního kloubu společně s frakturou hlavice 

proximálně od fovea centralis 

Pipkin III Typ Pipkin I nebo Pipkin II společně s frakturou colum femoris 

Pipkin IV Typ Pipkin I, Pipkin II nebo Pipkin III společně s frakturou acetabula 

 

Tabulka 4 - Pauwelsova klasifikace fraktur proximálního femuru 

Pauwels I Linie lomu svírá horizontální úhel 30°, na oblast zlomu působí 

tlakové síly 

Pauwels II Linie zlomu svírá úhel 30 - 50°, na zlom působí volná střižná síla 

Pauwels III Úhel zlomu je větší než 50°, na zlomeninu působí volná střižná síla i 

tahové napětí vyvolané sklopným momentem 

 

Dalším typem fraktury jsou zlomeniny collum femoris. Tento typ zlomeniny je 

nejčastější zlomeninou proximálního femuru a je ve většině případů indikací k operaci a 

náhradě kyčelního kloubu kvůli možnému poškození cévního zásobení hlavice a následné 

nekróze. Tyto fraktury dělíme na dva typy dle místa lomu na interkapsulární a 

extrakapsulární (Vaculík, Dungl, Malkus, Majerníček, Podškubka, Pavelka, Štěpán, 

2009). 

Poslední skupinou jsou fraktury pertrochanterické a intertrochanterické. Za 

pertrochanterickou zlomeninu považujeme frakturu, jejíž zlom zasahuje do trochanter 

major. Jako intertrochanterickou zlomeninu označujeme frakturu s lomnou linií mezi 

trochanter major a trochanter minor. Existují také subtrochanterické zlomeniny, ale 

jelikož se vyskytují distálněji na femuru, řadíme je spíše do zlomenin femorální diafýzy 

(Hoza, Hála, Pilný, 2008). 

2.3.3 Diagnostika a klinický obraz 

Jednoznačně nejspolehlivějším diagnostickým přístupem je RTG vyšetření 

indikované často výraznou bolestivostí pacienta. Pacient se na nohu není schopen 

postavit, její délka bývá kratší a jejím typickým postavením je zevní rotace se semiflexí. 
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Na kožním krytu často nevídáme hematom a oblast kyčelního kloubu je palpačně velmi 

bolestivá. U starších pacientů s nižší mobilitou se můžeme setkat i s méně bolestivým 

typem fraktury. Je také velmi důležité zjistit důvod pádu u pacientů z důvodu možného 

neurologického deficitu a předejití dalšímu pádu (Douša, Džupa, Valér, 2020; LeBlanc, 

Muncie, LeBlanc, 2014). 

 

2.3.4 Konzervativní a operační léčba 

Zlomeniny proximálního femuru se v dnešní moderní medicíně řeší nejčastěji 

operační léčbou, ale setkáváme se v určitých případech i s léčbou konzervativní, tedy 

pomocí fixace. Tuto léčbu volíme zejména u mladších pacientů ze sociálních důvodů 

nebo u osob v paliativní péči. Ovšem věk není jediný faktor, který předurčuje další léčbu. 

S konzervativní léčbou se nejčastěji setkáme u zlomenin hlavice femuru u mladších 

ročníků. Zlomenina nesmí být komplikovaná, úlomek velký a končetina nesmí být 

dislokovaná nebo musí být perfektně provedena repozice, ke které se přistupuje přes 

trakci femuru. U zlomenin krčku nebo trochanterických typů fraktur se zřídka přistupuje 

ke konzervativní léčbě a je zde volena chirurgická léčba nehledě na věk pacienta (Hoza, 

Hála, Pilný, 2008; Vaculík, Dungl, Malkus, Majerníček, Podškubka, Pavelka, Štěpán, 

2009). 

U chirurgické léčby se volí osteosyntéza, cervikokapitální endoprotéza, totální 

endoprotéze nebo artrodéza kyčelního kloubu. Tyto léčby jsou prováděny třemi různými 

přístupy, dle uvážení a znalosti operatéra (Dungl, 2005). 

2.3.4.1 Anteriorní a anterolaterální přístup 

Prvním typem přístupu je anteriorní. Tento přístup je považován za nejméně 

invazivní, jelikož se při operaci neporuší svaly. Tento způsob ale nelze využít u osob 

s hypertrofií flexorů kyčelního kloubu kvůli zhoršení orientace pro operatéra. 

Anterolaterální přístup již vyžaduje větší kožní řez, kdy se do oblasti kloubu vstupuje 

mezi m. tensor fascie latae a m. gluteus medius. Tento přístup má nevýhodu v částečné 

resekci úponové šlachy m. gluteus medius et minimus a možnému poškození n. gluteus 

superior. Oba tyto přístupy snižují riziko případné posteriorní dislokace kloubu (Bertin, 

Röttinger, 2004; Donegan, 2020). 
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2.3.4.2 Laterální přístup 

V České republice je to nejspíše nejrozšířenější způsob přístupu operatéra ke 

kyčelnímu kloubu. Jedná se také o nejinvazivnější způsob. Kožní řez je přibližně 8 cm 

dlouhý a přeřezává se m. gluteus medius et minimus, m. vastus lateralis a fascia lata. 

Tento přístup nabízí přehlednost terénu a výhodnou pozici pro korektní napasování 

endoprotézy do kosti. U tohoto přístupu je třeba brát zřetel na narušený svalový korzet a 

dbát pokynů operatéra k předejití možné dislokace kyčelního kloubu (Hardinge, 1982).  

2.3.4.3 Posteriorní a posterolaterální přístup 

Tyto dva přístupy jsou nejvíce využívány zejména v USA. U posteriorního přístupu 

se do oblasti kyčelního kloubu operatér dostává přes přibližně 10 cm dlouhý kožní řez. Je 

zde třeba přetnout vlákna m. gluteus maximus, m. gluteus medius, m. piriformis, 

m.  quadratus femoris, m. gemellus superior et inferior, m. obsturatorius externus 

et  internus. Posterolaterální přístup je výrazně méně invazivní než posteriorní. 

Přeřezávají se zde vlákna gluteálních svalů a fascia lata. Nevýhodou těchto metod je 

poškození vnějších rotátorů kyčelního kloubu a možné poškození n. ischiadicus 

(Moerenhout, Derome, Laflamme, Leduc, Gaspard, Benoit, 2020). 

2.3.4.4 Cementované a necementované endoprotézy 

Endoprotézy kyčelního kloubu mají různé způsoby ukotvení do kosti. Výběr 

ukotvení záleží na typu endoprotézy a také na věku a aktivitě pacienta. Cementované 

endoprotézy mají okamžitou stabilitu, která se ještě zvyšuje až do 10 let po operaci. Tento 

typ endoprotéz je možné zatěžovat rychleji a obvykle do 6ti týdnů po operaci může 

pacient na doporučení operatéra začít chodit bez berlí. V případě, že se očekává možná 

reoperace nebo se jedná o mladšího pacienta, přistupuje se na necementované 

endoprotézy. Tento typ se do kosti upevňuje pomocí press-fit, exact-fit, závitořezného, 

rozpěrného nebo nezařazeného mechanismu (Dungl, 2005). 

2.3.4.5 Osteosyntéza 

Pro léčbu proximálních fraktur existuje několik typů osteosyntéz. První možnou 

volbou je tahová cerkláž, která se využívá zejména u pertrochanterických zlomenin 

k fixaci ulomeného trachanter major. V dnešní době se využívá metoda dle Webera, který 

zdokonalil suturu úlomků elastickým drátem ještě dvěma Kirschnerovými dráty po 

stranách, které brání rotaci fragmentů (Dungl, 2005). 
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Další možností osteosyntézy je sešroubování zlomeniny. Na zlomeniny 

proximálního femuru využíváme nejvíce spongiózní šrouby, které jsou určené na 

šroubování oblasti metafýz a epifýz kostí (Dungl, 2005). 

Pravděpodobně nejstarší chirurgickou léčbou zlomeniny proximálního femuru je 

nitrodřeňové hřebování. Tato metoda byla použita poprvé v roce 1940 doktorem 

Küntscherem. Hřebování bylo neustále zdokonalováno a v průběhu času se staly velmi 

populárními elastické hřeby. U spousty jiných diagnóz byla již tato metoda překonána 

jinými, ale u zlomenin femuru nebo u dětských pacientů, je stále velmi oblíbenou 

metodou chirurgické léčby. Ve skupině hřebů také najdeme i speciální typy jako jsou 

Gamma-hřeby, dynamické kyčelní šrouby (skluzný šroub, DHS) nebo proximální 

femorální hřeby (PFN). DHS se využívají zejména u zlomenin proximálního femuru 

s více ulomenými fragmenty. PFN je metodou první volby u subtrochanterických 

zlomenin s proximálnější lomnou linií (Reška, Veverková, Diviš, Konečný, 2006; Douša, 

Bartoníček, Jehlička, Skála – Rosenbaum, 2002; Hesse, Gächter, 2004). 

2.3.4.6 Cervikokapitální endoprotéza (unipolární a bipolární hemiartroplastika) 

Cervikokapitální protézy jsou implantáty, které jsou zavedeny do diafýzy femuru a 

nahrazují krček společně s hlavicí femuru. Hlavice má styčnou plochu v originální jamce 

pacienta. Tyto endoprotézy jsou voleny u pacientů zejména po zlomeninách proximálního 

femuru bez patologických změn v kloubní jamce a starších věkových kategorií - zejména 

80 let a více. Také je zde možnost reimplantace na totální endoprotézu v případě nutnosti. 

Tyto protézy dělíme na unipolární, bipolární a modulární. Unipolární cervikokapitální 

endoprotéza má hlavici pevně spojenou se dříkem. Bipolární endoprotéza má přídatný 

kloub, který ale není dle studií v těle moc hybný. Tudíž ztrácí svou výhodu oproti 

unipolární cervikokapitální endoprotéze (Vaculík, Dungl, Malkus, Majerníček, 

Podškubka, Pavelka, Štěpán, 2009). 

2.3.4.7 Totální endoprotéza 

Další možností chirurgické léčby je totální endoprotéza kyčelního kloubu. Tato 

možnost léčby bude podrobněji popsána v následující kapitole. 

2.3.4.8 Artrodéza 

Historicky v době, kdy neexistovaly aloplastiky, nebývala artrodéza kyčelního 

kloubu vzácnou metodou. Pacient díky ní zvládal žít bezbolestný život, mohl stát a 

dokonce i chodit. Díky této metodě mohl dotyčný žít dále relativně plnohodnotný život. 

Nikdy se však nestala masově využívanou metodou kvůli množství vedlejších účinků a 
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to zejména výraznou komplikovaností zákroku a možného vzniku pseudoartrózy (Dungl, 

2005). 

V dnešní době je ke koxodéze indikováno minimální množství pacientů, jelikož je 

výrazně omezuje na životě. Indikováni jsou zejména pacienti mladší 18ti let s pokročilou 

bolestivou koxartrózou neznámé etiologie nebo chronické bakteriální koxitidy. Naopak 

absolutní kontraindikací jsou jakékoliv bolestivé stavy lumbální a sakrální páteře a 

výrazně omezená hybnost v kontralaterálním kyčelním kloubu (Danielsson, 1964). 

Momentálně nejvyužívanější metodou artrodézy kyčelního kloubu je OA technika, 

kdy se kloub zastabilizuje pomocí dvou OA dlah. Artrodéza je významný zásah do 

řetězců spojující dolní končetinu s trupem, jelikož se znehybní nejhybnější kloub celého 

řetězce. Tento fakt je třeba brát v potaz při nutnosti dézu provést. Pečlivou studií pacientů 

po déze kyčelního kloubu přišel doktor Foss-Hauge na ideální pozici znehybnění kloubu 

- 15 - 20° do flexe, 3 - 4° abdukce a 5 - 15° zevní rotace. Aby pacient mohl bezpečně a 

pohodlně chodit, je nutné, aby měl neomezenou mobilitu v bederní páteři, která nahradí 

odstraněnou mobilitu kyčelního kloubu (Dungl a kol., 2014).  

 

2.4 Totální endoprotéza kyčelního kloubu 

 

2.4.1 Klinický obraz 

Totální endoprotéza nahrazuje obě komponenty kyčelního kloubu - hlavici i 

jamku. V minulosti byla indikována hlavně v případech současné artrózy kyčelního 

kloubu, dnes tomu již tak není. Oproti CEP, je indikována mladším pacientům a to 

zejména od 65 let věku, mladší ale nejsou výjimkou. Při implantaci TEP, je třeba vzít 

v potaz mentální zdraví pacienta kvůli respektování kontraindikovných pooperačních 

pohybů, a také pohybovou zdatnost pacienta. Totální endoprotézy mají poměrně dlouhou 

životnost, a proto se dávají zejména pacientům se střední až vysokou fyzickou zátěží. 

Totální endoprotéza se do kosti cementuje nebo necementuje. Využívají se různé 

materiály k implantaci, jako je kov-kov, keramika-polyethylen a keramika-keramika. 

Dobu odlehčování operované dolní končetiny obecně určuje operatér a z pravidla je 

prvních 6 týdnů zátěž na končetinu cca 30 %. Pacienti jsou též neustále upozorňování na 

kontraindikované pohyby - flexe v kyčelním kloubu nad 90°, addukce kyčelního kloubu 

přes osu a zevní rotace kyčelního kloubu. Provedení tohoto pohybu by mohlo vést 
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k luxaci endoprotézy a nutnosti reoperace v případě, že by hlavice nešla nahodit trakcí 

(Dungl, 2014; Vaculík, Dungl, Malkus, Majerníček, Podškubka, Pavelka, Štěpán, 2009; 

Janíček, Janíček, Fuis, Pink, 2006). 

2.4.2 Komplikace 

Komplikace spojené s implantací totální endoprotézy mohou vzniknout již 

v průběhu operačního zákroku. Pojednáváme zde o srdečních zástavách a přetnutí 

n.  ischiadicus. Pooperačně může léčbu zkomplikovat infekt nebo nepřijetí implantátu 

tělem. U dlouhodobě ležících pacientů se může rozvinout pneumonie, dekubity nebo 

trombóza či embolie. V rámci nejčastějších komplikací spojených s totální 

endoprotézou kyčelního kloubu je luxace kloubu a to zejména v domácím prostředí po 

pádu (Dokládalová, Majerníček, Vaculík, Kubeš, Schwarz, Dungl, 2017). 

