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Abstrakt  

 
Kovářová, K.: Nejčastější úrazy v orientačním běhu, jejich diagnostika, léčba a 

prevence 

 

Východiska: Pro každého sportovce je jedním ze základních úkolů předcházet 

úrazům a přetížením a zároveň dosáhnout dobrých výsledků. Neexistuje však ucelená 

publikace, která by komplexně obsáhla problematiku úrazů v orientačním běhu. 

Cíl: Cílem této práce je vytvořit ucelený přehled o problematice úrazů 

v orientačním běhu. Nejprve porovnat výsledky dosud publikovaných článků o úrazech 

v orientačním běhu a dále popsat, jaké jsou mechanizmy vzniku, diagnostické a léčebné 

metody a jaké postupy lze používat jako prevenci takto nejčastěji vzniklých úrazů. 

Metodika: Pomocí databází PEDro, PubMed a databází Národní lékařské 

knihovny a Ústřední tělovýchovné knihovny UK byly vyhledány česky a anglicky 

psané studie z let 1980-2008 týkající se úrazů při orientačním běhu (klíčová slova 

orienteering, injury) a dle nich byl sestaven žebříček četnosti jednotlivých úrazů. 

V další části jsou teoreticky popsány mechanismy vzniku takto nejčastěji 

vzniklých úrazů, základní diagnostické a léčebné postupy a metody, které lze používat 

jako prevenci těchto úrazů. 

Výsledky: Při celkovém hodnocení (průměrné hodnoty procentuelního zastoupení 

typů úrazů ze studií, ve kterých je daný typ přímo popsán) se jako nejčastější jeví 

poranění hlezna (21,3%), dále jsou to pohmožděniny (17,3%) a odřeniny a drobné rány 

(15,2%). V teoretické části práce se podařilo vytvořit komplexní přehled poznatků o 

poranění hlezenního kloubu a možnostech prevence při orientačním běhu. 

Klíčová slova: orientační běh, úraz hlezenního kloubu, mechanizmus vzniku 

úrazu, diagnostika, léčba, prevence 
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Abstract 

 
Kovářová, K.: The most frequent injuries in orienteering, diagnostics, treatment 

and prevention of them. 

 

Background: One of the basic tasks for every athlete is preventing injuries and 

overuse, while achieving good results. However, there is no review paper, where 

injuries in orienteering are generally reviewed and widely discussed. 

Objectives: The aim of this work is to give a comprehensive overview of injuries 

in orienteering. At first, to compare the results obtained from the studies regarding 

injuries in orienteering and then to describe the injury patterns, diagnostic and 

therapeutic methods and procedures what can be used to prevent injuries described. 

Methods: Pedro databases, PubMed and the databases of the National Medical 

Library and Central Library FTVS UK were the sources of studies (in Czech and 

English language) on injuries in orienteering during the years 1980-2008 (keywords 

orienteering, injury). Ranking of the frequency of the injuries has been compiled. 

The injury patterns, basic diagnostic and therapeutic procedures, and methods 

which can be used to prevent these injuries are described in the following theoretical 

section . 

Results: In the overall rating (average percentages representation types of injuries 

from studies in which the type is directly described) ankle injury appears to be the most 

frequent one (21,3%). Contusions and bruises (17,3%) and wounds (15,2%) follow. In 

the theoretical part, a comprehensive overview of knowledge about the ankle injury and 

prevention possibilities for orienteering is given. 

Keywords: orienteering, ankle injury, injury pattern, diagnostics, treatment, 

prevention 
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1 ÚVOD 

 

Orientační běh není příliš známý sport, přestože v České republice je 

registrováno přes 7000 závodníků. Pro každého sportovce je jedním ze základních 

úkolů předcházet úrazům a přetížením a zároveň dosáhnout dobrých výsledků. 

Neexistuje však ucelená publikace, která by komplexně obsáhla problematiku úrazů 

v orientačním běhu. Informace z této oblasti se můžeme dozvědět pouze 

prostřednictvím několika zahraničních odborných článků a studií, většinou úzce 

zaměřených na úrazy vzniklé při jednotlivých sportovních akcích a závodech nebo 

zahrnujících pouze malou skupinu jedinců. Pouze jedna finská studie z roku 1995 

sleduje úrazy registrovaných sportovců během 5 let. Novější informace nejsou žádné. 

V této diplomové práci bych proto chtěla vytvořit ucelený přehled o 

problematice úrazů v orientačním běhu: nejprve porovnat údaje z dosud publikovaných 

článků o úrazech v orientačním běhu a dále popsat, jaké jsou mechanizmy vzniku, 

diagnostické a léčebné metody a jaké postupy lze používat jako prevenci takto nejčastěji 

vzniklých úrazů. 
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2 CÍL PRÁCE 

 
Cílem této diplomové práce je vytvořit ucelený přehled o problematice úrazů 

v orientačním běhu, zjistit jaké úrazy jsou nejčastější a popsat, jaké jsou mechanizmy 

jejich vzniku, možnosti léčby a prevence. 

Pomocí databází PEDro, PubMed a databází Národní lékařské knihovny a 

Ústřední tělovýchovné knihovny UK vyhledám česky a anglicky psané studie z let 

1980-2008 týkající se úrazů při orientačním běhu (klíčová slova orienteering, injury) a 

dle nich bude sestaven žebříček četnosti jednotlivých úrazů. Hodnoceny budou úrazy 

vzniklé jak při tréninku tak při závodní činnosti bez ohledu na pohlaví a věk zraněného.  

V další části bych chtěla popsat mechanismy vzniku takto nejčastěji vzniklých 

úrazů, základní diagnostické a léčebné postupy a metody, které lze používat jako 

prevenci těchto úrazů. 

 

 Úkoly diplomové práce 

1. S pomocí dosud publikovaných studií sestavit žebříček četnosti jednotlivých 

typů úrazů v orientačním běhu. 

2. Popsat mechanizmy vzniku, základní postupy při diagnostice a léčbě a metody, 

které lze používat jako prevenci nejčastějších úrazů při orientačním běhu. 
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3 PŘEHLED OBECNÝCH POZNATKŮ 

 
3.1 Charakteristika orientačního běhu 

Orientační běh (zkratka OB) je moderní sportovní odvětví vytrvalostního 

charakteru, při němž je nutno se správně a rychle orientovat v neznámém terénu. Při 

závodě se hledají kontrolní stanoviště (kontroly) ve stanoveném pořadí a v nejkratším 

možném čase. Cestu terénem mezi kontrolami si každý volí podle vlastní úvahy za 

pomoci mapy a buzoly. O úspěchu v závodě rozhoduje tedy správná orientace a rychlý 

běh terénem.  

Podle délky tratí se závody v OB dělí na jednotlivé disciplíny, nejkratší sprint 

trvá okolo 15minut, nejdelší dlouhá trať déle než dvě hodiny. Závodní kategorie jsou 

děleny dle pohlaví a také dle věku. Nejmladší žáci (do 10let) mají tratě nejkratší a 

orientačně nejméně náročné. Nejdelší a nejtěžší tratě jsou pro závodníky ve věkové 

kategorii 21-35 let. Pro starší závodníky jsou tratě opět kratší. 

 

3.2 Biomechanika běhu terénem 

Běžecký styl v terénu je ovlivněn mnoha faktory, jako je rychlost, převýšení a 

charakter podložky. McMahon a Greene zjistili, že kontakt nohy s podložkou při běhu 

po pěnovo-gumové podložce je delší než při běhu po dřevěné desce. Naopak délka 

kroku je při běhu po pěnovo-gumové podložce kratší. Frekvence kroků je v obou 

případech přibližně stejná. (McMahon, Greene, 1979 in Creagh, Reilly, 1997) 

Další odlišností běžeckého stylu v terénu je vyšší a rychlejší zvedání kolena a 

větší pohyb těžiště ve vertikálním směru. Terénní běh je proto energeticky náročnější 

než běh po tvrdé podložce. Při běhu lesem, typickém pro orientační běh, je energetický 

výdej o 15-40% vyšší než při běhu po rovné tvrdé podložce. (Creagh, Reilly, 1997) 

Popsat přesně biomechanické vlastnosti běhu v terénu je však velmi složité. 

Každý terén je odlišný a proto nelze vytvořit standardizované podmínky vhodné 

k objektivnímu výzkumu. (Creagh, Reilly, 1997) 
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3.3 Příčiny vzniku úrazů ve sportu 

K úrazu dochází jakýmkoli mechanismem způsobujícím překročení hranice 

pevnosti vazů, šlach, svalů a kostí. Na vznik úrazu má vliv celá plejáda faktorů, které se 

často vzájemně prolínají. Řadu z nich může sportovec ovlivnit (kvalitní obuv, 

soustředěnost, dostatečné rozcvičení), u některých může snížit jejich vliv a některé jsou 

neovlivnitelné. Všechny tyto příčiny lze rozdělit na vnitřní a vnější faktory: 

 

3.3.1 Vnitřní faktory 

- Individuální dispozice – jedná se o antropologické vlastnosti sportovce, a to 

zejména stavbu kostí a svalů a kvalitu vazivového aparátu. 

- Věk – má vliv na mechanickou odolnost tkání, protože v určitých věkových 

obdobích jsou některé tkáně zranitelnější. U dětí to jsou kosti, u dospívajících růstová 

chrupavka a u dospělých vazivové struktury a šlachy. Do puberty pevnost vazů stoupá, 

ale místo úponů vazů a šlach na kost je kritickou oblastí. Maxima dosahuje pevnost 

vazů a šlach po skončení puberty, potom s přibývajícím věkem klesá.  

- Pohlaví – nerespektování zvláštností ženského organismu (hyperlaxicita, 

gracilita…) může vést k poškození z přetížení chybně vedeným tréninkem. 

- Onemocnění – infekční choroby mohou být sekundárně provázeny zánětlivými 

změnami tkání pohybového aparátu. Předčasný a nepřiměřený trénink 

v rekonvalescenci, při nedoléčeném onemocnění může vést snadno k přetížení. 

- Nedoléčené zranění – při utlumení bolesti analgetiky nebo obstřiky anestetiky a 

kortikoidy sportovec necítí bolest v poškozených tkáních a dále zatěžuje pohybový 

systém. Jelikož tkáně nejsou zhojené, dochází k jejich dalšímu poškození a zhoršení 

stavu. Např. při opakovaných mikrotraumatech, která vedou k degeneraci z parciálních 

ruptur a nedostatečného prokrvení, dochází k dalšímu snižování pevnosti, které končí až 

rupturou šlachy či vazu. 

- Únava – celková a místní únava je spojena se snížením výkonnosti, současně 

s poruchou koordinace pohybu. Nedostatečná trénovanost, nedostatek odpočinku, chyby 

v životosprávě a podceňování regenerace vedou k prudkému nárůstu rizika vzniku 

úrazu. 
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- Nesprávně prováděný trénink a přetrénování – rozhodující úlohu při vzniku 

stavů přetížení má nesprávně prováděný trénink. Chyby v tréninkovém procesu, 

zejména příliš častý a náročný trénink, který neodpovídá trénovanosti a zdravotnímu 

stavu, mají za následek stav přetrénování, projevující se celkovými příznaky, tzv. 

chronickou únavou. 

- Nedostatečná trénovanost – nedostatečná příprava na sportovní výkon se může 

podílet na vzniku úrazů i poškození z přetížení, zejména v případě, kdy sportovec 

přecení své schopnosti. 

- Nedostatečné rozcvičení – při nedostatečném rozcvičení a zahřátí dochází 

k narušení koordinace pohybu. Chlad snižuje prokrvení tkání, snižuje jejich elasticitu, 

zvyšuje svalové napětí, zpomaluje reflexy a svalový stah. Nekoordinovaný pohyb je 

častým mechanizmem natržení svalů i poškození šlach. 

- Narušení dynamického stereotypu – poúrazová porucha funkce nebo narušený 

pohybový stereotyp po delší přestávce v tréninku bývají kompenzovány jinými pohyby, 

které jsou často nekoordinované a mohou vést k úrazu nebo přetížení. 

- Snížená koncentrace – nepozornost při sportovním výkonu a nedostatečné 

soustředění na prováděný pohyb mohou při sportu snadno způsobit vážný úraz. Toto je 

u orientačního běhu velmi podstatné, protože závodník se většinu času musí plně 

soustředit na mapování a orientaci v terénu a samotnému běhu terénem příliš pozornosti 

věnovat nemůže.  

 

3.3.2 Vnější faktory 

- Terén – má významný vliv na vznik úrazu. 

- Klimatické a hygienické podmínky – nepříznivé počasí a extrémní teploty působí 

negativně na celkový stav organizmu a jeho pohotovost k výkonu. Například podcenění 

vyšších teplot a zvýšené vlhkosti vzduchu vede k rychlejšímu rozvoji únavy a zvýšení 

pravděpodobnosti vzniku úrazu, naopak chlad má za následek ztuhlost svalů a poruchy 

koordinace pohybů, což také zvyšuje riziko vzniku úrazu. 

- Technické vybavení - do této skupiny zařazujeme výzbroj, výstroj sportovců, 

ochranná zařízení a pomůcky, které mají zabránit vzniku úrazu (odpovídající oblečení, 

obuv). 
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- Alkohol – snižuje pozornost a kritičnost, zhoršuje koordinaci pohybů, zpomaluje 

reakce. 

- Vliv druhé osoby - do této skupiny je třeba zařadit i vliv trenéra a rodičů. Ti 

často přeceňují schopnosti svého dítěte. Vzhledem k tomu, že orientační běh je sport 

individuální, vliv ostatních závodníků je zde minimální. 

- Organizační činitel – sem patří vhodné uspořádání závodů a tréninků. A je nutné 

zařadit sem i vliv přesunů a dlouhého cestování. (Kaplan, 1999; Netrval, 2006; Pilný, et 

al., 2007)  
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4 ÚRAZY VZNIKLÉ PŘI ORIENTAČNÍM BĚHU 

 
4.1 Metodika 

Pomocí databází PEDro, PubMed a databází Národní lékařské knihovny a 

Ústřední tělovýchovné knihovny UK byly vyhledány česky a anglicky psané studie z let 

1980-2008 týkajících se úrazů při orientačním běhu (klíčová slova orienteering, injury). 

Přestože cíle jednotlivých studií mohou být odlišné, je vždy hodnoceno, jaké úrazy jsou 

v dané studii zmíněny. Ke každé studii je sestaven žebříček četnosti zmíněných úrazů. 

Existuje mnoho možností, jak z takto vzniklých žebříčků získat celkový přehled. 

Nejjednodušší možností by bylo pouhé sečtení počtů jednotlivých úrazů. Vzhledem 

k tomu, že získané studie jsou ale různě obsáhlé, byly by takové výsledky silně 

ovlivněny nejobsáhlejší studií. Proto jsem se rozhodla sestavit celkový žebříček četnosti 

úrazů dle procentuelního zastoupení typů úrazů v jednotlivých studiích. Protože typy 

úrazů nemusí být v jednotlivých studiích přesně popsány a rozčleněny, zahrnula jsem do 

celkového přehledu pouze úrazy uvedené minimálně ve dvou různých studiích. Je také 

možné, že typ úrazu, který není ve studii zmíněn přímo, se u dané skupiny probandů 

vyskytl, ale byl zahrnut do skupiny ostatních poranění. Proto při získávání celkových 

výsledků budu zjišťovat průměrné hodnoty procentuelního zastoupení typů úrazů pouze 

ze studií, ve kterých je daný typ přímo zmíněn. 

 

4.2 Získání dat 

Pomocí databází PEDro, PubMed a databází Národní lékařské knihovny a 

Ústřední tělovýchovné knihovny UK byly vyhledány česky a anglicky psané studie z let 

1980-2008 týkající se úrazů při orientačním běhu (klíčová slova orienteering, injury). 

Dle těchto podmínek bylo nalezeno 5 článků. Společně hodnoceny jsou úrazy vzniklé z 

přetížení při tréninku i při závodní činnosti bez ohledu na pohlaví a věk zraněného. 

Vzhledem k malému počtu získaných studií jsem výběr dat dále nijak nespecifikovala.  
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4.3 Přehled nalezených studií 

Některé studie se zabývají úrazy vzniklými během jednotlivých závodů. Folan 

sledoval, jaké úrazy nastaly během dvoudenního mistrovství Irska v roce 1981. Těchto 

závodů se zúčastnilo 285 závodníků a celkem bylo popsáno 14 úrazů. (Folan, 1982) 

Linko a spol. ve své studii popisují úrazy, které se přihodily závodníkům na největších 

finských štafetových závodech Jukola (závod mužů) a Venla (závod žen) v roce 1995. 

