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Abstrakt 

 

Název práce:  
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou fraktura distální části 
předloktí 
 
Cíle práce:   

Cílem práce je seznámit se teoreticky i prakticky s diagnózou zlomenina distálního 

předloktí, prostudovat zdroje týkající se dané problematiky a navrhnout adekvátní 

terapii.  

 

Metodika práce:  

První část práce je teoretická a je zpracována formou rešerše. Je v ní popsána 

anatomie a funkční kineziologie předloktí a ruky, dále pak zlomeniny distální části 

předloktí,  jejich léčba a fyzioterapeutické postupy, kterými můžeme tento stav ovlivnit. 

Práce se zde zabývá léčbou převážně konzervativní, komplikacemi léčby a také 

následnou terapií. 

Druhá část je speciální a je zpracována formou kazuistiky. Speciální část je popisem 

aplikace získaných teoretických poznatků na konkrétní diagnózu. Zahrnuje vstupní 

kineziologické vyšetření a závěr, ze kterého je vytvořen krátkodobý rehabilitační plán. 

Dále je zde popsán průběh jednotlivých terapeutických jednotek, výstupní 

kineziologické vyšetření a závěrečné zhodnocení efektu terapie 

 

Klí čová slova:  
předloktí, ruka, úraz, zlomenina, fyzioterapie 

 

  



Abstract  

 

Titel:   

Case study of physiotherapy treatment of a patient with the diagnosis of the fracture of 

the distal antebrachium 

 

Goals:  

The goal of this thesis is to summerize theoretical and practical information about 

fracture of distal antebrachium, to peruse sources of this problems and to concieve 

adequate therapy. 

 

Methods:   

The theoretical part is describing anatomy and functional kinesiology of the 

antebrachium and hand, then fractures of the distal antebrachium. The thesis considers 

mostly conservative treatment, complications of treatment and following therapy. 

The practical part is the describing aplication of gained theoretical knowledges about 

concrete diagnosis. It contains incoming kineziological assessment and conclusion, 

which makes short-term rehabilitation plan. This part is also decribing the process of 

therapeutical units, outcoming kineziological assessment and final evaluation of the 

therapy. 
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antebrachium, hand, accident, physiotherapy 
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Použité symboly a zkratky 

 

A – anamnéza      MCP – metakarpokarpový kl. 

AA – alergická anamnéza    mm. - musculi  

ADL – activity of daily living   n. - nervus 

AEK – agisticko-excentrická kontrakce  např. - například 

art. – articulatio     neg. - negativní 

bilat. – bilaterálně     NFP – neurofyziologický podklad 

Bpn. – bez patologického nálezu   NO – nynější onemocnění 

cm – centimetr     OA – osobní anamnéza 

CMC – karpometakarpální kloub   PA – pracovní anamnéza 

Cp – krční páteř     pac. - pacient 

č. – číslo      PIP –proximální interfalangeální  

dg. – diagonála      kloub 

DIP – distální interfalangeální kloub   PIR – postizometrická relaxace 

dist. – distální      r. - reflex 

DK – dolní končetina     R – rovina rotací 

dx. – dextrum      RA – rodinná anamnéza 

F – frontální rovina     RHB - rehabilitace 

FA – farmakologická anamnéza   rtg. - rentgen 

fct. – fraktura      S – sagitální rovina   

Gyn.A – gynekologická anamnéza   SF – sádrová fixace 

HAZ – hyperalgická zóna    Soc. A – sociální anamnéza 

HK – horní končetina     Sp. A – sportovní anamnéza  

HKK – horní končetiny    str. - strana 

Hz – Herz      T – transverzální rovina 

IP – interfalangeální kloub    tab. - tabulka 

kg – kilogram      kl. – kloub     

kontralat. – kontralaterální    Thp – hrudní páteř 

l. sin. – laterus sinister    TMT – techniky měkkých tkání 

Lp – bederní páteř 

LTV – léčebná tělesná výchova 

m. – musculus 

MCP – metakarpofalangeální kloub 
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 1. ÚVOD 
 

Cílem této bakalářské práce je seznámit se v teoretické i praktické 

rovině s diagnózou po tříštivá zlomenina distální části předloktí řešeno 

konzervativně a zároveň vytvořit kazuistiku pacienta s tímto úrazem. Tuto závěrečnou 

práci jsem  vypracovala na základě souvislé odborné praxe na ambulantním 

oddělení v Oblastní nemocnici Kladno od 10.1. do 4.  2. 2011.  

 

Tato ortopedická diagnóza je velmi zajímavá, protože ovlivňuje nejen 

postiženou končetinu, ale i schopnost provádět běžné denní činnosti. Fyzioterapeutické 

postupy jsou  tedy v tomto případě různorodé a tím i pro pacienta zajímavé. Zpracování 

problematiky zlomenin distálního předloktí je dle mého názoru velmi užitečné, protože 

je tato zlomenina jedním z nejčastějších úrazů dnešní doby.  