2.4.3 Pooperační terapie 

Nejzásadnější pooperační terapií je prevence vzniku trombózy a embolie, která 

vzniká u 3 - 13 % případů. Je třeba podávat antiagregační léky (heparin, warfarin, 

fondaparinux) a bandážovat dolní končetiny elastickou bandáží. Častý pohyb dolními 

končetinami a včasná vertikalizace je nesmírně důležitá při předcházení trombózy a 

embolie. Dále jsou pacientovi podávány léky proti bolesti a je sledována saturace krve. 

Je nutné sledovat hodnoty minerálů v krvi a hydrataci, a to zejména u starších pacientů. 

Dále je třeba brát zřetel na ochranu operační rány kvůli možné infekci. Časté měnění 

krycího materiálu, desinfekce a vyhýbání se možným infekčním faktorům je velmi 

důležité (Vaculík, Dungl, Malkus, Majerníček, Podškubka, Pavelka, Štěpán, 2009). 

Mobilizace a vertikalizace pacienta by měla nastat nejpozději do 24 hodin po 

zákroku. Pacient se ihned učí chůzi s oporou,- nejčastěji s francouzskými berlemi. Raná 

rehabilitace začíná edukací pacienta o autoterapii a kontraindikovaných pohybech. Dále 

se rehabilitace soustředí zejména na odstranění otoku kolem jizvy i z aker operované 

končetiny, zvýšení rozsahu pohybu do flexe, extenze a abdukce. Dále se zaměřuje na 

zvýšení svalové síly zejména extenzorů a abduktorů kyčelního kloubu a také na 

odstranění hypertonu zejména v adduktorech a flexorech kyčelního kloubu. Po odstranění 

stehů je třeba pacienta zaučit o péči o jizvu, kterou je nutno rozpohybovat do všech směrů 

a řádně zahojit (Hoza, Hála, Pilný, 2008). 
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2.5 Využívané terapeutické metody  
 

2.5.1 Techniky měkkých tkání 

Techniky měkkých tkání jsou základní manuální terapií pro ovlivnění kůže, 

podkoží, fascií a svalů. Technik měkkých tkání využíváme od samého začátku terapií 

s pacientem po operaci TEP kyčelního kloubu. Cílíme zde zejména na oblast jizvy, její 

rozvolnění a zabránění srůstům. Využíváme ji, ale i na okolní segmenty, kde může být 

hybnost také omezená díky reflexním změnám (Lewit, 2009). 

Do této metody zařazujeme i ‚hands – on‘ techniku postizometrické relaxace a 

postizometrické relaxace s protažením. Těmito technikami cílíme, buď na spoušťové 

body, které mohou vyvolávat přenesenou bolest, nebo na hypertonické svaly, které 

pacientovi brání vy zvýšení rozsahu daného segmentu. Obě techniky provádíme ve 

vhodné pozici, ve které jsme schopni sval natáhnout do jeho momentální maximální 

délky. Díky této pozici, jsme schopni cílit zejména na hypertonická svalová vlákna. Také 

zde dosahujeme tzv. ‚předpětí‘. V této fázi vyzveme pacienta, aby vykonal minimální 

izometrickou kontrakci daného svalu, proti odporu. Po 10 vteřinách pacienta vyzveme 

k hlubokému výdechu a úplné relaxaci svalů. Pokud provádíme PIR bez protažení, pouze 

necháme sval samovolně relaxovat, bez vnějšího zásahu terapeuta. V případě techniky 

PIR s protažením po výdechu doprotáhneme sval vnější silou. Po vyzvání k relaxaci 

čekání minimálně 30 vteřin nebo do té doby, dokud jsme schopni zaznamenat fenomén 

tání. Tento postup opakujeme na tentýž sval 3 – 5 krát. Tyto metody využíváme u pacientů 

s TEP kyčelního kloubu zejména na mm. adductores femoris a flexory kyčelního a 

kolenního kloubu (Lewit, 2009). 

2.5.2 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) 

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace je metoda vyvinutá neurofyziologem 

doktorem H. Kabatem. Jedná se o metodu, která pomocí proprioceptivních tělísek 

podporuje nervosvalový přenos. Využívá se zde pěti facilitačních mechanismů – 

protažení, maximální odpor, manuální kontakt, povely a trakce a komprese. Tyto 

mechanismy lze využít, jak k posílení určitého svalu nebo svalové skupiny, tak k jejich 

relaxaci, dle zvolené terapeutické techniky (Holubářová, Pavlů, 2014). 

Výhodou této metody je svalová iradiace ze silnější svalové skupiny do slabší. 

Lze tedy využít tento koncept k posílení dolních končetin v oblasti hýžďových 
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a stehenních svalů, aniž bychom nerespektovali pooperační režimová opatření 

(Holubářová, Pavlů, 2014). 

2.5.3 Mobilizace dle Lewita 

V rámci reflexních změn může dojít ke změně hybnosti nejen u měkkých tkání, 

jako jsou svaly, ale i u kloubů. Omezení hybnosti a blokáda kloubního segmentu může 

způsobovat pacientovi diskomfort a bolest. Je tedy výhodné i v průběhu rané terapie 

monitorovat kloubní vůli v určitých segmentech a brát tyto změny v potaz (Lewit, 2009). 

Před jakoukoliv aplikací manuální mobilizace nebo manipulace je třeba si kloub 

řádně vyšetřit. Kloubní vůli vyšetřujeme ve všech možných směrech v neutrálním 

postavení. Kosti kloubu si zafixujeme, co nejblíže kloubních ploch. Poté provedeme 

distrakci a následně 1 posun do vyšetřovaného směru. Je nutné vyšetřovat každý kloub 

bilaterálně, kvůli možnosti porovnání vyšetřené vůle. V případě, že vyšetřením zjistíme 

omezenou kloubní hybnost, danou mobilizací kloub opět rozpružíme. Manuální kontakt 

zůstává stejný jako při vyšetření, pouze posun do omezeného směru opakujeme až 15 krát 

za sebou. U pacientů po TEP kyčelního kloubu nalézáme omezenou hybnost zejména 

v oblasti patell, caput fibulae, hlezenních kloubů nebo drobných kloubů nohy (Hájková, 

Opatrná Novotná, Salabová, 2019). 

2.5.4 Analytické cvičení 

Analytické cvičení je základní způsob cvičení pro pacienty na posílení oslabených 

svalů v jedné rovině. K těmto cvikům lze využívat i pomůcky jako jsou overbally nebo 

gymbally. Je důležité umět toto cvičení správně nadávkovat, kvůli možnému přecvičení 

daného svalu. Nevýhodou je také nedostatečná mezisvalová spolupráce. Principem 

analytického cvičení je posílení svalových vláken pomocí izotonických svalových 

kontrakcí (Čech, 2009). 

2.5.5 Red cords neboli aktivní terapie v závěsu 

Red cords jsou součástí sling exercise therapy, neboli aktivní terapie v závěsu. 

Red cords je sada závěsných popruhů, které se přidělají na strop a pomocí výměnných 

součástí lze pacienta zavěsit do pevného či pružného závěsu. Red cords lze využít na 

zintenzivnění posilování, ale i na odlehčení a snížení vlivu gravitace na cvičený segment. 

Tento cvičební systém je vhodný pro všechny typy pacientů po TEP kyčelního kloubu od 

samého začátku (Hamáčková, Tomisová, Tomis, 2009). 
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2.5.6 Senzomotorická stimulace 

Senzomotorická stimulace je metoda vyvinutá profesorem V. Jandou a jeho 

spolupracovnicí M. Vávrovou. Funguje na základě aferentace a eferentace nervového 

systému. Cvičení se skládá zejména z balančních cvičení, které kladou důraz na chodidlo, 

odkud se pomocí proprioreceptorů aferentně přenáší informace. Cílme SMS je zlepšit 

svalovou koordinaci, rovnováhu, držení těla a ovlivnění rychlosti svalové kontrakce. 

Základním cvikem SMS je „malá noha“, kdy se na stabilizaci podílí i hluboké svaly nohy. 

Toto cvičení je vhodné pro pacienty s TEP, jelikož jim pomáhá zlepšit stabilitu 

operovaného kyčelního kloubu (Zounková, Kolář, 2009) 

2.5.7 Fyzikální terapie 

Do pooperační terapie lze zahrnout i fyzikální terapii, na kterou může pacient po 

indikaci docházet. Nejčastěji volenou fyzikální terapií je mechanoterapie pasivními 

pohyby pomocí motodlah. Tento typ mechanoterapie je aplikován ve většině 

zdravotnických zařízení jako vhodná pooperační péče ke zvýšení rozsahu pohybu a 

zabránění vzniku trombózy a embolie. Dále je honě využívaná masáž nebo manuální 

lymfodrenáž k odstranění otoku. Další vhodnou terapií je laser na jizvu – lze ho využít 

jak na jizvu akutní, tak jizvu již zhojenou. V případě akutní jizvy využíváme He – Ne 

laser, který aplikujeme po dobu 5ti dní každý den, ze vzdálenosti 5 mm a pozitivním 

stepem 0,5 J.cm². Další možností je hydroterapie, která již není tak častá pro tuto 

diagnózu. Hydroterapii je nutno aplikovat až po úplném zahojení jizvy z důvodu 

možného zanesení infekčního materiálu do jizvy (Poděbradský, Poděbradská, 2009; 

Navrátil a kol. autorů, 2019). 

 

2.6 Efekt terapeutických postupů a přístupů na vysoké úrovní 

evidence based medicine 
 

2.6.1 Efekt tréninku stability a propriocepce na náhrady kyčelních a kolenních 

kloubů v rehabilitaci 

Cílem této studie bylo zjistit krátkodobý a střednědobý efekt cvičení stability a 

propriocepce na pacienty čekající na náhradu kolenního nebo kyčelního kloubu. Tento 

přehled zahrnul 8 RCT, ve kterých bylo 567 pacientům přidáváno do běžného 

pooperačního cvičení i cvičení stability a propriocepce.  
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Bylo zjištěno, že z krátkodobého i střednědobého hlediska je efekt velmi vysoký 

zejména pro pacienty po náhradě kolenního kloubu. Bohužel, efekt pro pacienty po 

náhradě kyčelního kloubu nebyl významný. Další studie jsou třeba pro podporu nebo 

vyvrácení zejména faktu o efektu preoperačního cvičení pro pacienty s TEP kyčelního 

kloubu (Domínguez-Navarro et al., 2018). 

2.6.2 Rehabilitační cvičení doporučené fyzioterapeutem v domácím prostředí 

zvyšující sílu, rychlost chůze a rytmus po náhradě kyčelního kloubu 

Cílem tohoto přehledu bylo zjistit efektivitu cvičení doporučeného 

fyzioterapeutem v domácím prostředí. Přehled zahrnuje 5 studií čítající 234 pacientů. 

Fyzioterapie pod vedením fyzioterapeuta zvýšila, dle studie, svalovou sílu abduktorů 

kyčelního kloubu o 16 Nm, rychlost o 6 m/min a rytmus o 20kroků/min. Byl zjištěn 

pozitivní efekt terapie i na jiné svalové skupiny, ale pro tuto studii byl výsledek efektu 

zanedbatelný. 

Subjektivní kvalita života a funkčnost operované končetiny nemohla být v meta – 

analýze porovnána z důvodu různorodosti pacientů. Z hlediska objektivních měřítek bylo 

však zhodnoceno, že nejlepší efektivitu má na pacienty skupinová fyzioterapie. 

Objektivní rozdíl hybnosti operované dolní končetiny mezi ambulantním docházením a 

domácím cvičením byl srovnatelný (Coulter et al., 2013).  

2.6.3 Zrychlená rehabilitace versus tradiční rehabilitace po totální endoprotéze 

kyčelního kloubu  

Cílem této studie bylo porovnat výsledky efektu tradiční a zrychlené rehabilitace 

po totální endoprotéze kyčelního kloubu. Studie se účastnilo celkem 48 pacientů po TEP 

kyčle s průměrným věkem 64, 46 let. 24 pacientů procházelo tradiční rehabilitací a 24 

pacientů zrychlenou. Součástí zrychlené rehabilitace byla fyzioterapie 3x denně a nácvik 

chůze 2 až 3 pooperační den.  

Bylo zjištěno, že zrychlená rehabilitace má pozitivní vliv na svalovou sílu zejména 

vnitřních rotátorů, vnějších rotátorů a abduktorů kyčelního kloubu. Dle této studie je 

vhodné začít s pacientem, co nejdříve začít rehabilitovat, pro zvýšený efekt výsledku 

(Marschisio et al., 2020). 



27 

 

2.6.4 Efektivita interaktivní online rehabilitace v domácím prostředí u pacientů po 

totální endoprotéze kolenního nebo kyčelního kloubu 

Totální endoprotézy kloubů dolní končetiny jsou nejčastěji aplikovanou 

endoprotézou vůbec. Tato studie má tedy za cíl podpořit nebo vyvrátit efektivitu online 

rehabilitace a zajištění tak dřívějšího přesunu pacienta do domácího prostředí.  

Pacienti v této studii nejprve absolvují 3 – týdenní hospitalizaci a rehabilitaci 

v nemocničním prostředí. Po té každý z nich absolvuje 3 – měsíční online rehabilitační 

program v domácím prostředí. Součástí rehabilitačního programu je 38 cviků pro posílení 

a stabilitu. Komunikace s terapeutem v průběhu je možná. Výsledky rehabilitace jsou 

objektivně měřeny na 6ti minutové chůzi, timed up and go testu, 5 sit to stand testu, chůzi 

do schodů a dotazníku SF 36 po 3 měsících online rehabilitace.  

Studie očekává pozitivní vliv na pacienty a rehabilitaci online v domácím 

prostředí. Pokud se tato rehabilitace osvědčí, mohla by být inovativní metodou moderní 

fyzioterapie (Eichler et al., 2017). 

2.6.5 Sportovní terapie po totální endoprotéze kyčelního kloubu 

Sport je důležitou součástí života a je třeba brát v potaz možný návrat 

operovaných k němu. Tato studie se zaměřuje na změnu svalové síly v oblasti kyčelního 

kloubu 1 rok po operaci a kardiopulmonární hodnoty u pacientů po první TEP kyčelního 

kloubu. Studie se účastnilo 60 lidí po TEP kyčelního kloubu. Část z nich se účastnila 

skupiny, která měla zařazené sporty o vysoké intenzitě. Testování pacientů bylo 

provedeno ve 3 časových úsecích. Na začátku studie, po 6ti měsících a po 12ti měsících. 

Hodnotila se svalová síla v oblasti kyčelního kloubu, stabilita stoje a vytrvalost.  