Těchto závodů se zúčastnilo celkem 9724 závodníků a 244 z nich bylo ošetřeno ve 

stanici první pomoci. (Linko, et al., 1997) 

Některé studie sledovaly určitou skupinu probandů během delší doby a 

zaznamenávaly vzniklé úrazy. Linde v roce 1986 publikoval studii sledující 42 

dánských vrcholových závodníků během celého roku 1982. Zaznamenány byly jak 

úrazy akutní, tak problémy způsobené přetížením během tréninkového období, celkem 

se objevilo 73 úrazů. (Linde, 1986) Creagh a Reilly porovnávali objem tréninku a 

zranění u vrcholových a rekreačních sportovkyň ve Velké Británii během jednoho roku. 

Dotázáno bylo 28 respondentů, celkem se u nich vyskytlo 42 úrazů. (Creagh, Reilly, 

1998) 

Nejobsáhlejší nalezená studie sleduje úrazy finských orientačních běžců v letech 

1987 až 1991. Vychází z dat zveřejněných zdravotní pojišťovnou, u které jsou povinně 

pojištěni všichni registrovaní sportovci, v těchto letech se jejich počet pohyboval mezi 

13664 a 13991. Celkem bylo zaznamenáno 2189 úrazů. (Kujala, et al., 1995) 

 

4.4 Analýza získaných dat 

Získané studie jsou velmi různorodé, některé sledují velké skupiny lidí, některé 

pouze několik jedinců. Proto způsob hodnocení takto získaných dat může ovlivnit 

výsledek. Absolutní počty jednotlivých úrazů by byly výrazně ovlivněny daty 

získanými z nejobsáhlejší studie, proto budu porovnávat procentuelní zastoupení typů 

úrazů v jednotlivých studiích. 

V následujících tabulkách jsou přehledně zobrazeny úrazy popsané v 

jednotlivých studiích. 
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FOLAN, 1982:  

druh poranění počet % z celk. počtu poranění (14) 

odřeniny, a drobné rány 3 21,4 

puchýře 2 14,3 

podvrtnutí a výron hlezna 2 14,3 

poranění oka 2 14,3 

pohmožděniny na DKK 2 14,3 

natažení svalu na DK 2 14,3 

zlomenina prox. článku I. prstce 1 7,1 
Tab. 1 - Úrazy vzniklé během Mistrovství Irska v roce 1981 

 

LINKO, et al., 1997: 

druh poranění počet % z celk. počtu poranění (244) 

odřeniny a drobné rány  64 26,2 

podvrtnutí a výron hlezna 60 24,6 

puchýře 47 19,2 

pohmožděniny 38 15,6 

poranění oka 17 7,0 

poranění kolene 10 4,1 

poranění kloubů a kosti HK 4 1,6 

ostatní  4 1,6 
Tab. 2 - Úrazy ošetřené během štafetových závodů Jukola a Venla v roce 1995 

 

LINDE, 1986: 

druh poranění počet % z celk. počtu poranění (73) 

podvrtnutí a výron hlezna 14 19,2 

zánět mm.peronei a Achill. šlachy 10 13,7 

přetížení kolenního kloubu 9 12,3 
podvrtnutí kolenního kloubu/ poškození  
menisku 8 11,0 

puchýře 8 11,0 

zánět okostice holenní kosti 8 11,0 

odřeniny a drobné rány 7 9,6 

metetarsalgie/ zánět plantární fascie 6 8,2 

ostatní  3 4,1 
Tab. 3 - Úrazy zaznamenané u skupiny 42 dánských běžců během roku 1982 
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CREAGH, REILLY, 1998: 

druh poranění počet % z celk. počtu poranění (42) 

podvrtnutí a výron hlezna 9 21,4 

natažení svalů na DK 6 14,3 

přetížení kolenního kloubu 4 9,5 

zánět okostice holenní kosti 3 7,1 

celková svalová únava 3 7,1 

bolest zad 2 4,8 

puchýře 2 4,8 

křeče 1 2,4 

patní ostruha 1 2,4 

ostatní nespecifická poranění 11 26,2 
Tab. 4 - Úrazy zaznamenané u skupiny britských běžkyň během jednoho roku 

 
KUJALA, et al., 1995: 

druh poranění počet % z celk. počtu poranění (2189) 

podvrtnutí a výron /zlomenina hlezna 589 26,9 

pohmožděniny 481 22,0 
podvrtnutí/ poškození vazů a svalů jiného 
kloubu 449 20,5 
podvrtnutí kolenního kloubu/ poškození 
menisku/ zlomenina v této oblasti 290 13,2 

poranění oka 138 6,3 

odřeniny a drobné rány 77 3,5 

zlomenina na HK 49 2,2 

poranění zubů a ústní dutiny 28 1,3 

ostatní zlomeniny 17 0,8 

zlomenina v oblasti nohy 9 0,4 

ostatní poranění 62 2,8 
Tab. 5 - Úrazy finských běžců v letech 1987-1991 

 

4.5 Výsledky 

Z výše uvedeného je patrné, že úrazy nebyly vždy členěny do stejných kategorií. 

Do celkového přehledu proto budou zahrnuty pouze úrazy uvedené minimálně ve dvou 

různých studiích. Je možné, že typ úrazu, který není ve studii zmíněn přímo, se u dané 

skupiny probandů vyskytl, ale byl zahrnut do skupiny ostatních poranění. Proto budu 
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zjišťovat průměrné hodnoty procentuelního zastoupení typů úrazů pouze ze studií, ve 

kterých je daný typ přímo zmíněn.  

Ve dvou studiích se jako nejčastější úraz ukázalo poranění hlezna (podvrtnutí, 

výron nebo zlomenina), ve dvou odřeniny a drobné rány a jednou bylo jako nejčastější 

úraz zaznamenáno poranění nebo přetížení kolenního kloubu. 

Při celkovém hodnocení (průměrné hodnoty procentuelního zastoupení typů 

úrazů ze studií, ve kterých je daný typ přímo popsán) se jako nejčastější jeví poranění 

hlezna (21,3%), dále jsou to pohmožděniny (17,3%) a odřeniny a drobné rány (15,2%). 

Výsledky jsou uvedeny v následující tabulce. 

procentuelní zastoupení v jednotlivých studiích druh poranění 

Folan 
1982 

Linko 
1997 

Linde 
1986 

Creagh 
1998 

Kujala 
1995 

průměr 
nenulo-

vých 
hodnot 

podvrtnutí a výron / zlomenina hlezna 14,3 24,6 19,2 21,4 26,9 21,3 

pohmožděniny 14,3 15,6 - - 22 17,3 

odřeniny a drobné rány 21,4 26,2 9,6 - 3,5 15,2 

natažení svalu na DK 14,3 - - 14,3 - 14,3 

poranění / přetížení kolenního kloubu - 4,1 23,3 9,5 13,2 12,5 

puchýře 14,3 19,2 11 4,8 - 12,3 

poranění kloubu HK / jiného kloubu - 1,6 - - 22,7 12,2 

poranění oka 14,3 7 - - 6,3 9,2 

zánět okostice holenní kosti   11 7,1 - 9,1 

zlomenina v oblasti nohy 7,1 - - - 0,4 3,8 

ostatní - 1,7 25,9 42,9 5 18,9 
Tab. 6 – Procentuelní zastoupení typů úrazů v jednotlivých studiích 

 

4.6 Diskuze k provedené rešerši 

Dle získaných výsledků lze tvrdit, že nejčastějším úrazem při orientačním běhu 

je poranění hlezenního kloubu. Tento typ úrazu je nejčastějším dle dvou uvedených 

studií a zároveň byl potvrzen v jednoznačně nejobsáhlejší studii o úrazech finských 

běžců v letech 1987-1991.  

Z této studie se také dozvídáme, že výskyt úrazů u mužů i žen byl přibližně 

stejný (73% registrovaných sportovců tvořili muži a u 73,5% všech úrazů se vyskytlo u 
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mužů). Nejčastěji se úrazy přihodily běžcům mezi 20-24 lety, nejméně dětem do 15let. 

(Kujala, et al., 1995) 

Naopak Linko ve své studii o úrazech, které se přihodily během finských 

štafetových závodů Jukola a Venla v roce 1995, popisuje četnost úrazů vyšší u žen 

(3,2%) než u mužů (2,3%). (Linko, et al., 1997) 

Creagh a Reilly a Linde ve svých studiích zaznamenávali úrazy vzniklé u 

skupiny probandů během celého roku. Zahrnují úrazy jak akutně způsobené přímým 

traumatem, tak vzniklé postupně z přetížení určité části těla. I zde však má poranění 

kotníku vysoké zastoupení (1., respektive 2. místo). Tyto studie jsou však zaměřeny 

pouze na menší skupiny probandů (28, respektive 42 dotazovaných jedinců). (Creagh, 

Reilly, 1998; Linde, 1986) 

Přestože dle zadaných podmínek bylo nalezeno pouze 5 odborných článků, lze 

dle nich poranění hlezenního kloubu považovat za nejčastější typ úrazu vzniklého při 

orientačním běhu. Tyto informace jsou ale všechny ze starších studií zkoumající 

zahraniční běžce, proto by bylo vhodné vytvořit aktuální statistiku úrazů vzniklých 

v ČR a porovnat tyto výsledky.  

Pro potřeby této diplomové práce bude jako nejčastější úraz vzniklý při 

orientačním běhu bráno poranění hlezenního kloubu. Jeho vznik, léčba a prevence 

budou popsány v další, teoretické, části práce. 
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5 VZNIK, LÉČBA A PREVENCE PORANĚNÍ 

HLEZENNÍHO KLOUBU 

 
5.1 Anatomie a biomechanika hlezenního kloubu 

5.1.1 Horní hlezenní kloub – articulatio talocruralis 

Horní hlezenní kloub je složený kloub, ve kterém se spojují obě bércové kosti 

(tibia s vnitřním kotníkem a fibula se zevním kotníkem) tvořící jamku kloubu s hlavicí 

reprezentovanou kladkou hlezenní kosti - trochlea tali. Kloubní plocha kladky má tvar 

nepravidelného lichoběžníku, s kloubní chrupavkou přecházející i na boky kladky. 

Přední část kladky je širší než část zadní, takže vidlice bércových kostí je při dorzální 

flexi nohy roztlačována.  

Důležité postavení má pevné vazivové skloubení distálních konců tibie a fibuly 

– syndesmosis tibiofibularis. Kloubní pouzdro v pravém slova smyslu není vytvořeno a 

obě kosti jsou k sobě svázány prostřednictvím lig. tibiofibulare anterius et posterius. 

Štěrbina komunikující s hlezenním kloubem je vystlána synoviální membránou. Pevnost 

a zároveň minimální pohyblivost (pružení) tohoto spoje je předpokladem funkce 

hlezenního kloubu. Maximální napnutí tohoto spojení při dorzální flexi nohy limituje 

tento pohyb. 

Vzhledem k úpravě vidlice holenní a lýtkové kosti, nasedající na kladku 

hlezenní kosti, bývá talokrurální kloub považován za kladkový kloub, s osou probíhající 

oběma kotníky. (Dylevský, et al., 2000; Valenta, et al., 1999) 

Kladka hlezenní kosti je vpředu asi o 5 mm širší, proto je kloub stabilnější 

v dorzální flexi nohy a při plantární flexi je v uvolněné vidlici bércových kostí i mírný 

pohyb do stran. Obecně platí, že talus je velmi vratkým článkem skeletu nohy, a jeho 

pozice musí být proto stabilizována poměrně rozsáhlým systémem vazivových struktur. 

(Dylevský, et al., 2000) 

Kloubní pouzdro je vpředu i vzadu velmi slabé a volné a je zesíleno systémy 

postranních vazů (obr. 1): 

 Zevní vazivový komplex (lig. collaterale laterale) mající variabilní délku, šířku, 

tloušťku i průběh, se rozděluje na tři díly: 
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- Ligamentum talofibulare anterius – LFTA – začíná na přední straně distální 

fibuly, vede dopředu k úponu na krčku talu (collum tali) a posiluje anterolaterální 

plochu kloubního pouzdra, se kterou je pevně spojen.  

- Ligamentum calcaneofibulare – LFC – začíná na vrcholu laterálního maleolu a 

vede k laterální straně kalkanea. Současně tak formuje i patro pouzdra peroneální 

šlachy.  

- Ligamentum talofibulare anterius – LFTP – vystupuje z laterálního maleolu 

fibuly směrem k zadnímu výběžku talu (processus posterior tali).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 - Vazy v oblasti hlezna a nohy (Sinělnikov, 1970) 

 Laterální ligamenta mají funkci stabilizační, jejich napětí je závislé na pozici 

nohy – např. při plantární flexi dochází k napětí LFTA a uvolnění LFC a u dorzální 

flexe naopak. LFTA je primární lalaterální stabilizátor hlezna ve všech pozicích, ale 

nejvíce se projevuje při plantární flexi. Zabraňuje přílišnému předozadnímu posunu talu 

ve vztahu k fibule a tibii. LFC zabraňuje inverzi kalkanea vzhledem k fibule a je jedním 
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z hlavních stabilizátorů hlezna v neutrální pozici až dorzální flexi. LFTP zabraňuje 

posunu nohy vůči bérci v dorzálním směru. 

 Vnitřní vaz (lig. collaterale mediale seu lig. deltoideum) je silný, zhruba 

trojúhelníkový vaz pevně srůstající s kloubním pouzdrem. Dělíme ho na hlubokou a 

povrchovou část. Hluboká vrstva vazu je složena z vláken, která probíhají téměř 

transverzálně a kondenzují se do samostatných svazků. Vede mezi tibiálním kotníkem a 

talem a má zásadní význam pro stabilitu kloubu ve smyslu posunu tibie vůči talu. 

Povrchová vrstva vazu má tři úseky: pars tibionavicularis, pars tibiocalcanea a pars 

tibiotalaris posterior. (Dylevský, et al., 2000; Kotrányiová, 2007) 

Kolaterální ligamenta hlezna mají typickou morfologii a strukturu, což nám 

pomáhá objasnit jejich chování při reakci na zátěž a v případě poranění. Ligamenta jsou 

tvořena kolagenovými vlákny, která jsou ohebná a pevná na tah, ale jejich pružnost není 

příliš velká. Pokud bychom chtěli kolagenové vlákno natáhnout, bylo by možné 

protáhnout pouze o 8-10% jeho délky. (Kotrányiová, 2007) 

Pevnost a pružnost vláken vychází také z periodického pruhování (patrné pod 

mikroskopem), které je tvořeno střídáním molekul tropokolagenu a mikrofibril. Toto 

periodické pruhování se může změnit onemocněním nebo poraněním a také v důsledku 

stárnutí, kdy dochází k deformaci kolagenových vláken. Vlákno pak není tolik pevné a 

vykazuje nižší meze protažení. (Kaplan, 1999) 

 

5.1.2 Dolní hlezenní kloub – articulatio subtalaris 

Dolní hlezenní kloub je funkční jednotka složená ze dvou anatomicky 

definovaných komponent: articulatio subtalaris a articulatio calcaneonavicularis (obr. 

2). 

Articulatio subtalaris je zadní oddíl, hlavici má na kosti patní (calcaneus) a 

jamku tvoří odpovídající ploška talu. Jde o válcový kloub s vlastním pouzdrem, které je 

krátké, poměrně tenké a kloubní štěrbina nekomunikuje s ostatními tarzálními klouby. 

Pouzdro a kloub zpevňují tři vazy: lig. talocalcaneum laterale et mediale a lig. 

talocalcaneum interosseum, které je uloženo v sinus tarsi. (Dylevský, et al., 2000; 

Valenta, et al., 1999) 

Articulatio talocalcaneonavicularis je anatomickou částí předního oddílu 

dolního hlezenního kloubu. Kloubní plochy reprezentuje hlavice na talu, překrytá 
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hlubokou konkavitou člunkové kosti, a střední a přední kloubní ploška talu a kalkaneu. 

Kloubní pouzdro je zesíleno několika vazy, které pouzdro nejen zpevňují, ale některé i 

dotvářejí kloubní plochy.  

Hlavice talu se svým dolním okrajem opírá i o lig. calcaneonaviculare plantare– 

vaz, který jde od spodní plochy sustentaculum tali (kostní deska vyčnívající na vnitřní 

straně kalkanea) k os naviculare. Tento vaz má na své horní, do kloubu přivrácené ploše 

chrupavku, která je zesílena úponovou šlachou m. tibialis posterior. 

Na dorzální straně kloubu jde lig. calcaneonaviculare dorsale, které je součástí 

tzv. lig. bifurcatum. Lig. bifurcatum (lig. calcaneonaviculare dorsale et 

calcaneocuboideum) je vaz tvaru písmene V, který je uložen na hřbetu nohy před sinus 

tarsi (strop hlezenní kosti). Jde, jak vyplývá z názvu, o dva vazivové pruhy které jdou 

z patní kosti na člunkovou a krychlovou kost. (Dylevský, et al., 2000) 

Obr. 2 – Klouby a vazy nohy (Sinělnikov, 1970) 
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Talus je kostí, ve které se rozkládá váha těla. Tomu odpovídá i orientace dvou 

systémů trámců spongiózy, které jdou od kladky šikmo dopředu a dozadu dolů. Zátěž 

působící na talus se tak rozkládá jednak přes člunkovou kost směrem k hlavici prvního 

metatarzu, jednak do hrbolu patní kosti. (Valenta, et al., 1999) 
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5.2 Kineziologie hlezenního kloubu a nohy 

5.2.1 Svaly pro funkci nohy 

Svaly ovládající pohyby nohy a prstů nohy se dají rozdělit do dvou zcela 

odlišných skupin: na dlouhé zevní svaly (extrinsic muscles), které leží v oblasti lýtka a 

bérce, a krátké vnitřní svaly (intrinsic muscles) ležící v oblasti vlastní nohy. 

 Skupina dlouhých svalů nohy – svaly bércové (obr. 3) 

- M. tibialis anterior je mohutný dlouhý sval, ležící na mediálním okraji svalů 

přední skupiny bérce. Začíná od laterálního kondylu, laterální plochy tibie, od fascia 

crusis a od mezikostní blány. Široká a silná šlacha podbíhá retinaculum musculorum 

extensorum superius, proráží dolní fasciální poutko a upíná se na plantární ploše 

mediální klínové kosti a na prvním metatarsu. Sval provádí dorzální flexi a supinaci 

nohy. Udržuje podélnou klenbu nohy a maximálně aktivován je při chůzi. Inervaci 

zajišťuje n. peronaeus profundus. 

- M. extensor digitorum longus probíhá na laterálním okraji svalů přední skupiny 

bérce jako dlouhý vřetenovitý sval. Odstupuje od laterálního kondylu tibie, hlavice a 

přední hrany fibuly, od fascie bérce a od mezikostní membrány. Silná šlacha se během 

průběhu rozdělí ve čtyři tenčí šlachy, které podbíhají obě poutka extenzorů a na hřbetu 

nohy se rozbíhají ke 2. – 5. prstu, kde se přes dorzální aponeurózu fixují k bázi 

distálního článku prstů. Z laterálního okraje svalu se často odděluje m. peronaeus 

tertius, jehož šlacha se pak upíná na bázi 5. metatarzu. Sval provádí extenzi prstů a 

dorzální flexi, pronaci a abdukci nohy. Inervován je z n. peronaeus profundus. 

- M. extensor hallucis longus je štíhlý sval, ležící uprostřed skupiny svalů na 

ventrální straně bérce. Začíná od fibuly a mezikostní blány. Úponová šlacha podbíhá 

fixační retinakula na přední straně bérce a na hřbetu nohy a končí na distálním článku 

palce. Sval extenduje palec a provádí dorzální flexi s částečnou supinací nohy. Inervaci 

zajišťuje n. peronaeus profundus. Tento sval je velmi citlivý na změny jak periferní, tak 

centrální. Je typickým svalem postiženým i při lehčí kompresi kořene L3 nebo při 

počínající peroneální paréze.  

- M. peronaeus longus je povrchově uložený, dlouhý a velmi komplikovaně 

probíhající vřetenovitý sval. Zčásti kryje m. peronaeus brevis. Začíná od zevní plochy 
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hlavice a od těla fibuly. Svalové bříško přechází v dlouhou šlachu, zahýbající za zevní 

kotník. Zde je přidržována horním poutkem peroneálních svalů. V dalším průběhu 

šlacha zahýbá distolaterálně na boční plochu patní kosti, kde ji fixuje dolní poutko. 

Šlacha zahýbá přes okraj krychlové kosti na její plantární stranu, probíhá v sulcus 

tendinis musculi peronaei longi a šikmo směřuje ploskou nohy ke svému úponu na bázi 

prvního metatarzu a na první klínové kosti. Sval provádí plantární flexi, pronaci a 

abdukci nohy. Zajišťuje podélnou i příčnou klenbu nohy. Inervván je z n. peronaeus 

superficialis. 

Obr. 3 – Svaly bérce (Sinělnikov, 1970) 

- M. peronaeus brevis je plochý sval, do značné míry zakrytý m. peronaeus 

longus. Začíná od laterální plochy fibuly, pod odstupem dlouhého lýtkového svalu. 

Úponová šlacha probíhá před šlachou m. peronaeus longus, za zevním kotníkem a po 
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zevní ploše patní kosti, ke které je fixována vazivovými poutky. Šlacha se upíná na 

drsnatinu 5. metatarzu. Inervaci zajišťuje n. peronaeus superficialis. Sval zabezpečuje 

plantární flexi, pronaci a abdukci nohy.  

Oba peroneální svaly se silně aktivují při naklonění těla vpřed. M. peronaeus 

brevis díky svému úponu omezuje inverzi nohy generovanou dlouhým lýtkovým 

svalem. Při průběhu za zevním kotníkem a pod horním vazivovým poutkem mají obě 

šlachy společnou pochvu, která se před dolním poutkem dělí v samostatné pochvy obou 

šlach, jdoucí až k zevnímu okraji nohy. Šlacha m. peronaeus longus má pak v průběhu 

na plantární ploše krychlové kosti pochvu samostatnou.  

 Skupina dlouhých svalů nohy – svaly lýtkové (obr. 4) 

- M. triceps surae je mohutný sval, tvořící pro člověka charakteristické mohutné 

lýtko, které se vyvíjelo v souvislosti s bipedálním způsobem lokomoce. Trojhlavý 

lýtkový sval se skládá ze dvou povrchových hlav patřících m. gastrocnemius a jedné 

hluboké hlavy m. soleus.  

 M. gastrocnemius má dvě hlavy (caput mediale a caput laterale), které začínají na 

zadním svahu příslušného epikondylu femuru. Počáteční šlacha se aponeuroticky 

rozšiřuje a kryje obě bříška asi do poloviny jejich délky. Aponeuróza přechází na spodní 

straně svalu v širokou šlachu, která se spolu se šlachou m. soleus upíná jako tendo 

Achillis na tuber calcanei patní kosti. Zde je podložena burzou. M. gastrocnemius má 

dvoukloubový charakter, ale účinek na kolenní kloub je proti účinku na nohu (odvíjení 

planty při chůzi – propulze chůze) relativně malý. Provádí plantární flexi nohy, při flexi 

kolene pouze pomáhají. 

 M. soleus je široký, hlouběji uložený plochý sval, který pokrývá svaly ležící 

v nejhlubší vrstvě dorzálních bércových svalů. Začíná od hlavice a od zadní plochy 

fibuly, od linea musculi solei na tibii a od vazivového obloučku – arcus tendineus 

musculi solei, napjatého nad hlubokými svaly od hlavice fibuly k linea musculi solei. 

Úponová šlacha spoluvytváří Achillovu šlachu. 

 Celý sval je inervován z n. tibialis. Všechny tři hlavy m. triceps surae společně 

tvoří Achillovu šlachu a odvíjejí nohu při chůzi. Sval musí vyvinout větší sílu, než je 

váha těla (až o 20%), protože pracuje přímo proti směru tíže (váha těla při pohybu proti 

tíži vzrůstá úměrně s rychlostí pohybu vzhledem k tíhovému zrychlení). Proto jeho 

normální funkci nelze vyšetřit s maximálním odporem ruky, ale poskokem na špičce 
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tak, aby pata nedopadla. Při stání jsou obě hlavy m. gastrocnemius v klidu, ale m. soleus 

vykazuje stále určitou základní posturální aktivitu, takže je zatěžován i tonicky proti 

fázické zátěži m. gastrocnemius. Sval má značnou tendenci ke vzniku retrakcí (pro 

stálou posturální zátěž m. soleus, který musí vyvažovat sklon tibie). Jestliže dojde 

k oslabení předních svalů, dojde vždy k retraktivním změnám v m. triceps surae a při 

jeho oslabení vzniká deformita nohy, pes calcaneus. 

Obr. 4 – Svaly lýtkové (Sinělnikov, 1970) 

- M. plantaris je štíhlý rudimentální sval, který začíná nad laterálním kondylem 

femuru. Již při svém začátku přechází v dlouhou tenkou šlachu, která sestupuje 

k mediálnímu okraji Achillovy šlachy, s níž splývá. Inervován je z n. tibialis a svou 

funkcí podporuje m. soleus. 

- M. tibialis posterior je sval uložený na membrana interossea mezi oběma 

dlouhými flexory prstů. Začíná jako dlouhý dvojzpeřený sval od membrana interossea a 
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od přilehlé části tibie a fibuly. Šlacha svalu podbíhá nad vnitřním kotníkem šlachu 

dlouhého ohybače palce, retinaculum flexorum a zatáčí se do planty. Zde se upíná na 

člunkovou kost, klínové kůstky a baze metatarzů. Sval podporuje plantární flexi, ale 

jeho hlavní funkcí je supinace a addukce nohy. Udržuje také podélnou klenbu nohy 

v jejím nejexponovanějším místě a je součástí tzv. třmenu nožní klenby. Inervaci 

zajišťuje n. tibialis. 

- M. flexor digitorum longus je sval uložený na dorzální a vnitřní straně bérce, 

těsně u tibie. Vřetenovité bříško svalu začíná na zadní straně tibie. Šlacha nad vnitřním 

kotníkem kříží šlachu m. tibialis posterior a klade se do žlábku za kotníkem. Podbíhá 

poutko flexorů, na plantě kříží šlachu dlouhého ohybače palce a rozbíhá se čtyřmi 

šlachami na báze distálních článků 2. – 5. prstu. Sval provádí flexi tříčlánkových prstů a 

plantární flexi, supinaci a addukci nohy. Inervován je rovněž z n. tibialis. 

- M. flexor hallucis longus je protáhlý sval, umístěný na laterální straně dorza 

bérce. Odstupuje od zadní plochy fibuly a od přilehlé části membrana interossea. 

Sestupuje za vnitřní kotník, kde se jeho šlacha klade do sulcus tendinis musculi flexoris 

hallucis longi na hlezenní kost, a dále vstupuje do stejnojmenného žlábku pod 

sustentaculum tali. Podbíhá poutko flexorů a v plantě kříží šlachu dlouhého ohybače 

prstů, s nímž částečně srůstá. Upíná se na bázi distálního článku palce. Inervaci 

zajišťuje n. tibialis. Sval provádí flexi palce ale i 2. a 3. prstu) a plantární flexi a 

supinaci nohy. Je hlavním odrazovým svalem při chůzi, běhu, nebo skoku. 

 M. flexor digitorum longus spolu s m. flexor hallucis longus jsou sice flexory 

prstů, ale jejich pohybová aktivita je velmi přesně koordinována s m. triceps surae. 

Flexi prstů oba svaly provádějí v situaci, kdy je ploska nohy mimo kontakt s podložkou. 

Dojde-li ke kontaktu, který je dále akcentován hmotností těla, flexory prstů přitlačují 

plosku nohy k podložce a zvětšují její kontakt, čímž zlepšují stabilitu celého těla při 

chůzi. 

 Skupina krátkých svalů nohy 

Tyto svaly leží na hřbetu a v plosce nohy. Zabezpečují pohyby prstů a některé 

mají velký vliv na nožní klenbu. Řadíme sem: m. extensor digitorum brevis, m. flexor 

digitorum brevis, m. quadratus plantae, mm. lumbricales pedis I-IV, mm. interossei 

pedis dorsales et plantares, m. extensor hallucis brevis, m.abductor hallucis, m. flexor 
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hallucis brevis, m. adductor hallucis, m. abductor digiti minimi a m. flexor digiti minimi 

brevis. (Dylevský, et al., 2000; Véle, 1997) 

 

5.2.2 Pohyby v hlezenním kloubu 

Základní postavení se zaujímá při normálním stoji. Z něho je možná dorzální 

flexe (flexe) – pohyb planty směrem k bérci, a má rozsah asi 20°- 30°. Plantární flexe 

(extenze) je pohyb planty opačným směrem a má rozsah asi 30°-50°. (Véle, 1997) 

Vzhledem k tomu, že vnitřní a zevní kloubní plochy talu jsou rozdílně zakřivené 

a bimaleolární osa probíhá šikmo, jsou kloubní plochy součástí šroubovice a při 

dorzální flexi se noha stáčí do everze a při plantární flexi dochází zároveň k inverzi 

nohy. Každý pohyb v hlezenním kloubu je také provázen rotací bércových kostí, 

zejména fibuly. Při plantární flexi je fibula tažena vpřed, při dorzální flexi se posunuje 

dozadu a nahoru. Smyslem tohoto pohybu je stálá obnova polohy zevního kotníku. 

Kloub je jištěn v relativně stabilní poloze. Mění se přitom i šířka vidlice bércových 

kostí. Při dorzální flexi znemožňuje vklínění kladky do vidlice bérce jakýkoliv boční 

pohyb. Při plantární flexi, kdy se trochlea stýká s vidlicí bérce svou užší částí, jsou 

možné viklavé pohyby. (Valenta, et al., 1999; Dylevský, et al., 2000) 

Pohyby v subtalárním kloubu se dějí kolem šikmé osy probíhající od laterální 

strany patní kosti k vnitřnímu okraji os naviculare (obr. 5). Jde o složené, kombinované 

pohyby: plantární flexe sdružená s addukcí a supinací – inverzí (otočení nohy zevním 

okrajem dolů); dorzální flexe sdružená s abdukcí a pronací nohy - everzí. (Valenta, et 

al., 1999)  

Obr. 5 – Osy a směry pohybů v hlezenním kloubu: A-A’flexe-extenze;B-B‘ inverze-everze; C-

C’abdukce-addukce  (Čihák, 2001) 
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Rozsah mezi abdukcí a addukcí je asi 35°-45° při extenzi v koleně, při 

flektovaném koleně vzrůstá a zvýší se ještě při současné rotaci v kyčli, maximálně může 

u některých jedinců dosáhnout až 90°. Rozsah pronace nohy (malíková strana nohy se 

zvedá od podložky a palcová zůstává na podložce) je asi 15°. Opačný pohyb supinace je 

možný v rozsahu asi 35°. (Véle, 1997) 

Subtalární a horní hlezenní kloub představují funkční jednotku, ve které rozsah 

obou kloubů dovoluje vzájemnou funkční kompenzaci. Například u lidí s větší rotací 

v hlezenních kloubech (chůze špičkami od sebe) je kompenzačně zvětšený rozsah 

pohybu v subtalárním kloubu. Proto osoby s nehybným horním hlezenním kloubem 

chodí s nohou v zevní rotaci. (Dylevský, et al., 2000) 

 

5.2.3 Kineziologické souvislosti 

Noha tvoří pevný, ale variabilní kontakt s terénem, po kterém se pohybujeme a 

který noha „uchopuje“. Tím vznikají potřebné odpory, které umožňují působení 

reaktivní síly při stoji a lokomoci. Noha má velkou schopnost adaptace na nerovnosti 

terénu, po kterém chodíme. Vytváří nutnou oporu pro stoj a lokomoční funkci, ale tlumí 

i mechanické rázy, které při lokomoci vznikají a přenášejí se kloubním řetězcem dolní 

končetiny na vyšší segmenty, kde jsou dále tlumeny pružnou páteří. 

Vnitřní svaly nohy se aktivují při adaptaci na terén, který mají proprioceptivně 

vnímat. Tyto drobné svaly nastavují profil nohy při iniciaci vzpřímeného držení. Nošení 

bot má zabránit poranění planty, ale brání adaptační funkci nohy, protože bota funguje 

spíše jako dlaha. 