Očekávaný výsledek bylo zvýšení síly zejména flexorů, extenzorů, abduktorů a 

adduktorů kyčelního kloubu. Na konci studie bylo zjištěno, že v rámci síly, nebyl výrazný 

rozdíl mezi sportovní skupinou a druhou „nesportovní“ skupinou. Další výsledky byly 

pro tuto studii zanedbatelné a ukázalo se, že vysoká sportovní zátěž nemá na lepší 

rehabilitaci vliv (Beck et al., 2019). 

2.6.6 Technická rehabilitace versus tradiční rehabilitace po endoprotézy kyčelního 

kloubu 

Tato studie se zaobírá zahrnutím nových technologií, specializujících se na 

propriocepci, do rehabilitace pacientů po endoprotéze kyčelního kloubu. Tyto metody by 

mohly být, dle autorů, přínosem, zejména pro statickou a dynamickou stabilitu.  
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Studie se účastnilo celkem 64 pacientů, kteří byli rozděleni do 2 skupin – tradiční 

a technická rehabilitace. Před 1. rehabilitací byla objektivně změřena statická i dynamická 

stabilita pacientů. Tyto výsledky byly porovnány s měřením provedeného po 20ti 

terapeutických jednotkách.  

Bylo zjištěno, že u obou skupin došlo k významnému zlepšení statické i 

dynamické stability. Ovšem u skupiny absolvující technickou terapii byly výsledky 

výrazně vyšší (Aprile et al., 2020). 

2.6.7 Online rehabilitace není podřadná vůči běžné péči u pacientů po totální 

endoprotéze kyčelního kloubu 

Cílem této studie je opět potvrdit nebo vyvrátit efektivitu online domácí 

rehabilitace vůči běžné osobní rehabilitaci. Studie se zúčastnilo celkem 70 pacientů, 

z nichž dokončilo 69. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin – v jedné se jednalo o online 

domácí rehabilitace, v druhé o domácí rehabilitace sepsané v papírové podobě.  

Objektivní měření proběhlo 6 týdnů po zákroku a bylo zjištěno, že v rámci svalové 

síly, stability a objektivně hodnocené funkce, nebyly rozdíly. Subjektivně byli pacienti 

spokojeni v obou skupinách. Ve skupině online rehabilitace byla vyzdvihována zejména 

jednoduchost a snaha setrvat u plánovaného programu.  

Z této studie tedy vyplývá, že není třeba brát online rehabilitaci jako podřadný typ péče 

pro pacienty v domácí prostředí po výměně kyčelního kloubu (Nelson et al., 2020). 

2.6.8  Funkční cvičení po totální endoprotézy kyčelního kloubu 

Čekání na operaci, výměna kyčelního kloubu a nedostatečná mobilita negativně 

ovlivňuje pohyb, chůzi a její rytmus. I přes mnohé studie není stále vybrán ten nejlepší 

možný postup pro pacienta po implantaci totální endoprotézy kyčelního kloubu. Tato 

studie si dává za cíl zjistit nejlepší možnou terapii pro tyto pacienty. 

Studie se zúčastnilo 70 pacientů, 35 v každé skupině. Testovací skupina se 

účastnila rehabilitace se zaměřením na funkci 2x týdně od 12. do 18. pooperačního týdne. 

V průběhu studie proběhlo měření na obou skupinách. Pacienti udávali, jaký pociťují 

stupeň bolesti, ztuhlost a funkci operované končetiny. Druhou částí měření byl SF 36 

dotazník, 6ti minutová chůze, vizuální analogová škála a Bergové balanční škála. Pacienti 

byli měřeni 5. pooperační den, 12. pooperační týden a 18. pooperační týden.  
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Cílem studie bylo získat, co nejvíce dat o vztahu mezi svalovou masou, 

funkčností, stabilitou, kvalitou života a časem po operaci TEP kyčelního kloubu u 

pacientů (Monaghan et al., 2012). 

2.6.9 Silový a mobilizační trénink v prvních týdnech po implantaci totální 

endoprotézy kyčelního kloubu 

Tato studie se zaměřuje na zapojení většího množství cviků na zlepšení mobility 

a síly kyčelního kloubu. Součástí této studie bylo 39 pacientů s mini invazivní operativní 

metodou. Pacienti byli rozděleni do 2 skupin. 1. skupina se účastnila běžné fyzioterapie, 

druhá měla přidané cviky pro lepší mobilitu a sílu. Hodnoceno bylo několik aspektů – 

pasivní rozsah flexe, extenze a abdukce kyčelního kloubu, obvod stehna, svalová síla 

hýžďových svalů, stoj na 1 noze a 6ti minutová chůze. Tyto aspekty byly testovány 1 den 

před operací a 6 dní po operaci.  

V posledním měření měli lepší výsledky hodnot pacienti v experimentální 

skupině zejména u pasivních rozsahů pohybu a chůze. U zbylých testovaných hodnot 

nebyly zjištěny rozdíly (Matheis, Stöggl, 2018). 

2.6.10 Neuromuskulární cvičení pod odborným vedením před implantací kolenní 

nebo kyčelní náhrady 

Je mnoho studií, které již dokazují, že krátkodobé předoperační cvičení má 

pozitivní vliv na postoperační léčbu. Cílem této studie je zjistit účinnost 

neuromuskulárních cvičení na tyto pacienty. 

Studie se zúčastnilo celkem 165 pacientů, kteří byli indikováni k operaci. Tito 

pacienti se z poloviny účastnili 8mi týdenního cvičení na nervosvalové bázi. U pacientů, 

kteří absolvovali cvičení, byla zjištěna vyšší kvalita života (Fernandes et al., 2017). 

 

 

 

 

 



30 

 

3. Speciální část 

 

3.1 Metodika práce 

Tato bakalářská práce a její speciální část byla vytvořena v průběhu čtyřtýdenní 

odborné praxe v Ústřední vojenské nemocnici v termínu od 10. ledna do 4. února 2022.  

Tato speciální část se bude věnovat kazuistice pacientky s diagnózou totální 

endoprotézy kyčelního kloubu po fraktuře femuru. Pacientka byla hospitalizována na 

oddělení ortopedie ve dnech od 27. prosince 2021 do 7. ledna. Po té byla přemístěna na 

oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny ve dnech od 7. ledna do 22. ledna 2022. 1. 

terapeutická jednotka proběhla 10. ledna 2022 v pondělí, kdy byla odebrána kompletní 

anamnéza, která souhlasila s dokumentací, vstupní kineziologické vyšetření, kde byly 

probrány všechny výsledky, krátkodobé a dlouhodobé cíle, kontraindikace a nutnost 

autoterapie. Na konci bylo také provedeno pár technik na měkké tkáně k odstranění 

pooperačního otoku pravé dolní končetiny. Po této terapii proběhlo dalších 

9  terapeutických jednotek. Poslední terapeutická jednotka proběhla dne 21. ledna 2022, 

kdy bylo provedeno výstupní kineziologické vyšetření, porovnání výsledků a 

v neposlední řadě zopakování autoterapie, kontraindikovaných pohybů a péče o jizvu. 

Všechny výše zmíněné terapeutické jednotky probíhaly za dozoru supervizorky 

Bc . Ivany Emmerové v prostorách plně vybavené ambulance oddělení rehabilitační a 

fyzikální medicíny ÚVN. K dispozici bylo polohovací lehátko, overbally, závěsný systém 

RedCords, molitanové klíny a míčky, gymball a therabandy. K vyšetření bylo použito 

krejčovského metru, neurologického kladívka a SFTR goniometru. 

Z terapeutických postupů a metod jsem v průběhu terapií využila následující: 

míčková facilitace dle Zdeny Jebavé, techniky měkkých tkání dle Lewita, 

postizometrická relaxace a postizometrická relaxace s protažením dle Lewita, mobilizace 

dle Lewita, proprioceptivní neuromuskulární facilitace dle Kabata, respirační 

fyzioterapie, technika agisticko - excentrické kontrakce dle Brüggera, prvky z vývojové 

kineziologie, izometrické posilování, posilování proti gravitaci i odporu. 
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Pacientka byla seznámena s veškerým průběhem vyšetření a terapií. Při 

1.  terapeutické jednotce byl podepsán informovaný souhlas, jehož podoba je v práci 

přiložena.  

Tato bakalářská práce byla schválena Etickou komisí FTVS pod jednacím číslem 

023/2022. Vyjádření je též v této práci přiloženo. 

3.2 Anamnéza 

Vyšetřovaná osoba: P. C. 

Pohlaví: žena 

Ročník: 1967 

Diagnóza: totální endoprotéza kyčelního kloubu vpravo 

Osobní anamnéza 

 Dřívější onemocnění: Pacientka prodělala běžné dětské nemoci. V minulosti 

prodělala zlomeninu pravého zápěstí po pádu na kolečkových bruslích. V roce 

2008 byla provedena disektomie ploténky mezi L5 - S1. 

 Nynější onemocnění: Pacientka je hospitalizována na lůžkovém oddělení 

rehabilitační a fyzikální medicíny ÚVN po operaci po totální endoprotéze 

kyčelního kloubu vpravo indikovaného frakturou krčku pravého femuru a 

dislokací hlavice po pádu ze schůdků. Pacientka byla nalezena v domácím 

prostředí den po úrazu a hospitalizována byla dne 27. 12. 2021. Po rentgenovém 

vyšetření byla zjištěna dislokovaná intrakapsulární zlomenina krčku femuru. Byla 

zvažována osteosyntéza. Dne 28. 12. 2021 byla operována a byla provedena 

implantace necementované totální endoprotézy. Pacientka je momentálně také 

v psychiatrické péči s léčbou depresivně - úzkostné poruchy. 

Status praesens: 

a) Objektivní: pacientka orientována časem, místem i osobou. Samostatná. Přišla 

sama s pomocí 2 francouzských holí. Nosí dioptrické brýle 1,5D na levé oko, 2D 

na pravé. Pacientka je pravák. 

Váha 55 kg, výška 173 cm, BMI 18,4 

b) Subjektivní: Po víkendu se cítí odpočatá. Má dobrou náladu. 
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Rodinná anamnéza: V rodině se vyskytuje rakovina prsu z matčiny strany. Žádná jiná 

onemocnění ani dědičné choroby nebyly zaznamenány. 

Sociální anamnéza: Pacientka žije v panelovém domě se schody bez výtahu. Žije 

společně se svým partnerem. 

Pracovní anamnéza: Pacientka se živí jako uklízečka. 

Sportovní anamnéza: V minulosti výrazně nesportovala. Nyní pouze rekreačně 

kolečkové brusle, cyklistika, turistika. 

Gynekologická anamnéza: 1 porod, 1 těhotenství 

Alergologická anamnéza: Lékové alergie neguje, potravinová alergie na laktózu 

Farmakologická anamnéza 

 Dlouhodobá medikace: frontin, cipralex, quetiapin, tiapridal, benzodiazepam 

 Momentální medikace: alprazolam, controloc, metamizol, clexane 

Abusus: Denně kouří cca 6 - 10 cigaret, alkohol nepije, kávu pije denně 

Předchozí RHB: - 

Indikace k RHB: Pacientka indikována k rehabilitaci po operaci totální endoprotézy 

pravého kyčelního kloubu. 

 Kódy indikované lékařem 

- Techniky měkkých tkání 21413 

- Mobilizace páteře a periferních kloubů 21415 

- Analytická léčebná tělovýchova 21225 

- Léčebná tělovýchova na neurofyziologickém podkladě 21221 

- Vertikalizace, chůze 21717 

- Edukace 21215 

- Vstupní kineziologické vyšetření 21001 

- Výstupní kineziologické vyšetření 21003 

Diferenciální diagnostika 

Předpokládám že, pacientka bude mít oteklou operovanou dolní končetinu 

zejména v oblasti pravé kyčle. Otok se může projevit až v oblasti aker kvůli sníženému 

odtoku lymfy. Bude docházet k přetěžování druhé dolní končetiny a zejména horních 
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končetin, kvůli nutnosti použití francouzských berlí. Mohou nastat komplikace ve formě 

trombózy nebo embolie či zánětu v oblasti jizvy. Předpokládám, že bude omezený rozsah 

pohybu v kyčelním kloubu do flexe, extenze i rotací a v kolenním kloubu do flexe i 

extenze. Svalová síla bude snížená do všech směrů, nejvíce do abdukce. V oblasti 

adduktorů můžeme předpokládat zvýšený svalový tonus, naopak v oblasti abduktorů a 

hýžďových svalů můžeme předpokládat hypotonii. V oblasti flexorů kyčelního kloubu 

můžeme předpokládat zkrácení svalů a hypertonii vedoucí k možné blokaci hlavičky 

fibuly. Je možné, že bude docházet k výskytu reflexních změn na levé dolní 

končetiněkvůli zvýšené zátěži.  