Vnější svaly nohy slouží jednak k udržování stabilní polohy ve vzpřímeném 

stoji, které je provázeno trvale nepatrným kolísáním mezi supinací, pronací, flexí a 

extenzí nohy. Tyto svaly mají vliv i na udržení nožní klenby, ale především slouží 

k odvíjení chodidla při chůzi. Dynamická funkce lýtkových a bércových svalů ve stoji 

je patrna jako hra šlach. Vyniká zejména při zhoršené stabilitě nebo vyloučením optické 

kontroly stoje. Nestačí-li funkce delších svalů nohy, rozšiřuje se aktivita na skupiny 

stehenní a na svaly trupu a může vést při špatné stabilizaci až k rozšíření oporné báze 

úkrokem. 

Funkční adaptabilita nohy je tak veliká, že v případě nouze může nahradit i 

úchopovou funkci ruky. 
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Stabilita opory je udržována i při jednotlivých fázích lokomoce (oporná fáze 

kroku). Na tvar nohy mají vliv nejen svaly, ale především ligamentózní aparát 

s kloubními pouzdry, který zpevňuje nožní klenbu. Její dynamickou adaptaci zajišťují 

smyčky dlouhých lýtkových svalů, které fungují jako jakýsi třmen, podporující klenbu 

při zátěži. Při poruše ligamentózního nebo svalového aparátu dochází ke změnám tvaru 

nohy, k deformitám. 

Pozorování a optické hodnocení svalových reakcí při udržování vzpřímeného 

postoje využíváme při klinickém hodnocení stability tím, že srovnáváme udržování 

stability při různě široké bázi a zkoušíme i vyloučit zrakovou kontrolu. Bázi můžeme 

zúžit až na stoj na jedné noze, popř. na špičce nebo patě jedné nohy. Tím můžeme 

posoudit zpracování proprioceptivní i exteroceptivní aference z periferie, popřípadě 

dostáváme informace o funkcích subkortikálních a cerebelárních. 

Vliv svalů na tvar nožních kleneb je zřetelný, ale tam, kde se má trvale udržovat 

pozice segmentů se místo metabolicky náročných svalů volí nenáročná tkáň, jako jsou 

ligamenta. Svaly se používají tam, kde je třeba vyvíjet proměnlivé úsilí přechodného 

rázu. Proto se klenba nohy zlepšuje chůzí a zhoršuje delším stáním. Cvičení nožních 

svalů je významné, ale stejně významné je i odstraňování pohybových omezení kloubů 

na noze. Protože bolestivá aference z distálních struktur ovlivňuje lokomoci a posturální 

funkce, je nutné si všímat pohybových omezení bolestivých i nebolestivých v těchto 

strukturách. Bolestivé afekce na dolní končetině vyvolávají poruchy chůze (kulhání), 

které mohou vést k různým vadným kompenzačním mechanismům vzdálených struktur 

v oblasti kolena, kyčle a celého osového orgánu. 

Na dolní končetinu do oblasti kolena a nohy zasahují dlouhé funkční řetězce 

probíhající od horních končetin přes záda a trup do končetin dolních. Poruchy v tomto 

řetězu (zejména v jeho páteřní části) se mohou promítat proto i do oblasti dolní 

končetiny na úpon tohoto řetězce kolem fibuly, kde mohou sekundárně působit 

bolestivé potíže v oblasti kolena, ale mohou se projevovat i distálně na funkci nohy. 

Existují vzájemné funkční vztahy mezi dolními končetinami a osovým orgánem v obou 

směrech. (Véle, 1997) 
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5.3 Mechanismy poranění hlezenního kloubu 

5.3.1 Poranění ligamentózního aparátu 

Více než 80% všech poranění hlezna jsou podvrtnutí v inverzi. Noha se náhle 

přetočí do plantární flexe a supinace. Sportovec pociťuje ostrou bolest v oblasti zevního 

hlezna. Při tomto způsobu poranění hlezenního kloubu bývá jako první poraněn přední 

talofibulární vaz a anterolaterální část kloubního pouzdra. Tento vaz je také nejčastěji 

poškozenou strukturou v oblasti hlezenního kloubu.  

Při převaze addukčního násilí se může jako první trhat kalkaneofibulární vaz, 

běžně je však přerušen pokračujícím inverzním násilím až po přerušení předního 

talofibulárního vazu. Méně často je poškozen i zadní talofibulírní vaz. Bývá tomu tak 

při poranění v čisté inverzi bez plantární flexe či rotace. Při podvrtnutí v rotaci bývají 

mimo postranních vazů též poraněny tibiofibulární vazy a mezikostní membrána. 

 Poranění laterálních vazů hlezna může být sdruženo s kontuzí nebo rupturou 

svalového bříška krátkého extenzoru prstů a rupturou předního retinacula, což samo o 

sobě není závažné, ale zdánlivě může vést k závažnějšímu obrazu distorze, než jaký ve 

skutečnosti je. 

K podvrtnutí hlezna v everzi dochází podstatně méně často než v inverzi. To je 

dáno především anatomickými předpoklady hlezenního kloubu a silou deltového vazu. 

Podvrtnutí v everzi afektuje právě deltový vaz. Pokud deltový vaz násilí nealteruje, 

dochází k avulzi mediálního maleolu. Nejčastěji se k everznímu násilí připojuje i silná 

pronace, abdukce a dorziflexe nohy. V tom případě je poraněn tibiofibulární vaz 

(syndesmóza), mezikostní membrána, eventuelně může dojít i k fraktuře fibuly.  

Při podvrtnutí v dorziflexi dochází k separaci syndesmózy a často 

k osteochondrální fraktuře nebo fraktuře krčku talu. Může též dojít k poškození 

Achillovy šlachy. (Dungl, 1989; Roy, Irvin, 1983 in Hrazdira, et al., 2008) 

 

5.3.2 Zlomeniny v oblasti hlezna 

Při podvrtnutí hlezenního kloubu či při jeho následném „přisednutí“ může dojít 

nejen k poškození vazů a kloubního pouzdra, ale i k poškození kostí jak dolního konce 

kosti lýtkové, tak holenní. (Pilný, et al., 2007) 
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Lauge-Hansen v roce 1948 rozdělil zlomeniny hlezna do čtyř skupin podle 

mechanismu vzniku, později přidal ještě pátou skupinu poranění pronačně-

dorziflexních. Typ zlomeniny je dán postavením nohy v okamžiku úrazu a velikostí a 

směrem působícího násilí. 

 Supinačně-addukční zlomenina (obr. 6) je výsledkem mediálně působícího násilí 

na supinovanou nohu. Lig. calcaneofibulare je napnuto a buď se trhá, nebo se příčně 

láme zevní kotník (stadium I). Dalším stadiem je vertikální zlomenina vnitřního kotníku 

(stadium II). 

Obr. 6 – Supinačně-addukční zlomeniny (Dungl,1989) 

 Supinačně-everzní zlomeniny (obr. 7) vznikají působením zevně rotačního násilí na 

nohu fixovanou v supinaci. Deltový vaz je zpočátku relaxovaný, zevní rotace talu 

působí tlakem na zevní kotník nejprve roztržení předního tibiofibulárního vazu (stadium 

I), pokračujícím násilím se spirálně láme fibula (stadium II), tahem zadního 

tibiofibulárního vazu a přímým tlakem hrany talu dojde k odlomení posterolaterálního 

okraje tibie (stadium III). Nevyčerpá-li se úrazové násilí, trhá se deltový vaz nebo se 

avulzí láme vnitřní kotník (stadium IV). 

Obr. 7 – Supinačně-everzní zlomeniny: III.-pohled zezadu (Dungl,1989) 
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 Fraktura pronačně-abdukční (obr. 8) je způsobena laterálně směřujícím násilím při 

noze fixované v pronaci. Tahem za deltový vaz se odlomí vnitřní kotník (stadium I), 

nebo se trhá deltový vaz. Pokračující násilí napíná vazy tibiofibulární syndesmózy, 

které se buď přetrhnou, nebo vytrhnou i s kostním úponem (stadium II). V dalším stádiu 

dochází ke krátce šikmé zlomenině fibuly nad úrovní kloubní štěrbiny (stadium III). 

Obr. 8 – Pronačně-abdukční zlomeniny (Dungl,1989) 

 Pronačně-everzní typ zlomeniny (obr. 9) je výsledkem zevní rotace talu při noze 

fixované v pronaci. V první fázi se trhá deltový vaz nebo se láme vnitřní kotník 

(stadium I), progresí zevně rotačního násilí se trhá přední tibiofibulární vaz a lig. 

interosseum a mezikostní membrána (stadium II). Pokračováním tohoto mechanismu je 

zlomenina fibuly nad syndesmózou (stadium III), někdy až proximálně pod hlavičkou. 

Konečně může dojít i ke zlomenině posterolaterálního okraje tibie (stadium IV). 

Obr. 9 – Pronačně-everzní zlomeniny (Dungl,1989) 

 Pronačně-dorziflexní zlomenina (obr. 10) vzniká zpravidla pádem z výšky. Nejprve 

se láme vnitřní kotník (stadium I), dále pak rozsáhlý fragment z přední části tibie 

(stadium II). Další stádium určuje supramaleolární zlomenina fibuly (stadium III), při 
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přetrvávajícím násilí dojde ke zlomenině zadní části kloubní plochy tibie a vzniká 

kominutivní zlomenina (stadium IV). (Dungl,1989) 

Obr. 10 – Pronačně-dorziflexní zlomeniny (Dungl,1989) 
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5.4 Klasifikace poranění 

5.4.1 Poranění měkkého hlezna 

Dělení do skupin dle tíže poškození vazivového aparátu je nejednotné, zásadní je 

však odlišení distenze či parciální ruptury vazů při zachovalé stabilitě kloubu od 

přerušení vazu/ů spojeného/ých s instabilitou hlezna.  

 První stupeň – dochází k natažení vazů (distenze), není porušena zevní struktura ani 

pevnost vazu, ale dochází k mikroskopickým trhlinkám, které se hojí jizvou. 

 Druhý stupeň – struktura vazu je narušena, ale vaz není úplně přetržen (parciální 

ruptura). Při tomto stupni dochází i k poškození kloubního pouzdra, které je protkáno 

cévami. V místě poškození vzniká krevní výron, což je důležité pro rozlišení prvního a 

druhého stupně poškození. 

 Třetí stupeň (obr. 11) – jedná se o úplné přetržení vazů (totální ruptura), je porušena 

stabilita kloubu, dochází k výraznému poškození kloubního pouzdra a může dojít 

k poškození chrupavek. 

Obr. 11 – Krevní výron a otok při úplné ruptuře vazů (Funda, 2008) 

 Chronická stadia – vznikají při neléčeném přetržení vazů, kdy dochází k uvolnění 

přetržených struktur, vzniká chronická nestabilita kloubu. Ta se projevuje 

podklesáváním a opotřebováním chrupavek, s následnou tvorbou osteofytů a 

obroušením chrupavky – artrózou. (Dungl, 2005; Pilný, et al., 2007) 

Podle mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) dělíme poranění měkkého hlezna 

do následujících skupin: S 930 – Vymknutí kotníku, S 932 - Ruptura vazů v úrovni 

kotníku a nohy pod ním, S 934 - Podvrtnutí a natažení kotníku. Nutno též zmínit 

diagnózu S96 – Poranění svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním. (MKN, 2010) 
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5.4.2 Fraktury v oblasti hlezna 

Dělení podle mechnizmu vzniku bylo popsáno v předešlé kapitole.  

Danisova-Weberova klasifikace dělí zlomeniny do tří velkých skupin: 

 I. Luxační zlomeniny 

A) Maleolární zlomeniny s frakturou fibuly distálně od syndesmózy 

B) Maleolární zlomeniny s frakturou fibuly v úrovni syndesmózy 

C) Maleolární zlomeniny s frakturou fibuly proximálně od syndesmózy 

 II. Kompresivní zlomeniny 

A) Tříštivá zlomenina distálního konce tibie se současnou zlomeninou fibuly 

B) Tříštivá zlomenina distálního konce tibie bez zlomeniny fibuly 

C) Kominuce maleolární vidlice se zlomeninou těla kosti hlezenní 

 III. Jiné zlomeniny hlezna 

A)  Zlomeniny bérce s postižením hlezna 

B) Zlomeniny hlezna v dětském věku 

C)  Ostatní, zpravidla atypické zlomeniny (Dungl, 1989) 

Podle mezinárodní klasifikace nemocí dělíme fraktury v oblasti hlezna 

následovně: S 825 – Zlomenina vnitřního kotníku, S826 – Zlomenina vnějšího kotníku, 

S828 – Zlomeniny jiných částí bérce (bimaleolární, trimaleolární), S 970 – Drtivé 

poranění (rozdrcení) kotníku. (MKN, 2010) 
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5.5 Diagnostika 

Stanovení diagnózy a určení závažnosti poškození hlezna by mělo být zahájeno 

zjištěním mechanismu úrazu, jeho okolností i následného vzniku otoku a hematomu. Po 

klinických testech a běžné radiografii následují specifická vyšetření zobrazovacími 

metodami. 

 

5.5.1 Anamnéza 

Při vyšetření se ptáme pacienta na mechanizmus a okolnosti úrazu, zda pocítil 

prasknutí, zda mohl pokračovat v činnosti či sportovním výkonu. Dotazujeme se na 

místo vzniku primární bolestivosti a otoku, na to, jak rychle se otok vytvořil, zda byl 

zpočátku pouze ventrálně před fibulou či hned kolem celého zevního kotníku.  

Aspekcí a palpací vyšetříme oteklé místo a zjistíme místo maximální palpační 

bolestivosti. Silně bolestivá zranění s okamžitým vznikem hematomu a otoku 

s nemožností pokračovat v chůzi jsou podezřelá z ruptury vazů. (Dungl, 1989) 

Výraz obličeje pacienta umožní orientačně odhadnout úroveň individuální 

tolerance bolesti, aniž by na ní byl kladen cílený dotaz. Jestliže se při automatických 

pohybech výraz obličeje nemění a při cíleném dotazu na bolest naopak pacient živě 

gestikuluje a popisuje kruté bolesti, získáme určitý objektivní náhled na celou situaci. 

(Gross, et al., 2005) 

 

5.5.2 Klinická vyšetření 

Provedeme-li záhy po úrazu níže popsaná vyšetření, je možno okamžitě klinicky 

zjistit případnou nestabilitu, později otok a ochranný reflexní svalový spasmus toto 

vyšetření znesnadní. Tato vyšetření se nejlépe provádí v lokální anestezii a nikdy by 

v diagnostice neměla být opomenuta. Jsou to vyšetření předsunutí talu (anterior drawer 

test) a vyšetření vyklonění talu (talar tilt test):  

 Vyšetření předsunutí talu – přední zásuvkový test (obr. 12) 

Tento test používáme k posouzení strukturální integrity ligamentum fibulotalare 

anterius, přední části kloubního pouzdra a ligamentum fibulocalcaneare. Pacient při 

testování sedí s kolenem flektovaným a visícím přes okraj vyšetřovacího stolu (aby bylo 
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redukováno napětí m. gastrocnemius). Dlaní jedné ruky fixujeme distální třetinu bérce 

z přední strany a druhou rukou obejmeme patu. Výchozí polohou je 20° plantární flexe 

nohy, protože v této poloze je přední fibulotalární vaz postaven kolmo na osu dolní 

končetiny. Nyní se snažíme tlačit kalkaneus a vysunout talus z tibiofibulární vidlice 

směrem dopředu. Nadměrný posun je často doprovázený lupnutím a je považován za  

pozitivní přední zásuvkový příznak. 

Obr. 12 – Přední zásuvkový test (Gross, et al., 2005) 

Pacienta můžeme vyšetřovat rovněž vleže na zádech s pokrčenou dolní 

končetinou v kyčelním a kolenním kloubu. Při vyšetřování sledujeme kožní povrch – 

prohlubeň, která se objeví nad sinus tarsi v tahu indikuje subluxační postavení. Tento 

test je třeba provádět vždy oboustranně pro porovnání výsledků. Otok kolem hlezenního 

kloubu může snížit validitu výsledků.  

 Vyšetření vyklonění talu – inverzní stres test (obr. 13)  

Při pozitivitě předního zásuvkového příznaku provádíme inverzní stresový test. 

Tento test odhaluje poškození ligamentum fibulocalcaneare, protože tento vaz brání 

nadměrné inverzi nohy. Pacient při vyšetření sedí na okraji stolu nebo leží na zádech. 

Jednou rukou stabilizujeme distální bérec a dlaní jedné ruky obejmeme a uchopíme patu 

a provedeme subtalární inverzi. Nadměrný inverzní pohyb znamená pozitivní výsledek 

testu.  

Koleno je opět flektováno v 90°, aby bylo redukováno napětí m. gastrocnemius. 

Tento test by také měl být prováděn oboustranně z důvodu stranové komparace. 

Provádění testu ve větší plantární flexi snižuje napětí fibulokalkaneálního vazu, na 
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druhé straně může zvýšit napětí předního fibulotalárního vazu. Otok hlezenního kloubu 

může způsobovat falešnou negativitu testu. 

Obr. 13 – Inverzní stres test (Gross, et al., 2005) 

Tento test lze provádět též v everzi se zaměřením na deltový vaz kotníku 

(poranění deltového vazu je však extrémně vzácné). 

Oba testy provádíme nejpozději do 3. dne od akutního poranění hlezna, později 

již nejsou indikovány z důvodu rizika narušení hojivých procesů. Vyšetření pak 

odkládáme až na období po ukončení léčby – od sedmého týdne po úrazu, kdy již 

předpokládáme dohojení vazivových struktur. (Gross, et al., 2005; Hrazdira, et al., 

2008) 

 Podezření na frakturu 

Již při aspekčním a palpačním vyšetření lze dle určitých znaků vyslovit 

podezření na frakturu: 

- úhlové odchýlení nohy vzhledem k celé noze 

- hematom na mediální straně při zranění inverzním 

- hematom na laterální straně při zranění everzním  

- krepitace 

- axiální bolestivý tlak nártu nebo paty 

- ostrý bolestivý tlak a bolest na poklep na laterální části kotníku 

- bolestivý tlak na celé kosti lýtkové  

- bolestivý tlak na hlavici páté zánártní kosti (avulzní fraktura). (Pokorný, 2002) 

 Chronická laterální nestabilita 

Chronická laterální instabilita hlezna vede k opakovaným distorzím, pocitu 

nejistoty, recidivujícím otokům, bolestem a omezení sportovní aktivity. Anamnesticky 
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zjistíme zpravidla konzervativně léčenou distorzi, při klinickém vyšetření je však třeba 

vyloučit i další možné příčiny vedoucí k nestabilitě hlezna, jako např. kořenový 

syndrom S1, vrozenou ligamentózní laxicitu nebo zvýšenou vnitřní torzi tibie. Následky 

staršího úrazu hlezna s tvorbou osteofytů na přilehlých kloubních plochách talu a tibie 

mohou působit blokády pohybu a příznaky podobné laterální nestabilitě. (Dungl, 1989) 

 

5.5.3 RTG vyšetření 

K ozřejmení poranění skeletu jsou vyžadovány snímky ve dvou základních 

projekcích.  Při velkých dislokacích, kdy kostní úlomky a prominence působí tlakem na 

kůži lokální ischemii, se bez celkové anestezie, bezprostředně ještě před zhotovením rtg 

snímků, provede hrubá repozice a končetina se přifixuje na rtg transparentní dlahu.  

Při podezření na akutní i chronické ligamentózní léze v oblasti hlezna jsou 

indikovány držené (nucené, funkční) snímky v místní nebo celkové anestezii. Chybí-li 

na rtg snímku zlomenina fibuly a má-li zraněný příznaky závažnějšího poranění, 

zhotoví se ještě snímek bérce k odhalení eventuální zlomeniny fibuly v e vyšších 

etážích. Při podezření na současné poranění sub talo se rtg vyšetření doplní o šikmý 

bočný snímek a dorzoplantární snímek nohy, eventuelně o AP snímek na vidlici. 

 Držené projekce 

Držené snímky se zhotovují v AP projekci (v everzi, zevní rotaci nebo inverzi) a 

snímek na předozadní posun talu v bočné projekci. Nejčastěji je indikován držený 

snímek do inverze při podezření na akutní i chronickou laterální instabilitu hlezna, ze 

stejných důvodů je indikován boční snímek na předozadní posun talu. Snímky držené 

do everze nebo zevní rotace jsou indikovány méně často, protože izolovaná poranění 

deltového vazu jsou relativně vzácná.  

- Inverzní držená projekce je indikována při podezření na lézi fibulárních vazů. 

Dojde-li při tom k signifikantnímu rozšíření tibiotalární kloubní štěrbiny laterálně, musí 

být zhotoven srovnávací snímek zdravého hlezna za stejných podmínek k vyloučení 

falešně pozitivního nálezu. Dle Coxe je u mladých zdravých jedinců příznakem 

signifikantního poranění fibulárních vazů rozevření štěrbiny nad 5°. Operační léčení 

ruptur fibulárních vazů je indikováno převážně u mladších, sportovně aktivních jedinců, 

rozevření tibiotalární štěrbiny na zevní straně absolutně větší než 10° je jasnou indikací 

k operaci, stejně jako rozdíl větší než 6° oproti druhé straně. 
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- Boční snímek na předozadní posun talu objektivizuje přední zásuvkový test na 

integritu lig. fibulotalare anterius a lig. fibulocalcaneare. Dle různých autorů je 

patologická míra 3-8mm. 

- Everzní držená projekce je indikována méně často, pozitivním nálezem je 

rozevření kloubní štěrbiny hlezna mediálně o více než 10°.  

- Zevně rotační držená projekce je testem na lézi deltového vazu. Při přerušení 

hluboké části se rozšíří mediální část tibiotalární kloubní štěrbiny o více než 3 mm ve 

srovnání s laterální částí tibiotalární štěrbiny. (Dungl, 1989; 2005) 

 

5.5.4 UZ vyšetření 

Držené snímky pomocí RTG mají nevýhodu v přílišné radiační expozici jak 

pacienta, tak vyšetřujícího. Vyšetření v nucených polohách lze provádět též pomocí UZ, 

kdy pomocí kaliperu můžeme přesně změřit sledovanou vzdálenost.  

Dle Hrazdiry je vyšetření prováděno ve ventrolaterálním šikmém řezu od 

kostěného okraje fibuly přes sinus tarsi ke kalkaneu. měřena je fibulo-calcaneální 

vzdálenost v klidové i držené (nucené) poloze. Rozdíl mezi klidovou a drženou polohou 

větší než 3 mm je známkou instability a léze předního fibulotalárního vazu, při rozdílu 

nad 7 mm lze usuzovat na lézi fibulokalkaneálního vazu. (Hrazdira, Skotáková, 2010) 

Dle Ernsta se vyšetřuje předsunutí talu v dorzálním longitudinálním řezu přes 

Achillovu šlachu a je posuzována vzdálenost zadní hrany tibie od trochley talu. Rozdíl 

v držené pozici větší než 3 mm je opět známkou kloubní instability. (Ernst, et al., 1990 

in Hrazdira, Skotáková 2010) 

Porovnání ventrolaterálního dorzálního řezu ukazuje na etáž instability. Pokud 

rozdíly jsou při obojím snímkování stejné, jedná se o poškození talocrurálního kloubu. 

Rozdílnost výsledků poukazuje na subtalární instabilitu. 

Všechna vyšetření jsou prováděna v lokální anestezii, pro vyloučení vlivu 

svalové stabilizace a bolestí stimulovaných svalových kontrakcí. Pro odlišení 

konstituční hypermobility, vazivové hyperelasticity a s ní spojené falešně pozitivní 

diagnózy je třeba provést vždy stranovou komparaci, doplnit držené snímky RTG/UZ 

projekcemi druhostranného kloubu. (Hrazdira, et al., 2008; Hrazdira, Skotáková, 2010)  

UZ vyšetření též poskytuje vyšetřujícímu možnost zhodnocení stavu měkkých 

tkání sledované oblasti. Velkým přínosem je i zachycení echografických změn nad 
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tibiofibulární syndesmózou, svědčící pro poškození předního tibiofibulárního vazu. U 

vazů přemosťujících hlezenní kloub je mnohdy ruptura vazu přímo patrná, nepřítomnost 

defektu však neznamená nepřítomnost ligamentózní léze. Distenzi, rozvláknění a 

insuficienci vazů je nutno hodnotit v držených polohách, jak bylo popsáno výše. 

(Hrazdira, et al., 2008) 

 

5.5.5 NMR vyšetření 

Nukleární magnetická rezonance je v současné době nejpřesnější zobrazovací 

metodou v oblasti znázornění měkkých tkání. Vzhledem k vysoké nákladnosti a dlouhé 

objednací lhůtě, je však NMR vyšetření hlezenního kloubu indikováno zřídka. 

Standardní NMR vyšetření kotníku se provádí v axiální, koronální a sagitální 

rovině (obr. 14). Pacient leží s nohou přibližně v 20 ° plantární flexi, což je důležité ze 

tří důvodů: snižuje tzv. efekt magického úhlu, zvýrazňuje tukovou plochu mezi 

peroneálními šlachami, a umožňuje lepší vizualizaci lig. calcaneofibulare. Pro zvýšení 

prostorového rozlišení se používají končetinové cívky.  

Obr. 14 – Roviny NMR vyšetření (Rosenberg, et al., 2000) 

Na pořízených snímcích jsou vazy snadno identifikovány jako tenké, lineární 

struktury, s nízkou intenzitou signálu, spojující přilehlé kosti a jsou obvykle vymezeny 

sousedící tukovou tkání o vysoké intenzitě. Kromě běžných 2D snímků, lze získat i 3D 

obrazy vyšetřovaných tkání. Pro diagnostiku akutní ruptury laterálního kolaterálního 

vazu jsou podstatné morfologické změny a změny intenzity signálu v místě a okolí 

vazu.  

Poranění předního fibulotalárního vazu jsou snadno rozpoznatelná na běžných 

axiálních snímcích (obr. 15). Jsou zde patrné diskontinuity, zvlnění, oddělení, 

zahušťování, ředění, nebo nepravidelný obrys. Nehomogenita se zvýšenou intenzitou 

signálu mezi ligamenty svědčí o přítomnosti otoků nebo hematomů.  
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Obr. 15 – Poranění předního fibulotalárního vazu: šipky ukazují rozvolnění (Rosenberg et al., 2000) 

Poranění kalkaneofibulárního vazu může být detekováno na axiálních snímcích, 

ale důsledně je znázorněno na sekvenčních koronárních snímcích. Normální 

kalkaneofibulární vaz je na průřezu vidět jako homogenní, oválná struktura o nízké 

intenzitě signálu obklopená tukem. Poškozený vaz je často zahuštěný, nehomogenní a 

okolní tukové plochy jsou často zničeny. Tekutina uvnitř peroneální šlachové pochvy 

může být sekundárním znakem léze kalkaneofibulárního vazu. 

Pohmožděniny deltového vazu, a to zejména jeho tibiotalární části, se na 

snímkách NMR projevují jako ztráta pravidelného pruhování, které je při zobrazení 

deltového vazu běžně vidět. Často je také patrna volná tekutina uvnitř šlachové pochvy 

m. tibialis posterior. (Rosenberg, et al., 2000) 
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5.6 Léčba 

5.6.1 První pomoc 

Kvalita poskytnuté první pomoci přímo ovlivňuje rozsah sekundárních 

posttraumatických změn, jako velikost hematomu a otoku a též má vliv na intenzitu 

bolesti. Čím dříve jsou úkony provedeny, tím lepších dosahují účinků.  

Úkony lze jednoduše pojmenovat zkratkou „RICE“ -  Rest (klid), Ice (ledování), 

Compression (stažení), Elevation (zvýšení polohy): 

 Klid – Sportovní aktivita by měla být ukončena a zraněná noha by se neměla nadále 

zatěžovat. 

 Ledování – Ledování postižené oblasti zmírňuje rozvoj otoku, který způsobuje větší 

bolestivost a zpomalení hojivých procesů. Chladicí médium se přikládá přes tenkou 

vrstvu látky 4x-8x denně na 15-20minut. Delší doba aplikace může způsobit poškození 

kůže chladem. Použít lze ledovou tříšť v sáčku, originální chladicí gelový sáček nebo i 

mraženou zeleninu. Možné je též použít speciální chladicí sprej. 

 Stažení – Ke stažení hlezna používáme elastický obvaz nebo různá speciální 

kompresní obinadla nebo tapy. Je třeba dbát na to, aby nedocházelo k přílišnému stažení 

a zaškrcení nohy. 

 Zvýšení polohy – Hlezno by se mělo nacházet v poloze výš než srdce. Noha by zde 

neměla být aktivně držena, ale podložena a uvolněna. (University of Iowa Hospitals and 

Clinics, 2005)  

  Jako podpůrnou léčbu lze ihned zahájit systémovou enzymoterapii, pro tlumení 

bolesti a otoku je možné od druhého dne vtírat masti či gely (heparinoidy, nesteroidní 

antiflogistika, fytoterapeutika). (Pilný, et al., 2007; Funda, 2008) 

 

5.6.2 Léčba akutního poranění měkkých tkání hlezna 

Zahájení terapie akutní distorze hlezna bez bližšího určení stupně poškození 

ligamentózních struktur není chápáno jako lege artis postup. Nelze-li určit u stavů po 

těžších distorzích závažnost postižení ligamentózního aparátu (ať již v důsledku 

závažných sekundárních změn nebo v důsledku propásnutí intervalu vhodného 
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k exaktnímu vyšetření), ošetřujeme hlezno jako by se jednalo o ligamentózní lézi. 

(Hrazdira, et al., 2008) 

Poranění stupně I lze zvládnout tzv. funkční léčbou, bez pevné fixace, 

ledováním, klidem, odlehčením (chůze o francouzských holích) a místní aplikací 

protizánětlivých látek – ibuprofenu, nimesulidu, diklofenaku, ketoprofenu. Doba klidu 

je různá, jediným kritériem pro obnovení zátěže jsou bolest, otok a bolestivost při 

nášlapu. Z pohybových aktivit je po 1-2 týdnech obvykle povoleno kolo a plavání, běh 

vhodným terénem s použitím bandáže nebo tejpů po 3 týdnech. (Funda, 2008) 

Jedná-li se o akutní těžké distorze s mohutným otokem, výronem krve do nitra 

kloubu a s tím spojenou výraznou bolestivostí, klasický lege artis konzervativní přístup 

předpokládá iniciální naložení dobře podložené sádrové dlahy na období počátečního 

stadia maximálních sekundárních změn a po opadnutí otoku dotočení cirkulární sádrou 

na celkovou dobu 2-3 týdnů po distorzích bez ligamentózní léze (I. stupeň) a na dobu 5-

6 týdnů v případě ligamentózní léze (II. a III. stupeň). Sádrová fixace bývá nahrazována 

syntetickými obvazy – plasty. Rigidní plastová cirkulární fixace je lehčí, pevnější, 

prodyšná, zajišťuje pacientovi vyšší komfort i možnost dřívějšího zatížení se snížením 

rizika poškození fixace. Lze také využít vysoké pevné rigidní ortézy s postranní 

výztuhou. (Hrazdira, et al, 2008; Pokorný, 2002) 

Autoři Kerkhoffs et al. ve své metaanalýze článků řešících problematiku 

operační a konzervativní terapie poranění ligament hlezenního kloubu neshledali 

dostatečně validní důkazy k určení relativní výtěžnosti chirurgické, či naopak 

konzervativní léčby u akutního poranění laterálního ligamentózního komplexu u 

dospělých jedinců. Rozhodnutí o léčebném postupu by mělo být vždy založeno na 

individuální potřebě konkrétního pacienta. Vždy by měly být pečlivě zváženy jak 

relativní přínosy, tak i rizika každé volby.  

Vezmou-li se v potaz možnosti pooperačních komplikací a vysoké náklady 

spojené s chirurgickou léčbou, bývá většinou nejlepší a nejdostupnější variantou jak pro 

lékaře, tak i pacienta konzervativní přístup. (Kerkhoffs, et al, 2005) 

V případě operačního řešení, je výkon prováděn při celkové anestezii či 

ischiofemorální blokádě. Přední fibulotalární vaz, pouzdro a synovilis se šijí v jedné 

vrstvě. kalkaneofibulární vaz se jako extrakapsulární struktura šije samostatně. 

Přerušené vazy se šijí technikou end to end, a jsou-li prodlouženy, je třeba nejprve 
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dosáhnout jejich správného napětí. Vazy vytržené z kostního úponu se všívají zpět 

intraoseálně založenými stehy. (Dungl, 1989) 

Při přerušení deltového vazu je situace rozdílná oproti lézi laterálního komplexu 

a operační řešení je indikováno primárně. (Kerkhoffs, et al, 2005) 

Deltový vaz se šije vždy ve dvou vrstvách, hluboká porce vazu ponechaná bez 

ošetření se může interponovat mezi mediální malleolus a talus. Zadní část deltového 

vazu (pars tibiotalaris posterior) může být ošetřena až po protětí šlachové pochvy m. 

tibialis posterior. (Dungl, 1989) 

Poranění vazivového aparátu se u člověka hojí po dobu 6 týdnů. Současná 

sportovní medicína nabízí několik možností urychlení tohoto procesu až o 3 týdny. 