 

3.3 Vstupní kineziologický rozbor 

Vyšetření stoje s 2 francouzskými holemi aspekcí 

 Zepředu: Šířka baze je v normě, bilaterální plochonoží, pravá noha v mírné vnější 

rotaci v kyčelním kloubu, mírná valgozita obou kotníků, výraznější vpravo, 

celkově viditelný otok pravé dolní končetiny od oblasti kyčle do akra, kvůli tomu 

patrný obvodově větší bérec, koleno i stehno na pravé noze, pupík tažen vpravo, 

ramena v elevaci, viditelné m. sternocleidomastoideus bilaterálně, hlava ve 

střední rovině 

 Z levého boku: nohy jsou symetricky položené vedle sebe, hyperextendované levé 

koleno, nevýrazná kontura gluteálních svalů, postavení pánve nelze objektivně 

zhodnotit kvůli nutnosti odlehčení pravé dolní končetiny, bederní lordóza 

oploštěná, mírná kyfóza v oblasti střední hrudní páteře, postavení ramen nelze 

objektivně posoudit kvůli nutnosti berlí, hlava v protrakci 

 Z pravého boku: Viditelný otok v oblasti pravého nártu, nevýrazná kontura 

pravého bérce, odemčené pravé koleno, viditelná hyperextenze kolene vlevo, 

viditelná pooperační jizva v oblasti prvého kyčelního kloubu, zbytek výsledků 

odpovídá údajům získaným aspekcí z levého boku 

 Zezadu: Valgozita kotníků bilaterálně, kontura levého lýtka je výraznější, 

valgozita kolen bilaterálně, podkolenní rýha vpravo má strmější sklon, pravé 

stehno se jeví být obvodově větší - nejspíše kvůli otoku, pravé gluteální svaly 

ochablé, subgluteální rýha vpravo je kratší a více horizontální než vlevo, páteř je 

ve střední rovině bez latero-laterálních výchylek, výrazná kontura m. erector 
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spinae v oblasti Th-L přechodu a L páteře, více viditelná kontura margo medialis 

scapulae vpravo, levé rameno výše než pravé, výraznější kontura m. trapezius 

anteriorní část, hlava je ve střední rovině 

Vyšetření pánve orientačně vleže z důvodu nutnosti odlehčovat pravou dolní 

končetinu ve stoji pod vedením supervizora 

 Palpace SIPS vleže na břiše - bilaterálně symetrické 

 Palpace SIAS vleže na zádech - bilaterálně symetrické 

 Palpace crista iliaca vleže na zádech - bilaterálně symetrické 

Vyšetření chůze s 2 francouzskými holemi aspekcí 

 Zepředu: velmi opatrný došlap na pravou dolní končetinu, při došlapu dochází 

k vnitřní rotaci levého chodidla, levý bok viditelně níže po celou dobu chůze, 

výrazná elevace a protrakce ramen, chůze je velmi strnulá, náklon celého trupu 

mírně vlevo, velmi malá aktivita břišních svalů 

 Zezadu: při došlapu na levou dolní končetinu dochází k prohnutí bederní páteře 

vlevo, v pravém kolenním kloubu dochází k minimální flexi, zbytek výsledků 

odpovídá údajům získaným aspekcí zepředu, asymetrie rytmu kroku - delší stojná 

fáze na levé dolní končetině 

 Z levého boku: u levého chodidla není moc výrazný odval paty, pacientka se 

odráží levou nohou přes všechny prsty, občas jsou viditelné malé titubace 

v oblasti kotníku a podélné mediální klenby, levý krok vpřed se jeví kratší než 

pravý 

 Z pravého boku: došlap na pravou nohu je bez odvalu paty a zbytku chodidla, u 

pravého kolene dochází k velmi malé flexi v koleni a extenzi v kyčli, krok se jeví 

s delší letovou fází, výrazná aktivita flexorů kolenního kloubu při stojné fázi na 

pravé dolní končetině, pravé koleno je ve stejné fázi v mírné semiflexi 

Vyšetření reflexních změn 

 Kůže: suchá, jemná, snadno posunlivá, má fyziologickou teplotu - vyšetřeno 

v zádové oblasti a v oblasti stehen ventrálně bilaterálně 

 Podkoží: v oblasti bederní páteře se Kiblerova řasa hůře nabírala, vlevo ji bylo 

velmi těžké udržet, další oblasti - hrudní a krční bylo možné vyšetřit bez obtíží. 
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Podkoží je snadno protažitelné - vyšetřováno v oblasti bederní, hrudní a krční 

páteře a stehen. 

 Fascie: thorakodorzální fascie vyšetřena v kraniálním i kaudálním směru - snadno 

protažitelné, vyšetření fascií na dolních končetinách - horší protažitelnost 

v oblasti pravého stehna. V oblasti levého stehna byl nález fyziologický. 

 Jizva: cca 20 cm dlouhá svorkovaná jizva bez výpotku nebo zarudnutí, suchá, 

palpačně nebolestivá, kůže hůře posuvná latero- laterálně v kraniálnější oblasti 

jizvy, v této oblasti se také nachází lehké vtažení okolní kůže dovnitř. Zbytek 

jizvy je velmi dobře pohyblivý ve všech směrech. 

 Sval:  

 M. triceps surae - hypertonický palpačně citlivý pravý, levý normotonický 

 Flexory kolenního kloubu - normotonické palpačně nebolestivé bilaterálně 

 M. tensor fascie latae - palpačně bolestivý vpravo, palpačně citlivý vlevo, bilaterální 

hypertonie 

 M. gluteus maximus - hypotonické palpačně nebolestivé bilaterálně 

 M. piriformis - palpačně citlivé, ale nebolestivé, bilaterální hypertonie 

 M. erector spinae - Lp a ThL palpačně citlivé vpravo s výraznou hypertonií, ThL a Thp 

mezi lopatkami palpačně citlivé a hypertonické bilaterálně 

 Mm. adductores femoris - palpačně nebolestivé bilaterálně, pravý hypertonický, levý 

normotonický 

 M. quadriceps femoris - palpačně citlivý m. rectus femoris bilaterálně, další hlavy svalu 

palpačně nebolestivé, pravý hypertonický, levý normotonie 

 M. iliopsoas - nebylo možné adekvátně vyšetřit z důvodu lechtivosti pacientky 

 M. quadratus lumborum - palpačně citlivý bilaterálně, hypertonus 

v pravém quadratu, levý normotonie 
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Antropometrie 

Tabulka 5: Antropometrie - vstupní vyšetření 

 Pravá strana Levá strana 

Anatomická délka DK 80 cm 80 cm 

Funkční délka DK 88 cm 86 cm 

Délka stehenní kosti 44 cm 44 cm 

Obvod stehna (měřeno 10 

cm nad patellou) 

42 cm 43 cm 

Délka bérce 41 cm 40 cm 

Obvod kolene 36,5 cm 35 cm 

Obvod lýtka 32 cm 34 cm 

Obvod kotníku 24 cm 24 cm 

Obvod nártu 23,5 cm 22 cm 

Obvod hlaviček MT 21 cm 21cm 

 

Goniometrie 

1. Kyčelní kloub 

Tabulka 6: Goniometrie kyčelního kloubu  - vstupní vyšetření 

 Sagitální rovina Frontální rovina Rotace 

Pravý 0 - 0 - 60 0 - 0 - 20 Nevyšetřeno 

Levý 5 - 0 - 100 10 - 0 - 30 Nevyšetřeno 

Pravý kyčelní kloub nebyl vyšetřen do rotace z důvodu režimových opatření po operaci 

kyčelního kloubu. Levý kyčelní kloub nebyl vyšetřen z důvodu nemožnosti porovnání 

hodnot s pravou dolní končetinou. 
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2. Kolenní kloub  

Tabulka 7: Goniometrie kolenního kloubu - vstupní vyšetření 

 Sagitální rovina 

Pravý 0 - 0 - 120 

Levý 5 - 0 - 130 

 

3. Hlezenní kloub 

Tabulka 8: Goniometrie hlezenního kloubu - vstupní vyšetření 

 Sagitální rovina 

Pravý 20 - 0 - 30 

Levý 25 - 0 - 40 

 

Neurologické vyšetření 

 Reflexy 

Tabulka 9: Vyšetření reflexů - vstupní vyšetření 

 Pravá DK Levá DK 

Patellární Normoreflexie Hyperreflexie 

Achillova šlacha Hyporeflexie Hyporeflexie 

Medioplantární Hyporeflexie Hyporeflexie 

Tricipitový Normoreflexie Hyperreflexie 

Bicipitový Normoreflexie Normoreflexie 

Flexorový  Hyporeflexie Hyporeflexie 
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 Pyramidové jevy - iritační 

Tabulka 10:  Vyšetření pyramidových jevů - vstupní vyšetření 

 Pravá DK Levá DK 

Babinského reflex Negativní Negativní 

Cheddock Negativní Negativní 

Oppenheim Negativní Negativní 

 

 Pyramidové jevy - zánikové 

Tabulka 11: Vyšetření zánikových jevů - vstupní vyšetření 

 Pravá Levá 

Mingazzini DK Negativní Negativní 

Barré DK Negativní Negativní 

Příznak retardace Negativní Negativní 

 

 Čití povrchové 

1. Diskriminační: na levé dolní končetině v oblasti stehna - dva body rozezná až po 15 cm 

rozsahu, na pravé se jedná o 20cm 

2. Grafestézie: neporušena bilaterálně, fyziologický nález, vyšetřeno v oblasti stehen 

ventrálně 

3. Dermatomy DKK: L4, L5, S1 neporušené taktilní čití 

4. Termické čití: neporušeno bilaterálně, vyšetřeno v oblasti chodidel, ventrolaterálně na 

bércích, ventrálně, dorzálně a laterálně na stehnech 

 Čití hluboké 

1. Polohocit: neporušen bilaterálně, nález je fyziologický, vyšetřeno na palci, II., IV. a V. 

prstu 

2. Pohybocit: neporušen bilaterálně, nález je fyziologický, vyšetřeno na palci, II., IV. a V. 

prstu 
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Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Tabulka 12: Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy - vstupní vyšetření 

 
Pravá Levá 

Mm. gastrocnemii 
2 2 

M. soleus 
1 1 

Flexory kolenního kloubu 
2 2 

Adduktory kyčelního kloubu 
2 1 

 

Vyšetření svalové síly dle Jandy 

Tabulka 13: Vyšetření svalové síly dle Jandy - vstupní vyšetření 

 
Pravá Levá 

Plantární flexe (m. triceps surae) 
5 5 

Plantární flexe (m. soleus) 
5 5 

Dorzální flexe v hlezenním kloubu 
5 5 

Extenze v kolenním kloubu 
4- 4+ 

Flexe v kolenním kloubu 
4 5 

Abdukce v kyčelním kloubu 
3 3+ 

Extenze v kyčelním kloubu 3 
3+ 

Flexe v kyčelním kloubu 4- 
4+ 

 

Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy  

1. Vyšetření abdukce kyčelního kloubu 

1a. Pravá DK: převažuje tenzorový mechanismus  

1b. Levá DK: nebyla vyšetřena z důvodu operačního zákroku a zákazu lehu na operované 

dolní končetině) 
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2. Extenze kyčelního klounu 

2a. Pravá DK: Pohyb začínají flexory kolenního kloubu a homoletarální erectores spinae, 

další nabíhá kontralaterální erector spinae a jako poslední se zapojuje gluteus maximus. 

2b. Levá DK: pohyb iniciují flexory kolenního kloubu společně s homolaterálními 

erectores spinae, jako další se zapojuje gluteus maximus a jako poslední kontralaterální 

erectores spinae 

Vyšetření dechového stereotypu 

Pacientka má zejména hrudní typ dýchání. Jsou viditelné minimální pohyby břišní stěny 

ventrálně. Dech do břicha nezvládá ani po instruktáži. 

Vyšetření hlubokého stabilizačního systému dle Koláře 

 Brániční test: pacientka nebyla schopna aktivovat bránici proti odporu ruky, čím 

více se snažila, tím více dýchala do hrudníku a začala zvedat ramena, nedocházelo 

k žádným laterolaterálním pohybům hrudníku 

 Test nitrobřišního tlaku: pacientka nedokázala vyvinout tlak do oblasti 

podbřišku 
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Vyšetření kloubní vůle dle Lewita 

Tabulka 14: Vyšetření kloubní vůle dle Lewita - vstupní vyšetření 

IP klouby DK bilaterálně měkká bariéra latero - mediálně a ventro 

- dorzálně, omezená kloubní vůle obou palců 

mediálně 

MT klouby bilaterálně měkká bariéra latero - laterálně a ventro 

- mediálně 

Chopartův a Lisfrankův kloub bilaterálně měkká bariéra dorzo - plantárně i do 

rotace 

Hlezenní kloub bilaterálně měkká bariéra dorzálně 

Calcaneus bilaterálně měkká bariéra latero - laterálně 

Kolenní kloub ve všech směrech měkká bariéra bilaterálně 

Patella pravá omezená hybnost laterálně, měkká bariéra 

ventrálně, omezená hybnost kaudálně, měkká 

bariéra kraniálně, levá patella má měkkou bariéru 

ve všech směrech, medio - laterálně i kranio - 

kaudálně 

Fibula Pravá palpačně citlivá při testování ve směru 

ventrálním, dorzálním již ne. Levá palpačně 

nebolestivá, měkká bariéra dorzo - ventrálním 

směrem 

SI kloub vpravo omezená hybnost dorzálně - ventrálně, 

vlevo bez blokády, kranio - kaudální posun 

s měkkou bariérou 
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3.3.1 Závěr vstupního kineziologického rozboru 

Pacientka po operaci totální endoprotézy pravého kyčelního kloubu s bilaterálním 

plochonožím a valgozitou kotníků. Viditelný pooperační otok pravé dolní končetiny, 

zejména v oblasti kyčelního kloubu. Z vyšetření svalového tonu je viditelný typický 

obraz pacienta po totální endoprotéze kyčelního kloubu. Byl nalezen hypertonus zejména 

v oblasti pravých mm. adductores a m. quadriceps femoris. Naopak u hýžďových svalů 

byl vypalpován hypotonus. Rozsah v pravém kyčelním kloubu je S: 0 - 0 - 60, což je o 

10 stupňů méně do extenze a 75 stupňů méně do flexe než je fyziologická norma. Rozsah 

kyčelního kloubu F: 0 - 0 - 20 je o 30 stupňů menší do abdukce, než je fyziologická 

norma. Díky režimovým opatřením netřeba brát zřetel na addukci. Rozsah v pravém 

kolenním kloubu je S: 0 - 0 - 120. Extenze je tedy v normě, ale do fyziologického rozsahu 

flexe chybí pacientce 40 stupňů. Z neurologického vyšetření nebyly nalezeny žádné 

abnormality a případná nervová poškození. U pacientky bylo vyšetřeno, že má bilaterálně 

velmi zkrácené flexory kolenního kloubu, mm. gastrocnemii a vpravo mm. adductores. 

Z vyšetření svalové síly bylo zjištěno významné oslabení abdukce a extenze v kyčelním 

kloubu bilaterálně. Oslabení extenzorové složky kyčelního kloubu bylo vidno zejména u 

nefyziologického pohybového stereotypu. 

 

3.4  Krátkodobý a dlouhodobý terapeutický plán 

3.4.1 Cíle dlouhodobého terapeutického plánu 

Zvýšení svalové síly na obou dolních končetinách zejména do flexe, extenze a 

abdukce kyčle, bude třeba se i zaměřit na zvýšení svalové síly flexorů kolene, zlepšení 

stereotypu dechu, po doporučení operatéra zlepšení stereotypu chůze. Obnovení 

maximálního rozsahu pravého kyčelního kloubu. Kompletní odstranění otoku. 

3.4.2 Cíle krátkodobého terapeutického plánu 

Zácvik pacientky do autoterapie, relaxace hypertonických svalů pomocí 

postizometrické relaxace, protažení zkrácených svalů pomocí postizometrické relaxace 

s protažením, odstranění blokád plynoucích z vyšetření pomocí mobilizací dle Lewita, 

zvětšení rozsahu v kyčelním kloubu pasivním i aktivním pohybem, posílení oslabených 

svalů pomocí analytických posilování izotonicky, izometricky, proti gravitaci, proti 

odporu a pomocí proprioceptivní neuromuskulární facilitace 
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3.4.3 Návrh terapie 

Léčebná tělesná výchova, techniky měkkých tkání, mobilizace, analytické cvičení, 

cvičení na neurofyziologickém podkladě - proprioceptivní neuromuskulární facilitace, 

cvičení dle vývojové kineziologie; edukace autoterapie 

3.5 Průběh terapie 

3.5.1 1. terapeutická jednotka + Vstupní vyšetření fyzioterapeutem 10. 1. 2022 

Cíle terapeutické jednotky: vstupní kineziologické vyšetření, odstranění otoku v oblasti 

pravého kyčelního kloubu, relaxace a protažení adduktorů pravé dolní končetiny 

Návrh terapie: techniky měkkých tkání na mm. adductores femoris, míčková facilitace 

pravé dolní končetiny, postizometrická relaxace na adduktory kyčelního kloubu 

Popis dnešní terapeutické jednotky: Byla odebrána anamnéza a provedeno komplexní 

kineziologické vyšetření pacientky. Poté byla pravá dolní končetina facilitována míčkem 

od aker proximálně ke kyčelnímu kloubu a v jeho blízkosti. Na závěr byla provedena 

relaxace adduktorů pravé dolní končetiny pomocí postizometrické relaxace. 

Výsledek terapeutické jednotky: pacientka terapii toleruje, podařilo se částečně 

adduktory zrelaxovat 

Autoterapie: - 

Kódy: 21001, 21413, 21221 

Poznámky: - 

 

3.5.2 2. terapeutická jednotka 11. 1. 2022 

Status praesens: 

a) Objektivní: Pacientka orientována časem, místem i osobou. Samostatná. Přišla 

sama s pomocí 2 francouzských holí. Nosí dioptrické brýle 1,5D na levé oko, 2D 

na pravé. Pacientka je pravák. 

Váha 55 kg, výška 173 cm, BMI 18,4 

b) Subjektivní: Špatně se vyspala. Došlo ke změně dávkování léků na depresivně-

úzkostnou poruchu. 
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Cíle terapeutické jednotky: edukace autoterapie, odstranění otoku v oblasti pravého 

kyčelního kloubu, relaxace adduktorů pravého kyčelního kloubu, relaxace a protažení 

flexorů pravého kyčelního kloubu 

Návrh terapie: techniky měkkých tkání v oblasti pravého kyčelního kloubu, míčková 

facilitace, postizometrická relaxace s protažením na flexory kolenního kloubu, technika 

agisticko-excentrické kontrakce, edukace autoterapie 

Popis dnešní terapeutické jednotky: Proběhla edukace pacientky ohledně autoterapie 

zvýšení rozsahu pravého kyčelního kloubu a posílení pravé dolní končetiny. Následně 

byla pravá dolní končetina facilitována míčkem, zejména v oblasti pravého kyčelního 

kloubu. K posílení adduktorů byla využito techniky agisticko-excentrické kontrakce 

vleže na zádech. Jako poslední bylo využito postizometrické relaxace s protažením 

flexorů kolenního kloubu vleže na zádech.  

Výsledek terapeutické jednotky: pacientka terapii toleruje, má volnější pocit 

v podkolenní oblasti, subjektivně se jí lépe chodí. Objektivně došlo ke zvýšení rozsahu 

pravého kyčelního kloubu do flexe.  

Autoterapie: rozcvičení aker vleže na zádech - flexe a extenze v hlezenních kloubech 

bilaterálně; vleže na zádech extenze v hlezenních kloubech zároveň s extenzí v kolenních 

kloubech a kontrakcí hýžďových svalů bilaterálně; vleže na zádech flexe v kolenním 

kloubu a přitahování paty co nejblíže k hýždím; vleže na zádech extenze v koleni a 

hlezenním kloubu addukce a abdukce v kloubu kyčelním; leh na zádech s flektovanými 

koleny, chodidly opřenými o postel, kontrakce hýžďových svalů a protlačení pánve 

vzhůru; leh na zádech s overballem pod kolenem, extenze v kolenním kloubu, zatlačit do 

míčku s přizvednutím paty od postele a extenzí v hlezenním kloubu; leh na zádech 

s overballem pod kolenem, zatlačit do míčku, pata zůstává v kontaktu s postelí; leh na 

zádech s flektovanými kolenními klouby a chodidly opřenými o postel, overball mezi 

koleny a provedení addukce - díky overballu izometrickou kontrakcí; leh na zádech, 

extendované dolní končetiny, overball pod patou, flexe v kolenním kloubu 

s přitahováním míčku co nejblíže hýžďovým svalům 

Kódy: 21215, 21413, 21221 

Poznámky: - 
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3.5.3 3. terapeutická jednotka 12. 1. 2022 

Status praesens: 

a) Objektivní: Opadl otok z aker pravé dolní končetiny. Zvýšil se rozsah pravého 

kyčelního kloubu do flexe 0 - 0 - 70 a do abdukce F: 0 - 0 - 30. 

b) Subjektivní: Vyspala se dobře, má dobrou náladu, z minulé terapie má stále pocit 

příjemného uvolnění v oblasti vnitřních stehen. 

Cíle terapeutické jednotky: odstranění otoku v oblasti pravého kyčelního kloubu, 

aktivace a posílení gluteálních svalů, relaxace a protažení adduktorů kyčelního kloubu 

Návrh terapie: míčková facilitace pravé dolní končetiny, techniky měkkých tkání 

v oblasti pravého kyčelního kloubu, analytická léčebná tělovýchova, postizometrická 

relaxace s protažením na adduktory kyčelního kloubu 

Popis dnešní terapeutické jednotky: Nejprve byla pacientce míčkem nafacilitována 

celá pravá dolní končetina od aker proximálně, nejvíce byla terapie soustředěna na oblast 

kyčelního kloubu. Po té bylo provedeno analytické posilování flexorů kyčelního a 

kolenního kloubu - cvik vleže na zádech, pacientka flektuje koleno a přitahuje patu co 

nejblíže hýždím. Terapeut klade odpor ventro-distálně na stehno. Pacientka poté 

extenduje koleno, terapeut klade odpor na chodidlo cvičené dolní končetiny. Další cvik 

byl taktéž vleže na zádech s flektovanými dolními končetinami. Mezi koleny si pacientka 

drží overball a extenduje jednu dolní končetinu v kolenním kloubu směrem vzhůru za 

stálého udržení overballu. Poté končetinu vrátí zpět a vystřídá strany. Dalším cvikem je 

bridging vleže na zádech s intenzivní kontrakcí gluteálních svalů v nejvyšší pozici. Jako 

poslední cvik je modifikovaný bridging. V nejvyšší pozici pacientka zůstává ve výdrži. 

Terapeut destabilizuje pacientku krátkými postrky do kolen nebo pánve. Pacientka má za 

úkol zůstat stabilně na jednom místě.  Na relaxaci a protažení adduktorů je využito 

postizometrické relaxace s protažením. 

Výsledek terapeutické jednotky: V průběhu terapie se zvýšil rozsah pravého kolenního 

kloubu do extenze. Pacientka také byla schopna po několika opakováních bridgingu 

dostat se pánví výše. 

Autoterapie: rozcvičení aker vleže na zádech - flexe a extenze v hlezenních kloubech 

bilaterálně; vleže na zádech extenze v hlezenních kloubech zároveň s extenzí v kolenních 

kloubech a kontrakcí hýžďových svalů bilaterálně; vleže na zádech flexe v kolenním 
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kloubu a přitahování paty co nejblíže k hýždím; vleže na zádech extenze v koleni a 

hlezenním kloubu addukce a abdukce v kloubu kyčelním; leh na zádech s flektovanými 

koleny, chodidly opřenými o postel, kontrakce hýžďových svalů a protlačení pánve 

vzhůru; leh na zádech s overballem pod kolenem, extenze v kolenním kloubu, zatlačit do 

míčku s přizvednutím paty od postele a extenzí v hlezenním kloubu; leh na zádech 

s overballem pod kolenem, zatlačit do míčku, pata zůstává v kontaktu s postelí; leh na 

zádech s flektovanými kolenními klouby a chodidly opřenými o postel, overball mezi 

koleny a provedení addukce - díky overballu izometrickou kontrakcí; leh na zádech, 

extendované dolní končetiny, overball pod patou, flexe v kolenním kloubu 

s přitahováním míčku co nejblíže hýžďovým svalům 

Kódy: 21413, 21225, 21221 

Poznámky: - 

 

3.5.4 4. terapeutická jednotka 13. 1. 2022 

Status praesens: 

a) Objektivní: Opadl otok z akra pravé dolní končetiny, zvětšila se svalová síla 

zejména do abdukce kyčelního kloubu z 4- na 4 a abdukce na pravé DK z 3 na 

3+  a levé z 3+ na 4, nalezena blokáda v IP kloubech obou halluxů. 

b) Subjektivní: Má dobrou náladu, popisuje lehkou citlivost gluteálních svalů 

z předchozí terapie. 

Cíle terapeutické jednotky: edukace autoterapie a lehu na břiše, posílení gluteálních 

svalů, protažení m. quadriceps femoris, posílení celé dolní končetiny, odstranění blokády 

interfalangeálních kloubů palců u nohou bilaterálně 

Návrh terapie: analytická léčebná tělovýchova, léčebná tělovýchova na 

neurofyziologickém podkladě, edukace autoterapie, mobilizace, postizometrická relaxace 

s protažením na m. quadriceps femoris, proprioceptivní neuromuskulární facilitace - 

posilování diagonál DKK 

Popis dnešní terapeutické jednotky: Edukace pacientky přetočení se na břicho s klínem 

mezi dolními končetinami a edukace cviků autoterapie vleže na břiše. Cvičení vleže na 

břiše na posílení gluteálních svalů - pacientka si opře prsty u nohou o lehátko, snaží se, 
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co nejvíce přizvednout kolena od lehátka a propnout je, zároveň se snaží, o co nejvíce 

možnou kontrakci hýžďových svalů. Jako další cvik s pacientkou provedeme protažení 

m. quadriceps femoris vleže na břiše pomocí metody postizometrické relaxace 

s protažením. Jako poslední s pacientkou provádíme část 1. flekční a extenční diagonály 

na dolní končetině z metody proprioceptivní neuromuskulární facilitace z důvodu 

posílení dolních končetin přes iradiaci. Využíváme pouze oblasti aker a metody pomalého 

zvratu, pomalý zvrat - výdrž a metodu opakované kontrakce. Dnes využíváme cvičení 

symetricky i asymetricky - chodidla jdou společně 1. flekční a extenční diagonálu, 

následně jde jedno chodidlo 1. flekční a zároveň s ním jde druhé chodidlo druhou 

extenční. 

Výsledek terapeutické jednotky:  Subjektivně, pacientka cítí, že se jí při cvičení výrazně 

zaktivovaly celé dolní končetiny od aker až po kyčelní klouby a hýžďové svaly. Podařilo 

se odstranit zablokované IP klouby u palců u nohou. Zvýšil se rozsah flexe v kolenním 

kloubu ze 120° na 130°. 

Autoterapie: rozcvičení aker vleže na zádech - flexe a extenze v hlezenních kloubech 

bilaterálně; vleže na zádech extenze v hlezenních kloubech zároveň s extenzí v kolenních 

kloubech a kontrakcí hýžďových svalů bilaterálně; vleže na zádech flexe v kolenním 

kloubu a přitahování paty co nejblíže k hýždím; vleže na zádech extenze v koleni a 

hlezenním kloubu addukce a abdukce v kloubu kyčelním; leh na zádech s flektovanými 

koleny, chodidly opřenými o postel, kontrakce hýžďových svalů a protlačení pánve 

vzhůru; leh na zádech s overballem pod kolenem, extenze v kolenním kloubu, zatlačit do 

míčku s přizvednutím paty od postele a extenzí v hlezenním kloubu; leh na zádech 

s overballem pod kolenem, zatlačit do míčku, pata zůstává v kontaktu s postelí; leh na 

zádech s flektovanými kolenními klouby a chodidly opřenými o postel, overball mezi 

koleny a provedení addukce - díky overballu izometrickou kontrakcí; leh na zádech, 

extendované dolní končetiny, overball pod patou, flexe v kolenním kloubu 

s přitahováním míčku co nejblíže hýžďovým svalům; leh na břiše, špičky nohou opřené 

o postel, maximální extenze v kolenních kloubech a kontrakce hýžďových svalů; leh na 

břiše, přizvednout celou extendovanou dolní končetinu od postele; leh na břiše, flexe 

v kolenním kloubu a provádí maximální možnou extenzi v kyčelním kloubu 

Kódy: 21225, 21221, 21215, 21413 

Poznámky: - 
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3.5.5 5. terapeutická jednotka 14. 1. 2022 

Status praesens: 

a) Objektivní: Zvýšen rozsah kyčelního kloubu do flexe z na 60° na 80° a do 

abdukce z 20° na 30°. 

b) Subjektivní: Pacientka se cítí dobře vyspaná, začíná si uvědomovat zlepšení 

hybnosti v kyčelním i kolenním kloubu zejména do flexe. 

 

Cíle terapeutické jednotky: posílení mm. abductores femoris, posílení m. quadriceps 

femoris, protažení flexorů kolenního kloubu, protažení mm. adductores femoris, 

protažení m. triceps surae, posílení celé dolní končetiny 

Návrh terapie: analytická léčebná tělovýchova, léčebná tělovýchova na 

neurofyziologickém podkladě - posilování diagonál DKK, postizometrická relaxace 

s protažením na mm. adductores femoris 

Popis dnešní terapeutické jednotky: Jako první s pacientkou provádíme protažení mm. 

adductores femoris pomocí postizometrické relaxace s protažením. Následně provádíme 

protažení flexorů kolenního kloubu a m. triceps surae pomocí metody postizometrické 

relaxace v pozici testování zkrácených svalů dle Jandy bilaterálně. Pro posílení mm. 

abductores femoris využíváme analytické cvičení vleže na zádech. Pacientka unožuje 

proti odporu ruky terapeuta. Hlídá si postavení chodidla kolmo do lehátka. K posílení 

pravého m. quadriceps femoris využíváme analytické posilování v modifikovaném sedu 

a mírného odporu - pacientka provádí extenzi v kolenním kloubu proti odporu ruky 

terapeuta. Jako poslední provádíme posílení celých dolních končetin pomocí metody 

proprioceptivní neuromuskulární facilitace. Dnes využíváme 2. flekční a extenční 

diagonály pouze na akrech symetricky i asymetricky - pacientka jde chodidly nejprve 

symetricky 2. flekční i extenční diagonálu. Následně cvičení provádíme asymetricky - 

pacientka jde jedním chodidlem 2. flekční diagonálu a zároveň jde druhým chodidlem 

2.  extenční. Následně diagonály vystřídá. Pacientka popisuje pocit tepla díky iradiaci 

z aker. Využíváme metodu pomalého zvratu, pomalého zvratu s výdrží a opakované 

kontrakce. 
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Výsledek terapeutické jednotky: podařilo se zrelaxovat a protáhnout mm. adductores 

femoris a m. triceps surae, zvýšil se rozsah kyčelního kloubu do abdukce. Rozsah u 

m.  triceps surae se nepodařilo výrazně zvětšit. 