Jedním ze způsobů je aplikace růstových faktorů (GF-Growth Factors, resp. 

PRGF – Plasma Rich in Growth Factors). Růstové faktory jsou bílkoviny krevní 

plazmy, které se klíčovým způsobem podílejí na proliferaci buněk mezenchymového 

původu, uplatňují se jak v období ontogeneze, tak v dospělosti při hojení poškozených 

tkání. Po aplikaci PRGF je v tkáni vyvolána specifická odpověď – chemotaxe, 

proliferace, proteosyntéza i syntéza dalších GF, tvorba extracelulární matrix, 

angioneogeneze a následná funkční přestavba tkáňových struktur. Tento proces je za 

běžných podmínek doprovázen zánětlivě působícími interleukiny leukocytů. Urychlení 

a zlepšení celého procesu reparace arteficiálně podanými GF je dáno několikanásobně 

větším množstvím GF na jednotku objemu, přímou infiltrací GF do poškozené tkáně a 

omezením působení interleukinů v místě léze – reparace je zahájena dříve, než dojde 

k migraci leukocytů, nosičů interleukinů, do poškozené oblasti. Zároveň s omezením 

zánětlivé fáze hojení je snížena i bolestivost procesu reparace.  

Způsob aplikace je takový, že poraněnému se odebere do 48 hodin po úrazu 

40ml žilní krve, pomocí centrifugace se oddělí krevní elementy a v patřičné frakci 

plazmy se nalézající PRGF se po aktivaci chloridem vápenatým injekčně aplikuje do 

místa poranění vazů. Tento způsob lze užít při poranění II. a III. stupně. (Frei, et al., 

2008; Funda, 2008) 

Obdobného efektu lze dosáhnout užitím kyseliny hyaluronové (STABHA – Soft 

Tissue Adapted Biocompatible Hyaluronic Acid). Ta udržuje morfologicko-funkční 

integritu mikroprostředí, potlačuje zánět, urychluje hojivé procesy edémů a hematomů a 

má analgetické účinky. Ve volné formě je přítomna v synoviální tekutině. Podílí se na 
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tvorbě fibrinové sítě integrací do fibrinové matrix a tímto mechanizmem urychluje 

reparační pochody. Možnost použití STABHA je v současnosti schválena u distorzí 

hlezna s vyloučením kompletních vazivových ruptur (stupeň II). Randomizovaná studie 

autorů Petrelly et al. prokazuje statisticky významné zkrácení doby hojení a snížení 

počtu recidiv distorzí oproti kontrolní skupině.  

První aplikace se provádí injekčně do oblasti postižených vazů do 48 hodin po 

poranění, druhá za dalších 48 hodin. Preparát (SportVis) je běžně dostupný, technika 

vpichu není obtížná. Lék však není hrazen z prostředků všeobecného zdravotního 

pojištění, cena obou injekcí se pohybuje kolem 2800 Kč. (Funda, 2008; Petrella, et al., 

2007)  

Jako doplňkovou léčbu lze při akutní distorzi aplikovat některé procedury 

fyzikální terapie. Bezprostředně po úrazu, lze kromě kryoterapie  aplikovat též klidovou 

galvanizaci (anoda na postižené místo, katoda kontralaterálně) nebo pulzní ultrazvuk 

(subakvální aplikace). 

Ve stádiu subakutním, které začíná 24 až 48hodin po úrazu, je možné použít 

diadynamické proudy CP nebo středofrekvenční proudy (izoplanární vektorové pole 

nebo bipolární aplikace). 

V subchronickém stádiu, kdy přetrvává tuhý otok a bolest, lze aplikovat 

kontinuální ultrazvuk, středofrekvenční proudy (klasická interference) nebo 

magnetoterapii. (Poděbradský, Vařeka, 1998) 

 

5.6.3 Léčba zlomenin v oblasti hlezna 

Rozhodnutí o způsobu definitivního ošetření poraněného hlezna je velmi 

zodpovědné, vždy je vyžadována exaktní repozice. Těžko však lze přesně určit, které 

typy zlomenin je možné léčit konzervativně s dobrým konečným výsledkem, nebo které 

bez osteosyntézy nutně končí nezdarem. Konečný výsledek je závislý na řadě faktorů, 

jako na zkušenosti lékaře, technickém vybavení pracoviště, způsobu repozice a následné 

fixace, spolupráci pacienta, intervalu mezi úrazem a repozicí atd.  

Ke konzervativnímu způsobu repozice je nutná znalost mechanismu vzniku 

jednotlivých typů zlomenin, podle kterého lze odvodit správný způsob repozice, která je 

vedena ve směru opačném k jednotlivým stadiím vzniku zlomeniny. Aby konzervativní 
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repozice měla naději na úspěch, musí být provedena co nejdříve po úrazu, nejlépe do 

několika hodin. K samotnému výkonu je zapotřebí celkové anestezie s dobrou relaxací.  

Po provedení repozice je nutná sádrová fixace, která musí být dobře 

modelovaná, aby bránila redislokaci návratem talu do patologického postavení. Délka 

fixace se různí dle typu fraktury od 5 do 12 týdnů. 

Je-li indikováno operační řešení, provádí se většinou v celkové anestezii, 

případně anestezii epidurální nebo ve formě ischiofemorálního bloku. Výkon začíná 

zpravidla přístupem k zevnímu kotníku, pouze tehdy, je-li současně přetržen deltový 

vaz, operuje se nejdříve mediálně. K zevnímu kotníku je možno několik přístupů, volba 

je závislá na plánovaném způsobu osteosyntézy. K té se většinou používají tahové 

šrouby, hřeby či Kirschnerovy dráty. Osteosyntéza tahovými šrouby se provádí též při 

ruptuře tibiofibulární syndesmózy. 

Zlomeniny ošetřené stabilní osteosyntézou nevyžadují sádrovou fixaci, ta je 

však vždy vhodná do zhojení operační rány. Dorzální sádrová dlaha zajistí potřebný klid 

ke zhojení a zabrání nežádoucí plantární flexi. V dlaze lze po vynětí drénů začít cvičit 

aktivní dorzální flexi hlezna. Jednoduché zlomeniny ošetřené stabilní osteosyntézou lze 

po zhojení kožní rány a při dobré spolupráci pacienta ponechat trvale bez sádrové 

fixace, prvních 6 týdnů je však nutné odlehčovat nášlap používáním dvou 

francouzských holí. Při současné sutuře vazů je sádrová fixace ponechána na 6 týdnů 

bez zátěže, stejný postup je indikován při vícečetných zlomeninách. Po kontrolním RTG 

po 6 týdnech bývá dovolena částečná zátěž, plná zátěž pak 10-12 týdnů od operace.  

Sádrovou fixaci je opět možno nahradit plastovou, případně použít vysokou 

rigidní ortézu. (Dungl, 1989) 

 

5.6.4 Léčba chronické instability hlezna 

V literatuře bylo popsáno a zhodnoceno množství postupů a technik 

uplatňovaných v léčbě poškození laterálního vazivového kompartmentu hlezna. Většina 

pacientů může být léčena cílenou rehabilitací a protetickou podporou, ale někteří i 

nadále trpí opakovanými distorzemi, hlavně při sportovní aktivitě na nerovném terénu. 

V takových případech obvykle vede konzervativní terapie k chronickým obtížím, jako 

jsou nestabilita, bolest a otok. 
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Operační řešení může pomoci obnovit normální funkci hlezna a jeho afunkčních 

vazů. Bylo již popsáno množství chirurgických technik napravujících nestabilitu hlezna, 

většina z nich s 80-90ti procentní úspěšností. Operační postupy jsou v širším smyslu 

rozděleny na rekonstrukci anatomických struktur střechovitým překrytím laterálního 

vazivového komplexu hlezna nebo rekonstrukci vazů použitím štěpů. 

Rekonstrukce vazů hlezna využívající šlachových štěpů (většinou z m. peroneus 

brevis) mají za cíl vytvořit pevnější strukturu, a tím i stabilitu kloubu. Vyšší stabilita 

však snižuje možnost pohybu talokrurálně a subtalárně, prodlužuje dobu 

rekonvalescence a snižuje funkčnost kloubu při sportovní zátěži. Taktéž poranění 

okolních nervů je při ligamentózní rekonstrukci častější. 

Anatomická rekonstrukce vazu se zkrácením, reinzercí a střechovitým překrytím 

je bezpečná a jednoduchá metoda s dobrými krátkodobými i dlouhodobými výsledky a 

je lepší alternativou složitým rekonstrukčním výkonům, zejména v případě, kdy je 

očekáván vysoký stupeň zátěže hlezna.  

Princip operace dle Trče-Handla spočívá v použití jizevnatých zbytků LFTA 

k vytvoření vlastní dvouvrstevné duplikatury vazu v místě původního vazu. Operace se 

provádí otevřenou miniinvazivní technikou. Řez je veden 2cm proximálně od apexu 

fibuly podél jeho zadního okraje a pokračuje distálně v paralelní ose s chodidlem, 

přibližně podél původní anatomické pozice ligamenta. Délka řezu je přibližně 5cm. 

Zbytky LFTA jsou protnuty H-řezem, tím dojde k vytvoření proximálního a distálního 

laloku s kořenem v místě původního úponu vazu. Spodní vrstva zakrývající kloubní 

pouzdro se sešije a vrchní výše uvedené laloky se střechovitě přešijí, a to vždy 2 silnými 

stehy v každé vrstvě. Tak vznikne duplikatura podélných a příčných okrajů těchto 

struktur. Tím dojde k vytvoření nového vazivového pruhu, který dostatečně stabilizuje 

zevní kompartment hlezenního kloubu. Po operaci je přiložena sádrová fixace na 6 

týdnů, chůze se zatěžováním na podpatku je povolena po 3 týdnech. Po sejmutí sádrové 

fixace je vhodná intenzivní rehabilitace. V případě pozitivního průběhu je povolena 

sportovní zátěž po 3 měsících. (Handl, et al., 2006) 

 

5.6.5 Komplikace léčby 

Velmi častou komplikací konzervativní i operační léčby u aktivních běžců bývá 

hluboká žilní trombóza. Náhlé vysazení z velké tréninkové zátěže s následnou 
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imobilizací vede k relativně menšímu průtoku krve postiženou končetinou, což je 

důležitý faktor vzniku této nemoci. Ženám po takovém úrazu se doporučuje přestat 

užívat hormonální antikoncepci (také rizikový faktor pro vznik trombózy), adekvátní 

prevencí může být denně aplikace nízkomolekulárních heparinů v injekční formě. 

(Funda, 2008) 

Jako další komplikace se může vyskytnout Sudeckova dystrofie, v případě 

operačního řešení povrchové či hluboké infekty. 

Zanedbání léčby u poranění ligament může vést k chronické instabilitě a výše 

zmíněným obtížím. 

Chronické obtíže mohou nastat i po léčbě zlomeniny hlezna. Sem patří například 

přetrvávající subluxace talu, vznik pakloubu, tibiofibulární synostóza a další stavy, které 

vedou ve svých důsledcích k artróze hlezna. Přetrvávající subluxace talu může být 

zapříčiněna přihojením kotníků v dislokaci, tibiofibulární diastázou či zhojením fibuly 

ve zkrácení a zevní rotaci. Podle příčiny subluxace je indikována rekonstrukční operace. 

(Dungl, 1989) 
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5.7 Možnosti prevence  

Preventivní opatření nejsou nikdy zbytečná. Pokud se nic nepřihodí, byla účinná. 

Dojde-li k poranění zajištěného hlezna, poškození bývá minimální. Poraní-li se 

nezajištěné hlezno, je ztracen nejen jeden závod, ale hned několik startů, mnohdy i část 

sezóny. U jedinců s anamnézou distorze hlezna nebo u jedinců po operacích instability 

by měl být kloub zajištěn na jakoukoli aktivitu v terénu – trénink či závod. Jinak 

závodník riskuje obnovení obtíží. (Funda, 2008) 

Mezi orientačními běžci, jsou rozšířeny tři způsoby preventivních opatření: 

tejpování, používání ortéz, nebo speciální kotníkové obuvi pro orientační běh. 

 

5.7.1 Tejpování (taping) 

Taping je preventivní nebo léčebné použití náplasťových tahů na postižené 

oblasti. Jedná se o metodu velmi starou, jejíž kořeny spadají do období starého Egypta. 

V dnešní době je ve sportovní medicíně tato metoda velmi často využívána. Je široce 

rozšířena a tape je často nakládán nejen odborníky, ale i samotnými sportovci, mnohdy 

bez hlubších znalostí principů této techniky. Panuje všeobecná představa, že taping je 

metodou odlehčující pohybový aparát. Vliv na lidský organizmus a tím pádem i efekt 

naložené bandáže je však mnohem komplexnější. 

 Druhy tapingu 

Rozdělení tapingu na jednotlivé druhy není striktně dáno. V literatuře existují 

různá dělení, podle nejrůznějších aspektů, přičemž mezi jednotlivými skupinami často 

neexistuje ostrá hranice. V praxi se potom nejčastěji setkáváme s pojmy sportovní a 

funkční taping, ale ani tyto pojmy nejsou přesně vymezeny. 

Jako sportovní taping bývá označováno použití pevné lepicí pásky k fixaci 

kloubů a svalových skupin během provozování sportovních aktivit k prevenci a léčbě 

úrazů v oblasti pohybového aparátu. Je ale třeba poznamenat, že spojování pevných 

tapovacích materiálů s pojmem sportovní taping může být zavádějící. V oblasti sportu 

totiž není výjimkou ani využití pružných tapů nebo kombinace obou materiálů. 

(Hnízdil, Lichtenberg, 1989; Vrbová 2009) 
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Pojem funkční taping původně odvodila od sportovního tapingu Helena 

Hermachová. Materiál, používaný při tomto druhu tapingu, je částečně elastický, dobře 

přilnavý a prodyšný. Tento materiál působí na lidský organismus ve srovnání s pevnou 

tapovací páskou méně násilně. Při technice funkčního tapingu je využíván princip tzv. 

pasivní opory, které se dosahuje lepením textilní pásky přímo na kůži.  Jedná se o 

vytvoření umělé bariéry, která zvenku poskytne dostatečnou oporu a tkáně předtím 

přetížené a nepohyblivé se uvolní. V poslední době se pojem funkční taping poněkud 

rozšířil a bývá často spojován také s použitím nových pružných tapovacích materiálů a 

s nimi pracujících konceptů v čele s asi nejrozšířenějším konceptem Kinesio Tapingu. 

(Hermachová, 1996; Vrbová, 2009) 

 Vliv na lidský organismus 

V oblasti prevence úrazů hlezna, jsou používány především techniky pracující 

s pevnými materiály, mající za cíl odlehčit, podepřít a ochránit definovanou strukturu. 

Tape přebírá část silových nároků na bandážovanou oblast, modifikuje biomechaniku a 

především omezuje cíleně rozsah krajních pohybů. Omezením krajních poloh urychluje 

i dohojení poraněných struktur, zamezuje pohybu do extrémních, mnohdy až 

subluxačních poloh. Cílem takového užití je zvyšovat stabilitu se zachováním funkce – 

mobility ošetřené oblasti. (Hrazdira, 2002; Pilný, et al., 2007) 

Pohybový aparát ale zdaleka není jedinou oblastí, na kterou tato metoda působí. 

Další důležitou funkcí je ovlivnění nervového systému. Firer popisuje stimulační efekt 

na m. peroneus brevis u pacientů s nestabilitou hlezna. (Firer, 1990) Rychlejší reakce 

peroneálních svalů u pacientů s nestabilitou hlezna popisují i Glick et al. a Karlsson a 

Andreasson. (Glick, et al., 1976 in Callaghan, 1997; Karlsson, Andreasson, 1992). I 

často zpochybňovaný vliv tapu na propriocepci byl při použití pevného tapu v oblasti 

hlezna prokázán. Robbins et al. ve své randomizované studii potvrzují zlepšení 

propriocepce obuté nohy při užití stabilizačního tapu hlezna. (Robbins, et al., 1995) 

Důležitý je také vliv na psychiku sportovce. Velmi pozitivně většinou působí 

pocit stabilizace a schopnost vyšší nebo i plné a bezbolestné zátěže. Důležité je též 

vědomí ochrany pohybového aparátu před dalším poškozením. 