Autoterapie: rozcvičení aker vleže na zádech - flexe a extenze v hlezenních kloubech 

bilaterálně; vleže na zádech extenze v hlezenních kloubech zároveň s extenzí v kolenních 

kloubech a kontrakcí hýžďových svalů bilaterálně; vleže na zádech flexe v kolenním 

kloubu a přitahování paty co nejblíže k hýždím; vleže na zádech extenze v koleni a 

hlezenním kloubu addukce a abdukce v kloubu kyčelním; leh na zádech s flektovanými 

koleny, chodidly opřenými o postel, kontrakce hýžďových svalů a protlačení pánve 

vzhůru; leh na zádech s overballem pod kolenem, extenze v kolenním kloubu, zatlačit do 

míčku s přizvednutím paty od postele a extenzí v hlezenním kloubu; leh na zádech 

s overballem pod kolenem, zatlačit do míčku, pata zůstává v kontaktu s postelí; leh na 

zádech s flektovanými kolenními klouby a chodidly opřenými o postel, overball mezi 

koleny a provedení addukce - díky overballu izometrickou kontrakcí; leh na zádech, 

extendované dolní končetiny, overball pod patou, flexe v kolenním kloubu 

s přitahováním míčku co nejblíže hýžďovým svalům; leh na břiše, špičky nohou opřené 

o postel, maximální extenze v kolenních kloubech a kontrakce hýžďových svalů; leh na 

břiše, přizvednout celou extendovanou dolní končetinu od postele; leh na břiše, flexe 

v kolenním kloubu a provádí maximální možnou extenzi v kyčelním kloubu 

Kódy: 21225, 21221 

Poznámky: - 

 

3.5.6 6. terapeutická jednotka 17. 1. 2022 

Status praesens: 

a) Objektivní: Horší posunlivost kůže a podkoží v oblasti Lp a mm. erectores 

spinae, nalezena blokáda L2 - L3 do extenze. 

b) Subjektivní: Po víkendu se cítí odpočatá. V průběhu poctivě cvičila. Tvrdí, že 

má namožené hýžďové svaly. Trošku ji pobolívá oblast bederní páteře. 

 



50 

 

Cíle terapeutické jednotky: odstranění bolesti zad, posílení hýžďových svalů a 

abduktorů kyčelního kloubu, zvýšení rozsahu kyčelního kloubu do flexe, protažení 

flexorů kyčelního kloubu, odstranění blokády bederní páteře 

Návrh terapie: techniky měkkých tkání, analytická léčebná tělovýchova, mobilizace Lp, 

léčebná tělovýchova na neurofyziologickém podkladě, postizometrická relaxace 

s protažením na flexory kolenního kloubu 

Popis dnešní terapeutické jednotky: Jako první probíhá vyšetření reflexních změn 

v oblasti bederní páteře. Kůže i podkoží jsou hůře protažitelné v oblasti pravých mm. 

erectores spinae. Následně pomocí silikonové baňky uvolňujeme oblast Lp. Následuje 

vyšetření bederní páteře do extenze na levém boku. V oblasti L2-L3 se vyskytuje 

omezená hybnost, která je zlepšena provedením mobilizace bederní páteře do extenze 

modifikací vleže na břiše pomocí vidličkového hmatu. Poté se pacientka přesouvá na záda 

a pomocí overballu pod patou pravé dolní končetiny provádí flexi v kyčelním a kolenním 

kloubu. V maximální flexi terapeut dopomáhá ke zvýšení rozsahu do flexe v kyčelním 

kloubu mírným tlakem. Pacientka poté nohu extenduje zpět do výchozí pozice. Jako další 

se věnujeme protažení flexorů kolenního kloubu. Provádíme ho vleže na zádech pomocí 

postizometrické relaxace s protažením. Po několika opakováních přidáme v maximální 

poloze dorzální flexi v hlezenním kloubu. Dále se soustředíme na posílení hýžďového 

svalstva. Pacientka má flektované dolní končetiny a protlačuje pánev směrem vzhůru 

s kontrakcí hýžďových svalů v maximu. Následně se vrací zpět do lehu. Pro zvýšení 

intenzity cvičení pokládá terapeut ruce na spiny iliaca anterior superior pacientky a dává 

pacientce při protlačování pánve vzhůru odpor. 

Výsledek terapeutické jednotky: Podařilo se odstranit bolest v oblasti bederní páteře a 

zlepšit hybnost kůže s podkožím. V rozsahu flexorů kolenního kloubu je vidět výrazné 

zlepšení. Ze subjektivního hlediska pacientky cítí, že protahování již není tak nepříjemné 

jako na začátku. Netáhne ji tolik pod kolenem. 

Autoterapie: rozcvičení aker vleže na zádech - flexe a extenze v hlezenních kloubech 

bilaterálně; vleže na zádech extenze v hlezenních kloubech zároveň s extenzí v kolenních 

kloubech a kontrakcí hýžďových svalů bilaterálně; vleže na zádech flexe v kolenním 

kloubu a přitahování paty co nejblíže k hýždím; vleže na zádech extenze v koleni a 

hlezenním kloubu addukce a abdukce v kloubu kyčelním; leh na zádech s flektovanými 

koleny, chodidly opřenými o postel, kontrakce hýžďových svalů a protlačení pánve 
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vzhůru; leh na zádech s overballem pod kolenem, extenze v kolenním kloubu, zatlačit do 

míčku s přizvednutím paty od postele a extenzí v hlezenním kloubu; leh na zádech 

s overballem pod kolenem, zatlačit do míčku, pata zůstává v kontaktu s postelí; leh na 

zádech s flektovanými kolenními klouby a chodidly opřenými o postel, overball mezi 

koleny a provedení addukce - díky overballu izometrickou kontrakcí; leh na zádech, 

extendované dolní končetiny, overball pod patou, flexe v kolenním kloubu 

s přitahováním míčku co nejblíže hýžďovým svalům; leh na břiše, špičky nohou opřené 

o postel, maximální extenze v kolenních kloubech a kontrakce hýžďových svalů; leh na 

břiše, přizvednout celou extendovanou dolní končetinu od postele; leh na břiše, flexe 

v kolenním kloubu a provádí maximální možnou extenzi v kyčelním kloubu. 

Kódy: 21413, 21415, 21225, 21221 

Poznámky: - 

 

3.5.7 7. terapeutická jednotka 18. 1. 2022 

Status praesens: 

a) Objektivní: Jizva má neomezenou pohyblivost v kaudálních 2/3. Kraniálnější 

1/3  je vtažená a má omezenou pohyblivost zejména latero-laterálně. Jizva je 

nebolestivá, bez výpotku, není zarudlá. Stále je viditelný otok, ale již jen v těsné 

blízkosti jizvy. Otok na zbytku pravé dolní končetiny již opadl.  

b) Subjektivní: Má dobrou náladu. Záda ji již nebolí. Dne 17.1. ji odpoledne vyndali 

stehy.  

 

Cíle terapeutické jednotky: edukace pacientky o péči o jizvu, relaxace m. quadriceps 

femoris a m. quadratus lumborum, zlepšení funkce hlubokého stabilizačního systému 

Návrh terapie: edukace, techniky měkkých tkání, léčebná tělovýchova na 

neurofyziologickém podkladě 

Popis dnešní terapeutické jednotky: Pacientce byla jako první vysvětlena péče o jizvu 

a manipulace s ní. Pacientka byla zainstruována o masáži jizvy a její nutnosti pohyblivost 

do všech směrů bez omezení. Dále je doporučeno mazání jizvy mastným 

neparfemovaným krémem nebo mastí. Pacientka si zkouší všechny výše zmíněné 
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techniky sama. Poté se přesouváme k relaxačním technikám na m. quadratus lumborum. 

Využíváme lehu na levém boku a techniky proprioceptivní neuromuskulární facilitace a 

metody pomalého zvratu - výdrže - relaxace. Jako poslední se zaměřujeme na zlepšení 

funkce hlubokého stabilizačního systému pomocí 3. měsíční polohy na zádech 

s podloženými dolními končetinami. S pacientkou trénujeme správné dýchání.  

Výsledek terapeutické jednotky: Pacientka plně pochopila následnou péči o jizvu. Dále 

se podařilo zrelaxovat zejména pravý m. quadratus lumborum. 3. měsíční pozice na 

zádech byla pro pacientku poměrně náročná i s podloženými dolními končetinami. 

Pacientku se nepodařilo naučit dýchání zejména do břicha. 

Autoterapie: rozcvičení aker vleže na zádech - flexe a extenze v hlezenních kloubech 

bilaterálně; vleže na zádech extenze v hlezenních kloubech zároveň s extenzí v kolenních 

kloubech a kontrakcí hýžďových svalů bilaterálně; vleže na zádech flexe v kolenním 

kloubu a přitahování paty co nejblíže k hýždím; vleže na zádech extenze v koleni a 

hlezenním kloubu addukce a abdukce v kloubu kyčelním; leh na zádech s flektovanými 

koleny, chodidly opřenými o postel, kontrakce hýžďových svalů a protlačení pánve 

vzhůru; leh na zádech s overballem pod kolenem, extenze v kolenním kloubu, zatlačit do 

míčku s přizvednutím paty od postele a extenzí v hlezenním kloubu; leh na zádech 

s overballem pod kolenem, zatlačit do míčku, pata zůstává v kontaktu s postelí; leh na 

zádech s flektovanými kolenními klouby a chodidly opřenými o postel, overball mezi 

koleny a provedení addukce - díky overballu izometrickou kontrakcí; leh na zádech, 

extendované dolní končetiny, overball pod patou, flexe v kolenním kloubu 

s přitahováním míčku co nejblíže hýžďovým svalům; leh na břiše, špičky nohou opřené 

o postel, maximální extenze v kolenních kloubech a kontrakce hýžďových svalů; leh na 

břiše, přizvednout celou extendovanou dolní končetinu od postele; leh na břiše, flexe 

v kolenním kloubu a provádí maximální možnou extenzi v kyčelním kloubu, povrchová 

i hloubková masáž jizvy a následné mazání 

Kódy: 21413, 21221, 21215 

Poznámky: - 
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3.5.8 8. terapeutická jednotka 19. 1. 2022 

Status praesens: 

a) Objektivní: Pacientka orientována časem, místem i osobou. Samostatná. Přišla 

sama s pomocí 2 francouzských holí. Nosí dioptrické brýle 1,5D na levé oko, 2D 

na pravé. Pacientka je pravák. Zvýšila se svalová síla do extenze a flexe 

v kyčelním kloubu na levé dolní končetině na 4 a na pravé dolní končetině na 

4.  Také při testování stereotypu extenze v kyčelním kloubu je zaznamenán jiný 

timing svalů - pohyby iniciují zejména flexory kolenního kloubu a gluteální svaly. 

Váha 55 kg, výška 173 cm, BMI 18,4 

b) Subjektivní: Cítí se odpočatá, má dobrou náladu, nic ji nebolí. 

 

Cíle terapeutické jednotky: zlepšení funkce hlubokého stabilizačního systému, posílení 

gluteálních svalů 

Návrh terapie: analytická léčebná tělovýchova, léčebná tělovýchova na 

neurofyziologickém podkladě, cvičení na základě vývojové kineziologie 

Popis dnešní terapeutické jednotky: S pacientkou začínáme na zádech, pacientka 

flektuje dolní končetinu v kyčelním i kolenním kloubu. Protlačuje pánev, co nejvýše to 

jde. V maximu se snaží kontrahovat gluteální svaly. Poté se vrací pomalu opět do lehu na 

zádech. Tento cvik opakuje pacientka několikrát. Poté přidává terapeut odpor na spiny 

iliaca anterior superior. U dalšího cviku využíváme lehu na zádech a flektovaných dolních 

končetin. Pacientka se snaží udržet v této pozici staticky bez hnutí. Terapeut provádí 

postrky pacientce do kolen ve všech směrech. Dalším cvikem je pozice 3. měsíce na 

zádech. Pacientce podkládáme flektované dolní končetiny gymnastickým míčem. 

Pacientka si též nastavuje horní končetiny do flexe v rameni do výchozí pozice 

s centrovanými lopatkami a rameny. Následně opět provádí terapeut postrky do dolních 

končetin a pacientka se snaží udržet bez hnutí ve výchozí pozici. Jako poslední modifikaci 

tohoto cviku zkouší střídavě zapažovat horní končetiny za hlavu, aniž by se bederní páteř 

oddálila od lehátka.  
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Výsledek terapeutické jednotky: Podařilo se zlepšit vědomou aktivaci břišní stěny a 

propojit ji s dechem. Subjektivně se pacientka cítí trošku vyčerpaná. Výrazně delší výdrž 

v pozici „mostu“. 

Autoterapie: rozcvičení aker vleže na zádech - flexe a extenze v hlezenních kloubech 

bilaterálně; vleže na zádech extenze v hlezenních kloubech zároveň s extenzí v kolenních 

kloubech a kontrakcí hýžďových svalů bilaterálně; vleže na zádech flexe v kolenním 

kloubu a přitahování paty co nejblíže k hýždím; vleže na zádech extenze v koleni a 

hlezenním kloubu addukce a abdukce v kloubu kyčelním; leh na zádech s flektovanými 

koleny, chodidly opřenými o postel, kontrakce hýžďových svalů a protlačení pánve 

vzhůru; leh na zádech s overballem pod kolenem, extenze v kolenním kloubu, zatlačit do 

míčku s přizvednutím paty od postele a extenzí v hlezenním kloubu; leh na zádech 

s overballem pod kolenem, zatlačit do míčku, pata zůstává v kontaktu s postelí; leh na 

zádech s flektovanými kolenními klouby a chodidly opřenými o postel, overball mezi 

koleny a provedení addukce - díky overballu izometrickou kontrakcí; leh na zádech, 

extendované dolní končetiny, overball pod patou, flexe v kolenním kloubu 

s přitahováním míčku co nejblíže hýžďovým svalům; leh na břiše, špičky nohou opřené 

o postel, maximální extenze v kolenních kloubech a kontrakce hýžďových svalů; leh na 

břiše, přizvednout celou extendovanou dolní končetinu od postele; leh na břiše, flexe 

v kolenním kloubu a provádí maximální možnou extenzi v kyčelním kloubu, povrchová 

i hloubková masáž jizvy a následné mazání 

Kódy: 21225, 21221 

Poznámky: - 

 

3.5.9 9. terapeutická jednotka 20. 1. 2022 

Status praesens: 

a) Objektivní: Pacientka orientována časem, místem i osobou. Samostatná. Přišla 

sama s pomocí 2 francouzských holí. Nosí dioptrické brýle 1,5D na levé oko, 2D 

na pravé. Pacientka je pravák. 

Váha 55 kg, výška 173 cm, BMI 18,4 

b) Subjektivní: Má dobrou náladu. Tvrdí, že ji z předchozí terapie lehce bolí břišní 

svaly.  
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Cíle terapeutické jednotky: zlepšení funkce hlubokého stabilizačního systému, posílení 

abduktorů kyčelního kloubu, posílení gluteálních svalů, relaxace adduktorů kyčelního 

kloubu 

Návrh terapie: techniky měkkých tkání, analytická léčebná tělovýchova, léčebná 

tělovýchova na neurologickém podkladě, Red Cords systém, postizometrická relaxace 

s protažením na mm. adductores femoris 

Popis dnešní terapeutické jednotky: Jako první cvik s pacientkou začínáme relaxací 

mm. adductores kyčelního kloubu pomocí postizometrické relaxace s protažením. Dále 

se přesouváme k analytickému posilování mm. abductores kyčelního kloubu vleže na 

zádech. Nejprve pacientka provádí abdukci proti tlaku ruky terapeuta. Po té za pomoci 

supervizora využíváme pomoci Red Cords a elastického provazu k odporu z mírné flexe 

v kyčelním kloubu do nulové pozice sagitálně a poté do mírné abdukce přes plynulý 

pokles. Tento cvik provádí pacientka několikrát za sebou. Jako další se přesouváme 

k posílení gluteálních svalů a zlepšení funkce hlubokého stabilizačního systému. 

Pacientka je připevněna do Red Cords za obě dvě dolní končetiny do mírné flexe 

v kyčelním kloubu. Protlačuje pánev směrem vzhůru, aniž by hnula dolními končetinami 

nebo trupem. V maximu se snaží kontrahovat gluteální svaly, poté se vrací zpět do lehu 

na zádech na lehátko. Jako poslední s pacientkou provádíme cvik na posílení gluteálních 

svalů. Dolní končetiny flektuje v kyčelním i kolenním kloubu. Pacientka protlačuje pánev 

směrem vzhůru a zároveň kontrahuje gluetální svaly. V maximu se snaží několik vteřin 

vydržet, interval každým cvikem protahujeme. Poté se vrací zpět do lehu na lehátko. 

Výsledek terapeutické jednotky: Postizometrickou relaxací s protažením se podařilo 

zvýšit rozsah a snížit tonus mm. adductores kyčelního kloubu. Díky využití Red Cords 

bylo možné zvýšit intenzitu zátěže pro mm. abductores s malým diagonálním pohybem. 

Pacientka terapii toleruje dobře. Subjektivně popisuje náročnost cvičení v Red Cords 

zejména s oběma dolními končetinami. 

Autoterapie: rozcvičení aker vleže na zádech - flexe a extenze v hlezenních kloubech 

bilaterálně; vleže na zádech extenze v hlezenních kloubech zároveň s extenzí v kolenních 

kloubech a kontrakcí hýžďových svalů bilaterálně; vleže na zádech flexe v kolenním 

kloubu a přitahování paty co nejblíže k hýždím; vleže na zádech extenze v koleni a 

hlezenním kloubu addukce a abdukce v kloubu kyčelním; leh na zádech s flektovanými 



56 

 

koleny, chodidly opřenými o postel, kontrakce hýžďových svalů a protlačení pánve 

vzhůru; leh na zádech s overballem pod kolenem, extenze v kolenním kloubu, zatlačit do 

míčku s přizvednutím paty od postele a extenzí v hlezenním kloubu; leh na zádech 

s overballem pod kolenem, zatlačit do míčku, pata zůstává v kontaktu s postelí; leh na 

zádech s flektovanými kolenními klouby a chodidly opřenými o postel, overball mezi 

koleny a provedení addukce - díky overballu izometrickou kontrakcí; leh na zádech, 

extendované dolní končetiny, overball pod patou, flexe v kolenním kloubu 

s přitahováním míčku co nejblíže hýžďovým svalům; leh na břiše, špičky nohou opřené 

o postel, maximální extenze v kolenních kloubech a kontrakce hýžďových svalů; leh na 

břiše, přizvednout celou extendovanou dolní končetinu od postele; leh na břiše, flexe 

v kolenním kloubu a provádí maximální možnou extenzi v kyčelním kloubu, povrchová 

i hloubková masáž jizvy a následné mazání 

Kódy: 21225, 21221, 21413 

Poznámky: -  

 

3.5.10 10. terapeutická jednotka + Výstupní vyšetření fyzioterapeutem 21. 1. 2022 

Status praesens: 

a) Objektivní: Pacientka orientována časem, místem i osobou. Samostatná. Přišla 

sama s pomocí 2 francouzských holí. Nosí dioptrické brýle 1,5D na levé oko, 2D 

na pravé. Pacientka je pravák. 

Váha 55 kg, výška 173 cm, BMI 18,4 

b) Subjektivní: Po předchozí terapii citlivé mm. abductores a břišní svaly. Jinak má 

velmi dobrou náladu. 

Cíle terapeutické jednotky: zopakování autoterapie a péči o jizvu v domácím prostředí, 

výstupní kineziologické vyšetření 

Návrh terapie: edukace, výstupní kineziologické vyšetření 

Popis dnešní terapeutické jednotky: Jako první s pacientkou opakujeme všechny cviky 

z autoterapie. Pacientka si všechny cviky pamatuje. Dále opakujeme masáž a péči o jizvu. 

Jako poslední s pacientkou provádím výstupní kineziologické vyšetření. 

Výsledek terapeutické jednotky: Pacientka si všechny zadané úkoly pamatuje. 
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Autoterapie: rozcvičení aker vleže na zádech - flexe a extenze v hlezenních kloubech 

bilaterálně; vleže na zádech extenze v hlezenních kloubech zároveň s extenzí v kolenních 

kloubech a kontrakcí hýžďových svalů bilaterálně; vleže na zádech flexe v kolenním 

kloubu a přitahování paty co nejblíže k hýždím; vleže na zádech extenze v koleni a 

hlezenním kloubu addukce a abdukce v kloubu kyčelním; leh na zádech s flektovanými 

koleny, chodidly opřenými o postel, kontrakce hýžďových svalů a protlačení pánve 

vzhůru; leh na zádech s overballem pod kolenem, extenze v kolenním kloubu, zatlačit do 

míčku s přizvednutím paty od postele a extenzí v hlezenním kloubu; leh na zádech 

s overballem pod kolenem, zatlačit do míčku, pata zůstává v kontaktu s postelí; leh na 

zádech s flektovanými kolenními klouby a chodidly opřenými o postel, overball mezi 

koleny a provedení addukce - díky overballu izometrickou kontrakcí; leh na zádech, 

extendované dolní končetiny, overball pod patou, flexe v kolenním kloubu 

s přitahováním míčku co nejblíže hýžďovým svalům; leh na břiše, špičky nohou opřené 

o postel, maximální extenze v kolenních kloubech a kontrakce hýžďových svalů; leh na 

břiše, přizvednout celou extendovanou dolní končetinu od postele; leh na břiše, flexe 

v kolenním kloubu a provádí maximální možnou extenzi v kyčelním kloubu, povrchová 

i hloubková masáž jizvy a následné mazání 

Kódy: 21215, 21003 

Poznámky: - 

 

3.6 Výstupní kineziologický rozbor 

Vyšetření stoje s 2 francouzskými holemi aspekcí  

 Zepředu: Šířka baze je fyzioloická, bilaterální plochonoží, pravé chodidlo je 

v mírné vnější rotaci, bérce jsou symetrické, pravá patella je níže než levá, levé 

stehno vypadá z mediální strany ochable, oblast v oblasti pravé kyčle a jizvy je 

mírně oteklá, viditelné mm. sternocleidomastoidei bilaterálně - levý má výraznější 

konturu, úklon hlavy vlevo 

 Z levého boku: Levá noha lehce přednožena, prstce volné, mírná hyperextenze 

levého kolenního kloubu, ochablé gluteální svaly, vyhlazená bederní lordóza a 

hrudní kyfóza, výrazná protrakce hlavy 
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 Z pravého boku: Volné prstce, odemčené pravé koleno, ochablejší gluteální sval, 

vyhlazená bederní lordóza a hrudní kyfóza, viditelná mírná aktivita 

abdominálních svalů, hlava ve výrazné protrakci 

 Zezadu: Pacientka je celá nakloněná doleva, levá pata je více zatížená z laterální 

strany, levý mediální kotník v lehké valgozitě, pravý mediální i laterální kotník je 

nevýrazný, levé lýtko se jeví silnější než pravé, levá podkolenní rýha je strmější 

než pravá, levé stehno ochablé z mediální strany, pravé stehno se jeví silnější, levé 

gluteální svaly mají výraznější konturu, levá subgluteální rýha je delší než pravá, 

více vykrojená pravá tajle, hlava do úklonu vlevo 

Vyšetření pánve orientačně vleže 

 Palpace SIPS vleže na břiše - bilaterálně symetrické 

 Palpace SIAS vleže na zádech - bilaterálně symetrické 

 Palpace crista iliaca vleže na zádech - bilaterálně symetrické 

Vyšetření chůze s 2 francouzskými holemi aspekcí  

 Zepředu: Levé chodidlo v mírné vnitřní rotaci při došlapu, mírná flexe prstců levé 

nohy, pravé chodidlo při stojné fázi velmi ploché, valgózní kotník u pravé dolní 

končetiny, prstce pravé nohy volné, lehká cirkumdukce při 2. polovině letové fáze 

u pravé dolní končetiny, při stojné fázi chodidlo pravé nohy v mírné vnější rotaci, 

malá aktivita břišních svalů, pacientka celou dobu vizuálně kontroluje své dolní 

končetiny 

 Zezadu: Odval levého chodidla od paty přes vnější hranu plosky a odraz přes 

palec, došlap úder přes patu, rychlé položení chodidla a prstců, odval pravého 

chodidla od paty, přes vnější hranu, odraz od všech prstců, u pravé dolní končetiny 

je při stojné fázi viditelná výraznější aktivita Achillovy šlachy a lýtka, těžký 

došlap na levou dolní končetinu 

 Z levého boku: Odval levého chodidla od paty, odraz přes palec, flexe v levém 

kotníku méně než 90 stupňů, levé koleno při stojné fázi v plné extenzi, 

fyziologická extenze v levé dolní končetině, nepravidelný krokový rytmus, delší 

stojná fáze na levé dolní končetině 

 Z pravého boku: Odval pravého chodidla od paty, odraz od všech prstců, flexe 

v pravém kotníku menší než u levého, výrazné napětí Achillovy šlachy při odvalu, 
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menší flexe v pravém kolenním kloubu než v levém, při letové fázi jsou prstce 

pravé nohy v extenzi, pravé koleno při stojné fázi v semiflexi 

Vyšetření reflexních změn 

 Kůže: suchá, jemná, snadno posunlivá, má fyziologickou teplotu 

 Podkoží: horší nabrání Kiblerovy řasy vpravo v oblasti bederní páteře a střední 

hrudní páteře, vlevo horší posunlivost v oblasti bederní páteře. V ostatních 

místech bylo podkoží snadno posunlivé. 

 Fascie: thorakodorzální fascie vyšetřena v kraniálním i kaudálním směru - snadno 

protažitelné, vyšetření fascií na dolních končetinách. V oblasti pravého stehna je 

stále menší rezistence a horší posunlivost, ale od vstupního vyšetření došlo 

k výraznému zlepšení. 

 Jizva: jizva bez stehů, bez výpotku, zarudnutí. Je suchá a palpačně nebolestivá. 

Pacientka udává zhoršenou citlivost v oblasti trochanter major. Jizva je posuvná 

latero-laterálně po celé délce. Horší posunlivost se stále nachází v proximální části 

jizvy. Vtažení jizvy je výrazně menší. 