Vliv na kůži a podkoží je mechanický, termický a chemický. Při naložení tapu 

dochází k lokálnímu zvýšení tlaku na kožní kryt. V místech, kde dochází v důsledku 

pohybu k vlnění až překládání náplasťové fixace, stejně jako v místě fyziologických 
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prominencí zejména kostěných struktur, může dojít v plné zátěži k mechanickému 

poškození kožního krytu. Při použití tapu s vysokou adhezí k povrchu těla může dojít 

též k porušení kožního krytu při snímání. Dochází ke vzniku drobných trhlin 

zasahujících až do podkoží. Jejich patrnost se následně zvyšuje sekundární iritací. 

Vysokou adhezí a nízkou prodyšností může dojít též k omezení evaporace a k lokálnímu 

přehřívání. Po aplikaci tapu dochází při zatížení k proměnnému tahu za kůži a tím 

k mechanickému rozevírání kožních pórů a zvýšené prostupnosti kožního krytu, čímž 

může docházet k pronikání chemických látek z adhezivní vrstvy do podkoží. Může dojít 

k lokálnímu podráždění až alergizaci. Další faktor, který je nutno brát v úvahu, je 

pocení. Stagnací potu pod fixací může dojít až k maceraci kůže. Též je nutné zmínit, že 

pot vylučovaný pod adhezivní obvaz snižuje jeho přilnavost a tím klesá fixační 

schopnost celého obvazu. (Hrazdira, 2002) 

Při akutní distorzi hlezna, lze správně aplikovaným tapem dosáhnout 

kompresního účinku a zmírnit tak vznik otoku a hematomu. Pro tento účel je vhodné 

použití elastických kompresivních materiálů. (Macdonald, 2004) 

 Zásady stabilizačního (sportovního) tapingu 

- Je třeba použít vhodné pevné pásky, pro tapování hlezna jsou vhodné šířky 2,5-

3,8cm, případně 5cm. 

- Velice důležitá je příprava kůže před tapováním. Vždy je nutné příslušnou oblast 

oholit, neboť páska lépe přilne a lépe se snímá a dále méně dráždí pokožku. Kůže by se 

před aplikací tapů měla odmastit lékařským benzinem, ten se používá i na umytí zbytků 

lepidla po odstranění tapu. Po sejmutí pásky a omytí lepidla je nutné kůži ošetřit 

vhodným regeneračním krémem, neboť se kůže působením benzinu i lepidla vysušuje a 

je podrážděna. Na místa poškozená (oděrky, otoky) či exponovaná (pod tkaničkou bot, 

Achillova šlacha) je vhodné přikládat podkladový materiál (různé typy molitanů různé 

tloušťky), který brání dalšímu poškození.  

- Tape se přikládá na kloub v neutrální poloze (90° mezi nohou a bércem), 

končetina je odlehčená a svaly uvolněné. Pásky se přikládají bez napínání či stahování. 

Fixace pak pevně přilne, drží, ale neškrtí.  

- Doba ponechání tapu by měla korespondovat s délkou tréninku či závodu a po 

jeho ukončení by se měl tape sejmout.  
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- Pro pevnou a plně funkční fixaci je nutné dodržet správný postup. (Pilný, et al., 

2007) 

 Způsoby stabilizačního tapingu hlezenního kloubu 

- Oboustranná fixace způsobem „pletení koše“(obr. 16) 

Toto je nejčastější způsob tapování hlezna při distorzi inverzním mechanizmem. 

Při kompletní fixaci dle návodu je hlezno pevné, ale pohyb je omezen. Je to vhodný 

způsob při doléčení poškození. 

Přibližně 10cm nad kotníky a v místech příčné klenby vedeme kotvicí otočky. 

Dále vedeme podkovovité otočky po vnitřní straně bérce pod patu a po zevní straně 

zpět. Pásku lepíme více vzadu a následující postupně přikládáme více vpřed. Střídavě 

s těmito páskami lepíme horizontální pásky, které začínají na zevní straně spodní 

kotvicí otočky a jdou kolem paty na vnitřní stranu kotvicí otočky. Vše zajistíme opět 

kotvicími otočkami a ještě je možno zpevnit otočkami nad kotníkem a přes nárt. 

(Flandera, 2006; Macdonald, 2004; Pilný, et al., 2007) 

Obr. 16 - Oboustranná fixace způsobem „pletení koše“: I.-podkladový materiál ( Macdonald, 2004) 

- Zpevnění paty (obr. 17) 

Možno použít v kombinaci s předchozím způsobem k ještě většímu zpevnění. 

Otočka začíná na vnitřní straně bérce, pokračuje nad zevním kotníkem směrem 

dozadu dolů přes Achillovu šlachu opět na vnitřní stranu a pod patu. Pokračuje po zevní 

straně přes nárt a přes vnitřní kotník opět přes Achillovu šlachu a po zevní straně zpět 

pod patu. Odtud pak po vnitřní straně k nártu a končí na zevní straně nad kotníkem. 
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Obr. 17 - Zpevnění paty ( Macdonald, 2004) 

- Způsob dle D. Reese (obr. 18) 

Tuto techniku lze používat jako prevenci před poraněním způsobeným zvýšenou 

inverzí nohy. Vhodná je po lehkých distorzích. 

Kotvicí otočky kolem bérce se lepí ve 3 řadách, první cca 5cm pod bříškem 

m.gastrocnemius, poslední nad kotníky. První zpevňující otočka začíná nad zevním 

kotníkem směrem ventrálně, na vnitřní straně vede před kotníkem dolu pod patu a po 

zevní straně přes zadní část kotníku vzhůru až k první kotvicí otočce. Druhá otočka 

začíná těsně nad první a pokračuje s ní stejně pod patu, odkud pak vede vzhůru přes 

přední část zevního kotníku. Třetí otočka pak začíná nad druhou otočkou, na vnitřní 

straně vede opět stejně pod patu a poté na zevní vzhůru přes střed kotníku. Vše je 

zajištěno opět třemi kotvicími otočkami. (Macdonald, 2004) 

Obr. 18 - Způsob dle D. Reese (Macdonald, 2004) 
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- Osmičkové otočky (obr. 19) 

Tento způsob tapování lze aplikovat samostatně nebo v kombinaci 

s oboustrannou fixací. 

Lepení tapu začíná na nártu a páska je vedena po vnitřní straně směrem dolů, 

přes chodidlo a po zevní straně zpět na nárt, kde přechází opět na vnitřní stranu, ale 

tentokrát je vedena přes vnitřní kotník, Achillovu šlachu a přes zevní kotník opět na 

nárt. Otočky lze opakovat. (Bahr, Engebredsen, 2009) 

Obr. 19 - Osmičkové otočky (Bahr, Engebredsen, 2009) 

- Preventivní jednostranná fixace (obr. 20) 

Tento způsob je vhodný jako prevence úrazu při běhu. Brání vzniku distorzí, 

neomezuje běh, ale mírně brání krajním polohám, při kterých často dochází k poškození 

hlezna. 

Naložení tapu začíná nalepením na chodidlo pod patou. Pásku pak vedeme po 

vnitřní straně paty přes Achillovu šlachu na zevní stranu hlezenního kloubu a přes nárt 

nohy opět na vnitřní stranu na plosku, kde přelepíme začátek. Stejnou páskou dále 

pokračujeme přes zevní kotník asi do třetiny bérce. Tímto způsobem lepíme pásku asi 

třikrát. Fixaci zajistíme jednou otočkou těsně nad kotníkem a druhou otočkou zajistíme 

konec pásky ve třetině bérce. 

Obr. 20 – Preventivní jednostranná fixace (Pilný, et al., 2007) 
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- Oboustranná fixace po podvrtnutí (obr. 21) 

Tato fixace je vhodná při podvrtnutí hlezna. Více omezuje pohyb než 

jednostranná preventivní fixace, ale je pevnější. 

Začínáme nalepením kotvicí otočky asi v jedné třetině bérce. na tuto pásku 

nalepíme na vnitřní straně širokou pásku a vedeme ji přes vnitřní kotník na chodidlo a 

na zevní stranu, kde ji pod kotníkem rozdělíme na dvě části. Přední část vedeme přes 

nárt a na vnitřní straně nalepíme na vertikální pruh, zadní část jde přes Achillovu šlachu 

také na pruh na vnitřní straně. Stejným způsobem, ale zrcadlově poté postupujeme na 

zevní straně. Správnou fixaci zajistíme nalepením závěrečné kotvicí otočky přes úvodní. 

(Pilný, et al., 2007) 

Obr. 21 - Oboustranná fixace po podvrtnutí (Pilný, et al., 2007) 

 

5.7.2 Bandáže a ortézy 

Používání bandáží a ortéz má ve sportu vzrůstající tendenci. Tyto pomůcky 

používáme z důvodů prevence, k urychlení hojení již vzniklého traumatu, stabilizaci 

chronicky nestabilních hlezen a k zabránění sekundární traumatizace již dříve zraněné 

oblasti.  (Hrazdira, 2006) 

 Vliv na lidský organismus 

Základním důvodem pro užívání ortéz je stejně jako u tapování vliv na 

biomechaniku kloubu a jeho mechanická stabilizace. Měkké bandáže odlehčí poraněné 

oblasti přenesením sil na okolí, ortézy pak různou měrou přímo mechanicky omezují 

rozsah pohybu a brání pohybu hlezna do extrémních krajních poloh. (Bahr, 

Engebredsen, 2009; Hrazdira, 2006) 

Bandáže a měkké ortézy jsou využívány též pro jejich termický efekt, pozitivní 

vliv na prokrvení bandážované oblasti, protiedematózní a myorelaxační působení. 

(Hrazdira, 2006) 
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Popisován je i vliv bandáží a ortéz na propriocepci (Bahr, Engebredsen, 2009; 

Hrazdira, 2006). Její zlepšení vlivem kožní stimulace při použití semirigidní ortézy ve 

svých studiích popisují Feuerbach et al. a Jerosch et al. Obě studie prokazují zlepšení 

propriocepce u zdravých jedinců i jedinců s hleznem po distorzi. (Feuerbach, et al., 

1994; Jerosch, et al., 1995 in Callaghan, 1997) 

 Typy bandáží a ortéz 

Na trhu je dnes velké množství různých bandáží a ortéz. V zásadě se však dají 

rozdělit do tří základních skupin: 

- Bandáže (obr. 22) jsou většinou měkké s výstelkou v okolí zranění. Tyto 

pomůcky většinou nemají mechanický vliv na zlepšení stability, ale vzhledem ke 

kompresivním účinkům mohou pozitivně ovlivňovat propriocepci a tím sloužit 

k preventivním účelům. Rozsah pohybu hlezna a nohy při jejich použití není nijak 

omezen. 

- Měkké ortézy (obr. 22) se vyskytují ve dvou základních provedeních: (a) 

s elastickými zavinovacími páskami a popruhy a (b) plátěné, nylonové nebo neoprénové 

šněrovací ortézy. Oba typy již částečně zajišťují mechanickou stabilizaci kloubu a 

mohou ovlivňovat propriocepci. Jejich užívání, však nemusí být vždy pohodlné a 

sportovec v nich může mít pocit omezené hybnosti. 

Obr. 22 – Různé typy bandáží a měkkých ortéz (Bahr, Engebredsen, 2009) 
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- Semirigidní ortézy (obr. 23) se podobají měkkým ortézám, ale jsou navíc 

opatřeny pevnými výztuhami z plastu nebo kovu. Ty jsou zabudovány na zevní i vnitřní 

straně ve směrech podobných jako lepení pásek při tapování. Tyto pomůcky velmi 

dobře stabilizují hlezno proti inverznímu a everznímu pohybu, proti zvýšené dorziflexi 

již výrazně méně. Velmi vhodné je jejich používání během doléčování zranění. (Bahr, 

Engebredsen, 2009)  

Obr. 23 – Některé typy semirigidních ortéz (Bahr, Engebredsen, 2009) 

 

5.7.3 Ortéza nebo taping? 

Porovnáváním ortéz a tapů a řešením otázky, která metoda je při poranění hlezna 

lepší se zabývalo mnoho studií. V žádné však autoři nedošli k jednoznačnému závěru. 

Každá z metod má své výhody a nevýhody a vždy záleží na individuální potřebě daného 

jedince, která bude pro něj tou nejvýhodnější. Záleží na typu a charakteru poranění, jeho 

závažnosti a požadavcích na stabilizaci postižené končetiny.  

Bahr ve své publikaci píše, že v případě nutnosti limitace pohybu, má použití 

semirigidní ortézy lepší účinek než tape. Mechanická stabilizace tapů krátce po jejich 

aplikaci je s použitím ortézy srovnatelná, ale po delším čase se snižuje. (Bahr, 

Engebredsen, 2009) Tento fakt byl potvrzen i dalšími studiemi. (Callaghan, 1997) 

Další výhodou ortéz je jejich snadné nasazení, možnost opakovaného použití a 

fakt, že na rozdíl od tapů většinou nijak nedráždí pokožku. Používání ortéz je i finančně 

méně nákladné, pomůcka může být hrazena pojišťovnou nebo i jednorázový nákup bývá 

levnější než opakované pořizování tapovacích pásek.  
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Nevýhodou ortézy je obtížné nošení v těsných závodních botách, často si 

závodníci stěžují na pocit nepohodlí a přílišné omezení pohybu. Naopak výhodou 

použití tapu je aplikace vždy přesně „na míru“ daného jedince. (Bahr, Engebredsen, 

2009; Callaghan, 1997) 

Bandáže a měkké ortézy bývají na nošení pohodlnější než semirigidní, ale jejich 

účinnost stabilizace je menší. (Bahr, Engebredsen, 2009) 

 

5.7.4 Speciální kotníková obuv pro orientační běh 

Firma Jalas, specializující se na výrobu obuvi pro orientační běh, vyrábí též 

jeden model s fixací hlezna.(obr. 24) Systém mechanické stabilizace hlezenního kloubu 

je podobný jako u semirigidních ortéz. (Jalas, 2010) 

Výhodou oproti ortézám je větší komfort a pohodlí. Nevýhodou může být větší 

hmotnost ve srovnání s klasickou závodní obuví, obzvláště dojde-li k nasáknutí boty 

vodou při běhu mokrým terénem.  

Obr. 24 - Speciální kotníková obuv pro orientační běh (Jalas, 2010) 

 

5.7.5 Proprioceptivní trénink 

Nedílnou součástí jak rehabilitace po akutním úrazu tak hlavně v rámci prevence 

recidiv by měl být trénink propriocepce. Níže jsou uvedeny některé fyzioterapeutické 

metody stimulující propriocepci hlezenního kloubu a vysvětlen jejich princip. 

 Metoda Freeman 

V roce 1965 prezentoval anglický ortoped M. A. R. Freeman své poznatky o 

etiologii a možnostech reedukace a prevence instability hlezenních kloubů. Jeho 
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koncept byl nadále rozpracován v mnoha pracích, nejobsáhlejší je asi publikace 

Hervéoua a Mésséana z roku 1976.  

Freeman vychází z poznatku, že u velké části případů porušené funkce 

hlezenních kloubů, zejména tam, kde nejsou přítomny deformity, zlomeniny či parézy, 

hraje rozhodující roli funkční instabilita svalů, šlach a vazů kloubních. Při chronickém 

přetížení zevních laterálních vazů např. reagují šlachové receptory na běžné napínání 

opožděně, takže kompenzační a „záchranné“ svalové reakce se dostavují se zpožděním. 

V takových případech nemohou k reedukaci postačit uvolňovací a posilovací cviky, ale 

je třeba se zaměřit na zlepšení propriocepce, aby se zlepšila koordinace svalové činnosti 

a aby se odstranil pocit instability. Freeman proto doporučil reedukaci hlezenního 

kloubu na nestabilních podložkách.  

Využil k tomu dvou základních pomůcek: válcovou úseč a kulovou úseč. 

 Praktické provádění: 

V úvodní části se postupně, pokud možno jednotlivě, procvičují různé pohyby 

v nezatížených nožních kloubech. 

Poté následuje bipedální cvičení ve stoji. Při tom se přimknutím prstců k podlaze 

a vztyčením podélné klenby nožní prostřednictvím aktivace chodidlových svalů a m. 

peroneus longus noha uvede do tzv. korigovaného postavení. Dále se cvičí výkrok 

vpřed, při němž noha setrvává v sagitální rovině, koleno je tlačeno k zevní straně, takže 

bérec a stehno jsou oproti vlastní noze poněkud rotovány zevně. Obdobně se cvičí i 

zákrok. 

Při základním cvičení na válcové úseči se ve stoji oběma nohama vypracovává 

udržování rovnováhy ve třech následujících postaveních: (a) nohy stojí rovnoběžně 

s osou kolébavých pohybů, (b) nohy stojí kolmo k ose kolébavých pohybů, (c) nohy 

stojí šikmo k ose kolébavých pohybů. 

Následují kombinovaná bipedální cvičení, kdy se cvičí stejně, ale vždy jen jedna 

noha stojí na desce a druhá mimo desku na zemi. Dále se pak provádí ze všech tří 

uvedených postavení nohou výkrok vpřed a poté i zákrok. 

Poté se všechna cvičení provádí na kulové úseči. 

Následuje vstupování na nestabilní podložku, nejprve válcovou úseč. Cvičící 

noha vstupuje za plného přenesení váhy na úseč, druhá noha se lehce opírá o zem a 

dopomáhá k vyrovnání rovnováhy. Pak následuje vstupování na kulovou úseč. 
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Když pacient zvládne výše uvedené, může procvičovat různé kombinace 

zatěžování nohou ve stoji na obou instabilních deskách současně, včetně krátkých 

výkroků a zákroků. Závěrem se cvičí chůze na obou typech instabilních podložek, tj. 

cvičící noha vstupuje na instabilní desky a sestupuje. Dovolují-li to možnosti pacienta, 

cvičí se i vyskakování na instabilní desky a seskakování.  (Pavlů, 2002) 

 Senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové 

Tato metodika vychází z Freemanova konceptu, především ze zdokonalené 

metody dle Hervéoua a Mésséana.  

Metodika vychází z koncepce o dvou stupních motorického učení. První stupeň 

je charakterizován snahou zvládnout nový pohyb a vytvořit základní funkční spojení. 

Na tomto procesu se výrazně podílí mozková kůra, a to hlavně oblast parietálního a 

frontálního laloku, tedy oblast senzorická a motorická. Řízení pohybu na této úrovni je 

ovšem únavné jako každý proces, který vyžaduje výraznou kortikální aktivaci. Proto se 

po dosažení alespoň základního provedení pohybu snaží centrální nervový systém  

přesunout řízení pohybu na nižší, podkorová centra. Tento druhý stupeň motorického 

řízení je méně únavný a rychlejší, na druhé straně se však jednou fixovaný stereotyp 

velmi těžko mění. Cílem senzomotorické stimulace je právě dosažení reflexní, 

automatické aktivace žádaných svalů a to v takovém stupni, aby pohyby nebo pracovní 

úkony nevyžadovaly výraznější kortikální, resp. volní kontrolu. 

V metodice je využíváno facilitace proprioceptorů několika základních oblastí, 

ovlivňujících řízení stoje a aktivaci spino-cerebello-vestibulárních drah. Pracuje se 

s facilitací kožních receptorů, receptorů plosky nohy a šíjových svalů.  

 Praktické provádění: 

Při aplikaci této metody se uplatňuje řada pomůcek, k nimž patří kulové a 

válcové úseče, balanční sandály, točna, fitter, minitrampolína a balanční míče. 

Cvičení jsou prováděna převážně ve vertikálním postavení a postupuje se od 

distálních částí proximálně, tzn. začíná se korekcí chodidla, kde nacvičujeme tzv. 

„malou nohu“ (vymodelování podélné a příčné klenby nožní), dále pak korigujeme 

koleno, pánev, hlavu a ramena. 

Nácvik „malé nohy“ začínáme pasivním prováděním a přes provádění aktivního 

cvičení s dopomocí přejdeme k aktivnímu provedení. Zvládnutí „malé nohy“ a 
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korigovaného držení na pevné podložce představuje základní prvky, na které je 

v dalších fázích nácviku stupňována obtížnost.  

Postupně jsou přidávány cviky na úsečích (nejprve válcové, později kulové). 

Cvičí se nejprve na obou dolních končetinách, poté na končetině jedné. Náročnost 

cvičení se stupňuje prováděním tzv. postrků vykonávaných terapeutem, pohyby horními 

končetinami včetně chytání např. míčků házených druhou osobou, ale i podřepy.  

Dalším prvkem této metodiky je nácvik tzv. zadních a předních půlkroků, který 

postupuje opět od postupů na pevné podložce, přes nácvik na úsečích až k nácviku 

výpadů a výskoků (vše na obou a poté na jedné DK). Jako další stupeň náročnosti je 

zařazen nácvik chůze v balančních sandálech (obr. 25). Začíná se nejprve nácvikem 

stoje, přešlapováním na místě a dále pak vlastní chůzí v různých směrech. 

Obr. 25 – Balanční sandály (Janda, Vávrová, 1992) 

K dalším prvkům patří cvičení na trampolíně (výskoky s odpružováním 

chodidel), cvičení na točně (nácvik především aktivace zádového, hýžďového a 

břišního) nebo fitteru (pomůcka umožňující klouzavé pohyby do stran, jež přispívají ke 

zvýšení proudu proprioceptivních vzruchů a tím k aktivaci příslušných svalových 

skupin. (Janda, Vávrová, 1992; Pavlů, 2002) 

 Balanční trénink dle Verhagena 

Jedná se o sadu speciálních cviků majících za cíl zlepšení propriocepce z oblasti 

hlezna a tím i jeho stability. Princip je velmi podobný jako u senzomotorické stimulace. 

 Praktické provádění: 

Podobně jako u senzomotorické stimulace se zde jedná o nácvik korigovaného 

stoje a poté stupňování obtížnosti podmínek pro tento postoj. Jako pomůcky pro to 

slouží kulová úseč a míč. 

Nejprve je nácvik korigovaného stoje na rovné ploše, nejdříve oběma nohama na 

zemi, poté následuje stoj na jedné noze a poté stoj na jedné noze v podřepu.  
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V další fázi je stejný postup ztížen tím, že pacient musí chytat a házet zpět míč 

druhé osobě. 

Poté následuje postupný nácvik korigovaného stoje na kulové úseči, opět 

nejdříve oběma nohama zároveň, poté stoj na jedné noze a nakonec stoj na jedné noze 

v podřepu. 

Ve čtvrté fázi je opět ke stejnému postupu přidáno házení míčem (obr. 26). 

(Bahr, Engebredsen, 2009) 

Obr. 26 - Balanční trénink dle Verhagena (Bahr, Engebredsen, 2009) 

 Proprioceptivní trénink hlezna dle Troppa 

Princip tohoto cvičení je opět velmi podobný. Cílem je nácvik postoje 

v postupně se ztěžujících podmínkách. 

 Praktické provádění: 

Základním postojem je zde stoj na jedné noze, druhá je pokrčena v koleni do 

90°, paže jsou překříženy na prsou.  

Nejprve je nácvik postoje na tvrdé podložce a poté se podmínky postupně ztěžují 

v následujícím pořadí: (a) stoj na kulové úseči položené na měkké podložce, (b) stoj na 

kulové úseči položené na tvrdé podložce (obr. 27), (c) navíc zavření očí. (Bahr, 

Engebredsen, 2009) 

Obr. 27 - Proprioceptivní trénink hlezna dle Troppa (Bahr, Engebredsen, 2009) 
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 Posturální terapie dle Raševa 

Základním principem  posturální terapie dle Dr. Raševa je dávkovaná stimulace 

řídících mechanizmů segmentální svalové koordinace. Děje se tak kombinací 

přednastavení anticipace a automatizace zpětné vazby na speciálně konstruované labilní 

ploše Posturomed. Ta má dva systémy brzd, kterými lze nastavovat míru instability. 

Nastavitelná instabilita Posturomedu stimuluje individuálně posturální reakce dle 

aktuálního stavu pacienta.  

Základní postoj je přesně definován, při cvičení pak dochází k 

standardizovanému přenášení těžiště těla. Během krátkodobého stoje na jedné noze jsou 

prováděna přesně určená, postupně náročnější cvičení, a to jak v rovině sagitální, tak i 

cviky rotační. Odvedení pozornosti od udržování rovnováhy stoje na jedné noze 

(vyhazování  míčku) slouží k automatizaci řídících mechanizmů segmentální stability. 

Díky dávkovanému zvyšování aferentních proprioceptivních, vestibulárních a 

optických podnětů je systematicky dosaženo lepší kvality posturálních reakcí.  

 Praktické provádění: 

Před samotným cvičením je nutné zvládnout uvolněný vzpřímený stoj na 

zabrzděném Posturomedu a poté chůzi na místě. Kroky jsou přesně popsány, dochází 

k mírné zevní rotaci celé končetiny, noha se zvedá dopředu, asi 10 -15 cm nad 

podložku. Pohyb začíná dorzální flexí nohy a ta je poté udržována během celého kroku. 

Po 3 krocích vždy následuje zastavení ve stoji na jedné noze asi na 2s. 

V dalších fázích poté pacient při každém zastavení několikrát vyhodí do výšky 

60 – 80cm a opět chytí malý míček. Zvládne – li cvičení v sagitální rovině, před 

každým výhozem zrotuje tělo o 10 – 15° střídavě na jednu a druhou stranu. (obr. 28) 

Obr. 28 – Posturální terapie dle Dr. Raševa (Rašev, undated) 
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Poté lze postupně uvolňovat brzdy Posturomedu a opakovat celý postup na 

labilnější ploše. 

 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) 

Základy této široce aplikované fyzioterapeutické metody vypracoval americký 

lékař H. Kabat, na rozvoji se významně podílely fyzioterapeutky M. Knott a D. Voss.  

Základním neurofyziologickým mechanizmem PNF je cílené ovlivňování 

aktivity motorických neuronů předních rohů míšních prostřednictvím aferentních 

impulzů ze svalových, šlachových a kloubních proprioreceptorů. Kromě toho jsou míšní 

motorické neurony ovlivňovány také prostřednictvím eferentních impulzů z mozkových 

center, která mimo jiné reagují na aferentní impulsy, přicházející z taktilních, zrakových 

a sluchových exteroceptorů.  

Významnými elementy PNF jsou standardní pohybové vzorce, manuelní vedení 

pohybu, přizpůsobovaný odpor, dále pak fenomény iradiace a sukcesivní indukce. Ve 

skladbě pohybových vzorců hraje významnou roli diagonální a spirálovitý průběh 

pohybu, vždy zde má svůj podíl flexe či extenze, abdukce či addukce a zevní či vnitřní 

rotace. Důležitou úlohu hraje manuální vedení pohybu, které terapeut neustále 

přizpůsobuje momentální situaci a kombinuje tak pasivní pohyby, pohyby s částečnou 

dopomocí a aktivní pohyby. Stejně tak terapeut mění a přizpůsobuje manuálně kladený 

odpor. V rámci PNF hojně využíván fenomén iradiace umožňuje vyzařování svalové 

aktivity ze svalů silnějších na svaly oslabené. Dalším často využívaným fenoménem je 

tzv. sukcesivní indukce, která spočívá ve zlepšení excitability agonistických svalů 

pomocí předřazené kontrakce příslušných antagonistů. 

Metoda PNF využívá 5 základních facilitačních mechanismů: (a) svalové 

protažení před provedením samotného pohybu, (b) maximální odpor (dle maximální síly 

nemocného), (c) manuální kontakt vedoucí pacienta ke správnému směru pohybu, (d) 

jasné a výstižné povely, (e) trakce a komprese vedoucí ke stimulaci proprioreceptorů. 

 Praktické provádění: 

V konceptu PNF jsou používány posilovací a relaxační techniky. V případě 

instability kloubu se jako vhodná jeví posilovací technika rytmická stabilizace. Pohyb 

začíná izotonickou kontrakcí agonistického vzorce, následuje izometrická kontrakce 

antagonistického vzorce a agonistického vzorce současně. Stabilizace se ukončí 
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odporem izometrické kontrakci agonistického vzorce a pokračuje izotonická kontrakce 

proti odporu tohoto vzorce.  

Celý koncept zahrnuje pohybové diagonály pro horní a dolní končetiny, lopatku, 

pánev, hlavu a krk, horní a dolní část trupu. Níže budou popsány diagonály pro dolní 

končetinu, které jsou vhodné použít při terapii instability hlezna. 

I. diagonála má výchozí postavení pro flekční vzorec následující: prsty jsou ve 

flexi a addukci směrem fibulárním, noha je v plantární flexi s everzí, koleno v extenzi a 

kyčel v extenzi, abdukci a vnitřní rotaci.  Při provádění pohybu jdou prsty do extenze a 

abdukce směrem tibiálním, noha do dorzální flexe s inverzí, koleno zůstává natažené a 

kyčel jde do flexe, addukce a zevní rotace. Kontakt terapeuta je na dorzomediální ploše 

nohy a anteromediální ploše stehna nad patelou (obr. 29). Existují též varianty s flexí či 

extenzí kolene. Při provádění extenčního vzorce je výchozí polohou konečná poloha 

flekčního vzorce a pohyb je prováděn do výchozí polohy flekčního vzorce. Manuální 

kontakt je na laterální ploše planty a prstů a druhou rukou na posterolaterální ploše 

stehna. 

Obr. 29 – I. dg, flekční vzorec, střední poloha (Holubářová, Pavlů, 2007) 

II. diagonála má ve výchozím postavení flekčního vzorce prsty ve flexi a 

addukci směrem tibiálním, nohu v plantární flexi s inverzí, koleno v extenzi a kyčel 

v extenzi, addukci a zevní rotaci. Pohyb je prováděn prsty do extenze a abdukce 

směrem fibulárním, nohou do dorzální flexe s everzí a kyčlí do flexe, abdukce a vnitřní 

rotace. Kontakt je na dorzolaterální ploše nohy a prstů a na anterolaterální ploše stehna 

nad patelou (obr. 30). Opět je možné využít varianty s flexí nebo extenzí kolena. Pohyb 

prováděný při extenčním vzorci je zpět do výchozí polohy flekčního vzorce. Manuální 
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kontakt je v tomto případě na mediální ploše planty a prstů a na posteromediální ploše 

stehna. (Holubářová, Pavlů, 2007; Pavlů, 2002) 

Obr. 30 – II. dg, flekční vzorec, střední poloha (Holubářová, Pavlů, 2007) 
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6 ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se zabývá nejčastějšími úrazy v orientačním běhu. 

Přestože provedenou rešerší bylo nalezeno pouze 5 relevantních článků a většinou spíše 

staršího data, lze z nich vyvodit závěr, že nejčastějším úrazem vzniklým při orientačním 

běhu je úraz hlezenního kloubu. 

V teoretické části jsem se pokusila vytvořit ucelený přehled možností, jak 

přistupovat k diagnostice, léčbě a hlavně prevenci recidiv těchto úrazů. V praxi často 

dochází k neadekvátnímu ošetření a bagatelizaci úrazů měkkých tkání v oblasti hlezna, 

což často vede ke vzniku chronických obtíží a limitaci sportovce v podávání špičkového 

výkonu.  

 Při orientačním běhu se závodník většinu času musí plně soustředit na mapování 

a orientaci v terénu a samotnému běhu terénem nemůže věnovat příliš pozornosti. 

Snížení koncentrace na prováděný pohyb může být jednou z hlavních příčin vzniku 

úrazu. Je proto vhodné kritickou oblast těla chránit. Forem účinné prevence je několik. 

Velmi často používanou metodou je taping, proto jsem se snažila popsat základní 

principy a postupy této metody. Používání různých bandáží a ortéz je také mezi 

sportovci poměrně rozšířené, avšak zhodnocení, jestli je účinnější taping nebo 

používání těchto pomůcek, je velmi problematické. Proto lze konstatovat, že vždy záleží 

především na individuálních potřebách jedince, co je pro něj optimálním řešením. 

Nedílnou součástí jak rehabilitace po akutním úrazu tak hlavně v rámci prevence 

recidiv by měl být trénink propriocepce. Snažila jsem se zde proto vytvořit přehled 

fyzioterapeutických metod, pracujících s tímto problémem. Základní princip většiny 

z nich je cvičení na nestabilních plochách. Konkrétní postup se pak odlišuje podle 

jednotlivých autorů. Nespornou výhodou těchto metod je, že pokud je pacient důkladně 

instruován a zacvičen, může takové cvičení provádět dále sám jako domácí autoterapii. 

V případě metody PNF, je však přítomnost terapeuta naprosto nezbytná. 
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