 Sval:  

 M. triceps surae - pravý palpačně citlivý zejména v mediální části proximálně, levý ne 

 Flexory kolenního kloubu palpačně nebolestivé bilaterálně 

 M. tensor fascie latae - palpačně bolestivý vpravo, vlevo ne 

 M. gluteus maximus - palpačně citlivější pravý než levý, pacientka ale neudává bolest 

 M. piriformis - palpačně citlivé, ale bez udání bolesti 

 M. erector spinae - Lp a ThL palpačně citlivé vpravo, ThL a střední hrudní páteře 

 Mm. adductores femoris - palpačně citlivější pravé, zejména proximálně, levé bez bolesti 

nebo zvýšené palpační citlivosti 

 M. quadriceps femoris - palpačně citlivý m. rectus femoris zejména vpravo, hraničí s 

bolestivostí, další hlavy svalu palpačně nebolestivé 

 M. iliopsoas - pravý hypertonický a palpačně nebolestivý, levý palpačně méně citlivý 

 M. quadratus lumborum - palpačně citlivý bilaterálně, hypertonus v pravém quadratu, 

pacientka udává nepříjemné pocity 
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Antropometrie 

Tabulka 15: Antropometrie - výstupní vyšetření  

 Pravá Levá 

Anatomická délka DK 80 cm 80 cm 

Funkční délka DK 87 cm 86 cm 

Délka femuru 44 cm 44 cm 

Obvod stehna (měřeno 10 

cm nad patellou) 

37 cm 39 cm 

Délka bérce 41 cm 40 cm 

Obvod kolenního kloubu 35 cm 35 cm 

Obvod lýtka 32 cm 33 cm 

Obvod hlezenního kloubu 23 cm 23 cm 

Obvod nártu 22 cm 22 cm 

Obvod MT kloubů 21 cm 21 cm 

 

Goniometrie 

1. Kyčelní kloub 

Tabulka 16: Goniometrie kyčelního kloubu - výstupní vyšetření 

 Sagitální rovina Frontální rovina Rotace 

Pravá 5 - 0 - 100 0 - 0 - 40 Nevyšetřeno 

Levá 10 - 0 - 130 5 - 0 - 50 Nevyšetřeno 

Pravý kyčelní kloub nebyl vyšetřen do rotace z důvodu režimových opatření po operaci 

kyčelního kloubu. Levý kyčelní kloub nebyl vyšetřen z důvodu nemožnosti porovnání 

hodnot s pravou dolní končetinou. 
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2. Kolenní kloub  

Tabulka 17: Goniometrie kolenního kloubu - výstupní vyšetření 

 Sagitální rovina 

Pravá  0 - 0 - 140 

Levá 5 - 0 - 140 

 

3. Hlezenní kloub 

Tabulka 18: Goniometrie hlezenního kloubu - výstupní vyšetření 

 Sagitální rovina 

Pravá 25 - 0 - 35 

Levá 25 - 0 - 40 

 

Neurologické vyšetření 

 Reflexy 

Tabulka 19: Vyšetření reflexů - výstupní vyšetření 

 Pravá Levá 

Patellární Normoreflexie Hyperreflexie 

Achillova šlacha Normoreflexie Normoreflexie 

Medioplantární Hyporeflexie Normoreflexie 

Tricipitový Normoreflexie Hyperreflexie 

Bicipitový Normoreflexie Normoreflexie 

Flexorový  Hyporeflexie Hyporeflexie 
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 Pyramidové jevy - iritační 

Tabulka 20: Vyšetření iritačních pyramidových jevů - výstupní vyšetření 

 Pravá Levá 

Babinského reflex DK Negativní Negativní 

Cheddock Negativní Negativní 

Oppenheim Negativní Negativní 

 

 Pyramidové jevy - zánikové 

Tabulka 21: Vyšetření zánikových pyramidových jevů - výstupní vyšetření 

 Pravá Levá 

Mingazzini DK Negativní Negativní 

Barré  Negativní Negativní 

Příznak retardace DK Negativní Negativní 

 

 Čití povrchové 

1. Diskriminační: na levé dolní končetině v oblasti stehna - dva body rozezná až po 

15cm rozsahu, na pravé se jedná o 20cm 

2. Grafestézie: neporušena bilaterálně, fyziologický nález, vyšetřeno v oblasti 

stehen ventrálně 

3. Dermatomy DKK: L4, L5, S1 neporušené taktilní čití 

4. Termické čití: neporušeno bilaterálně, vyšetřeno v oblasti chodidel, 

ventrolaterálně na bércích, ventrálně, dorzálně a laterálně na stehnech 

 Čití hluboké 

1. Polohocit: neporušen bilaterálně, nález je fyziologický, vyšetřeno na palci, II., 

IV. a V. prstu 

2. Pohybocit: neporušen bilaterálně, nález je fyziologický, vyšetřeno na palci, II., 

IV. a V. prstu 

 



63 

 

 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Tabulka 22: Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy - výstupní vyšetření 

 Pravá Levá 

Mm. gastrocnemii 1 1 

M. soleus 0 0 

Flexory kolenního kloubu 2 1 

Adduktory kyčelního kloubu 0 0 

 

Vyšetření svalové síly dle Jandy 

Tabulka 23: Vyšetření svalové síly dle Jandy - výstupní vyšetření 

 Pravá Levá 

Plantární flexe (m. triceps surae) 5 5 

Plantární flexe (m. soleus) 5 5 

Dorzální flexe v hlezenním 

kloubu 

5 5 

Extenze v kolenním kloubu 4- 4+ 

Flexe v kolenním kloubu 5 5 

Abdukce v kyčelním kloubu 4+ 5 

Extenze v kyčelním kloubu 4 4+ 

Flexe v kyčelním kloubu 5 5 

 

Vyšetření stereotypů dle Jandy 

1. Vyšetření abdukce kyčelního kloubu 

 Pravá DK: tenzorový i quadrátový mechanismus 

 Levá DK: nebyla vyšetřena z důvodu operační rány a zákazu lehat na operovaný bok 
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2. Extenze kyčelního klounu 

 Pravá DK: Pohyb začínají flexory kolenního kloubu, následuje mm. gluteus maximus. 

Dále se zapojují homolaterální mm. erectores spinae a jako poslední je viditelná aktivita 

kontralaterálních mm. erectores spinae 

 Levá DK: Pohyb iniciuje m. gluteus maximus a flexory kolenního kloubu. Následují 

homolaterální mm. erectores spinae a kontralaterální mm. erectores spinae 

Vyšetření stereotypu dechu 

Pacientka má zejména hrudní typ dýchání. Pohyby břišní stěny ventrálně jsou 

velmi malé, ale po instruktáži zvládá pacientka lépe lokalizovat dech do oblasti spodních 

žeber a břicha.  

Vyšetření hlubokého stabilizačního systému dle Koláře 

 Brániční test: Pacientka byla schopná lépe lokalizovat dýchání a byla schopná malých 

latero-laterálních pohybů žeber. 

 Test nitrobřišního tlaku: Na první pokus nebyla pacientka schopna vyvinout tlak 

v oblasti podbřišku. Po instruktáži bylo možné palpovat aktivitu svalů v oblasti 

podbřišku. 
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Vyšetření kloubní vůle dle Lewita  

Tabulka 24: Vyšetření kloubní vůle dle Lewita - výstupní vyšetření 

IP klouby DK bilaterálně měkká bariéra latero-mediálně a ventro-

dorzálně, omezená kloubní vůle obou palců 

mediálně 

MT klouby bilaterálně měkká bariéra latero-laterálně a ventro-

mediálně 

Chopartův a Lisfrankův kloub bilaterálně měkká bariéra dorzo-plantárně i do 

rotace 

Hlezenní kloub bilaterálně měkká bariéra dorzálně 

Calcaneus bilaterálně měkká bariéra latero-laterálně 

Kolenní kloub ve všech směrech měkká bariéra bilaterálně 

Patella bilaterálně měkká bariéra ve všech směrech, medio 

- laterálně i kranio - kaudálně 

Fibula pravá palpačně citlivá při testování ve směru 

ventrálním, dorzálním již ne, levá palpačně 

nebolestivá, měkká bariéra dorzo-ventrálním 

směrem 

SI kloub vpravo omezená hybnost dorzálně-ventrálně, vlevo 

měkká bariéra 

 

 

3.6.1 Závěr výstupního kineziologického vyšetření 

V oblasti celé pravé dolní končetiny opadl otok. Je výraznější pouze v oblasti 

kyčelního kloubu a jizvy. Při stoji je výraznější aktivita břišních svalů. Stále přetrvává 

úklon do leva. Přetrvává také výrazná protrakce hlavy. Výraznější kontura gluteálních 

svalů bilaterálně. Chůze jistější než při vstupním vyšetření, přetrvává vizuální kontrola. 

Pacientka se nebojí pravou dolní končetinu více zatížit. Zlepšila se posunlivost podkoží 

v oblasti bederní páteře. Jizva je již bez stehů s horší posunlivostí a vtažením v kraniální 
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části. Tensor fascie latae vlevo již není palpačně bolestivý. Oblast střední hrudní páteře a 

pravých mm. adductores femoris jsou palpačněji citlivější. Z antropometrického 

vyšetření vyplývá zmenšení otoku v oblasti stehna a kolenního kloubu. Výrazně se zlepšil 

rozsah v kyčelním kloubu do flexe a abdukce. Zvýšil se také rozsah v kolenním kloubu 

zejména do flexe, kde je rozsah symetrický bilaterálně. Zvýšila se svalová síla zejména u 

extenze a flexe v kyčelním kloubu. Při extenzi kyčelního kloubu se změnil streotyp 

timingu svalů - pohyb iniciuje na obou dolních končetinách m. gluteus maximus. Zlepšil 

se také stereotyp dechu. Neurologické vyšetření neodhalilo patologie. 

 

3.7 Zhodnocení efektu terapie 

Podařilo se zvýšit rozsah pravého kyčelního kloubu do flexe o 40°, do extenze o 5° a do 

abdukce o 20°. Toto s sebou přineslo i nutnost protažení zkrácených svalů. Zkrácené 

byly nejvíce m. gastrocnemii bilaterálně, flexory kolenního kloubu bilaterálně a pravé 

adduktory kyčelního kloubu. Podařilo se o stupeň protáhnout m. gastrocnemii 

bilaterálně, flexory kolenního kloubu se podařilo protáhnout o stupeň pouze u levé dolní 

končetiny. U pravé setrvává stupeň 2. Nejvíce na terapii zareagovaly adduktory 

kyčelního kloubu, u kterých se podařilo odstranit zkrácení ze stupně 2 na 0. Zároveň se 

nám podařilo zvýšit svalovou sílu zejména abduktorů pravého kyčelního kloubu a to ze 

stupně 3  na 4+, u levého ze 3+ na 5. Také se zvýšila svalová síla extenzorů kyčelního 

kloubu vpravo ze stupně 3 na 4 a vlevo z 3+ na 4+. U flexorů pravého kyčelního kloubu 

se sílu podařilo zvýšit ze stupně 4- na 5 a u levého ze 4- na 5. Díky posílení svalů se 

také zlepšil timing svalů u stereotypu extenze v kyčelním kloubu. Z větší části se 

povedlo odstranit otok z pravé dolní končetiny, zejména z oblasti aker. Nyní se otok 

drží již pouze v oblasti jizvy. Zvýšila se také hybnost jizvy do všech směrů a celkově se 

rána velmi dobře hojí. Nejméně se mi pro tuto pacientu osvědčilo cvičení dle vývojové 

kineziologie, jelikož na toto cvičení nebyla pacientka zatím fyzicky připravená. Naopak 

nejvíce se mi osvědčila metoda PNF a Red cords. Metodou PNF jsem byla schopna cílit 

na svaly celé dolní končetiny pomocí iradiace z chodidel bez obavy z možného přetížení 

určité svalové skupiny a vytvoření nových dysbalancí. Metoda Red cords se mi také 

velmi osvědčila, zejména z důvodu její variability a možnosti použití jak pro 

zintenzivnění cvičení, tak pro usnadnění práce pro terapeuta i pacienta.  
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4. Závěr 

V této práci jsem se zabývala diagnózou totální endoprotézy kyčelního kloubu, která 

byla diagnostikována pacientce P. C. narozené 1967. S touto pacientkou jsem se 

seznámila v rámci souvislé odborné praxe na Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny 

v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, v lednu a v únoru 2022, kde byla pacientka 

dočasně hospitalizována. 

V obecné části se mi podařilo zpracovat teoretické informace o této diagnóze a ve 

speciální části se mi podařilo zpracovat kompletní kazuistiku pacientky. Byla jsem 

schopna splnit veškeré cíle a požadavky, které jsem si na začátku práce stanovila. 

Pacientka byla po celou dobu spolupráce velmi aktivní, milá a příjemná. Plnila 

veškeré zadané úkoly a respektovala kontraindikace své diagnózy. Dorazila na všechny 

stanovené terapeutické jednotky včas a vždy měla zájem zlepšovat svůj zdravotní stav. 

Jsem ráda, že jsem mohla tuto diagnózu mít jako svou bakalářskou praxi, jelikož se 

jedná o velmi častou diagnózu pro fyzioterapeuty pracující zejména na rehabilitačních a 

ortopedických odděleních. Byť jsem se s touto diagnózou na praxi v klinických 

zařízeních setkala několikrát, díky této práci jsem měla možnost nahlédnout do této 

problematiky hlouběji a bylo mi i díky tomu umožněno navštívit operační sál a vidět 

implantaci totální endoprotézy kyčelního kloubu na vlastní oči.
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Příloha č. 1 - Žádost o vyjádření Etické komise UK FTVS



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2 - Informovaný souhlas 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Vážená paní, vážený pane, 

 v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Helsinskou 

deklarací, přijatou 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění 

pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013) a dalšími obecně závaznými právními 

předpisy Vás žádám o souhlas s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a 

průběhu terapie prováděné v rámci praxe na Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny  

Ústřední vojenské nemocnice, 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 diagnózou totální endoprotézy kyčelního kloubu. 

Cílem této bakalářské práce je seznámení s diagnózou totální endoprotézy kyčelního 

kloubu se zaměřením na fyzioterapii této diagnózy. Praktická část je zaměřena na 

kazuistiku pacienta s touto diagnózou. 

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: Jana Smažíková  

Podpis: …………………... 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Jana Smažíková  

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: ................. 

 



 

 

Příloha č. 3 - Seznam zkratek 

Tabulka č. 1 - Krátký řetězec mezi pánví a femurem (Véle, 2006) 

Tabulka č. 2 - Řetězec spojující nohu s hrudníkem (Véle, 2006) 

Tabulka č. 3 - Pipkinova klasifikace fraktur proximálního femuru 

Tabulka č. 4 - Pauwelsova klasifikace fraktur proximálního femuru 

Tabulka č. 5 - Antropometrie - vstupní vyšetření  

Tabulka č. 6 - Goniometrie kyčelního kloubu - vstupní vyšetření 

Tabulka č. 7 - Goniometrie kolenního kloubu - vstupní vyšetření 

Tabulka č. 8 -  Goniometrie hlezenního kloubu - vstupní vyšetření 

Tabulka č. 9 - Vyšetření reflexů - vstupní vyšetření 

Tabulka č. 10 - Vyšetření iritačních pyramidových jevů - vstupní vyšetření 

Tabulka č. 11 - Vyšetření zánikových pyramidových jevů - vstupní vyšetření 

Tabulka č. 12 - Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy - vstupní vyšetření 

Tabulka č. 13 -  Vyšetření svalové síly dle Jandy - vstupní vyšetření 

Tabulka č. 14 - Vyšetření kloubní vůle dle Lewita - vstupní vyšetření 

Tabulka č. 15 - Antropometrie - výstupní vyšetření 

Tabulka č. 16 - Goniometrie kyčelního kloubu - výstupní vyšetření 

Tabulka č. 17 - Goniometrie kolenního kloubu - výstupní vyšetření 

Tabulka č. 18 - Goniometrie hlezenního kloubu - výstupní vyšetření 

Tabulka č. 19 - Vyšetření reflexů - výstupní vyšetření 

Tabulka č. 20 - Vyšetření iritačních pyramidových jevů - výstupní vyšetření 

Tabulka č. 21 - Vyšetření zánikových pyramidových jevů - výstupní vyšetření 

Tabulka č. 22 - Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy - výstupní vyšetření 

Tabulka č. 23 - Vyšetření svalové síly dle Jandy - výstupní vyšetření 

Tabulka č. 24 - Vyšetření kloubní vůle dle Lewita - výstupní vyšetření 

 