 

Obecná část je zpracována stylem rešerše, kde se nejvíce zabývám anatomickou 

stavbou, kineziologickou funkcí, zlomeninami a léčbou předloktí a ruky. 

 

Speciální část je zpracována formou případové studie. Popisuje metodiku práce, 

vstupní kineziologické vyšetření s následným určením cíle terapie, vlastní průběh 

terapie, výstupní kineziologické vyšetření a zhodnocení efektu terapie.   
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2. OBECNÁ ČÁST 

 

2.1 Úvod 

 Zlomeniny distální části předloktí patří k nejčastějším zlomeninám. 

Obecně se vyskytují více u starší věkové skupiny, protože je u nich zhoršená 

motorika a stabilita, což má za následek pády a tím i vyšší riziko vzniku zlomeniny. 

Velkou roli hraje i výskyt dalších rizikových faktorů jako je osteoporóza, která se 

vyskytuje u starších žen jako důsledek hormonálních změn po menopauze.  

 Studie zabývající se výskytem zlomenin u starších žen trpící osteoporózou 

pozorovala 9,704 žen ve věku 65 let a víc. Během dvou následujících let utrpělo 171 

žen zlomeninu distální části předloktí a 79 zlomeninu proximálního humeru, přičemž u 

většiny žen byly sledovány změny v pohybovém aparátu (např. snížení denzity kostní 

tkáně). (Kelsey, 1991) 

 Nejrůznější poranění včetně zlomenin v oblasti distálního předloktí provázejí 

lidstvo zcela nepochybně již od pravěku. Snahu nějakým způsobem je ošetřit a léčit 

dokládá i nález primitivní dlahy přiložené na zápěstí mumie faraona z IX. Dynastie. 

(Anamneza, 2011) 
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2.2 Vývoj horní končetiny 
  

Vývoj horní končetiny v embryonálním stadiu je velmi odlišný od vývoje 

končetiny dolní, ale obě jsou původně výchlipkami embryonální tělní stěny, která se 

skládá z mezenchymu a z epiteliálního entodermového krytu. Končetiny se vyvíjí až po 

vytvoření osy těla, kdy má embryo tvar „C“ a má diferencovaný hlavový a kaudální 

konec. Místem vývoje končetin jsou tzv. končetinová pole, která se nachází v oblasti 

pánve a hrudníku.  

   

Horní končetiny se vyvíjejí dříve než končetiny dolní a ve vývoji vnitřních 

struktur končetiny je výrazný proximodistální gradient. Vývoj každého orgánu je 

výsledkem vzájemné spolupráce minimálně dvou buněčných druhů – u končetin jde 

převážně o interakci mezenchymu a ektodermu. (Dylevský, 2007) 

 

 Jednotlivé komponenty horní končetiny se formují v různých vývojových 

stadiích.  

1. Základ ploutvovitých končetin se formuje 24.-26. den na boční stěně trupu, přičemž 

dolní končetiny se formují přibližně o týden později. 

2. Cévy a nervy se začínají vytvářet 36. den. 

3. Prsty se zcela oddělují kolem 44. dne. 

4. Osifikace chrupavčitého základu kostry končetin se uskutečňuje kolem 

56.dne a probíhá i během postnatálního stadia. (Dylevský, 2007) 

     
Obr. č. 1 – Lidský zárodek se základy  Obr. č. 2 – Lidský zárodek se  

ploutvovitých končetin (Dylevský, 2007)  separovanými prsty končetin   

(Dylevský, 2007) 
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2.3 Anatomie  
 

2.3.1 Kosti předloktí a ruky 

 Mezi kosti předloktí patří 2 kosti – ulna a radius, které jsou proximálně 

skloubené s humerem a distálně s kostmi zápěstí. 

 

Ulna- kost loketní 

 Loketní kost se nachází na malíkové straně předloktí (mediálně). Proximální část 

kosti je široká a směrem distálním se postupně zužuje. Skládá se ze tří úseků – 

proximální část ulny ( část uzavřená z větší části v loketním kloubu), corpus ulnae (tělo 

ulny) a caput ulnae (hlavice). Důležitými částmi ulny jsou olecranon, který artikuluje 

s pažní kostí, a části caput ulnae (circumferencia articularis a processus styloideus), 

které artikulují se zápěstím. 

(Čihák, 2001) 

 

  Radius – kost vřetenní 

 Vřetenní kost se nachází na palcové straně předloktí (laterálně). Proximální část 

kosti je úzká s hlavicí radia (caput radii), střední část je tvořena tělem ulny (corpus 

radii) a distální část obsahuje processus styloideus. (Čihák, 2001) 

 

  Ossa manus (kosti ruky) 

  

1. Ossa carpi – kosti zápěstní 

 Kosti zápěstní tvoří 2 řady – proximální a distální. Jsou postaveny do dorsálně 

vyklenutého celku zvaného carpus (zápěstí). Proximální řada obsahuje os scaphoideum, 

os lunatum, os triquetrum a os pisiforme. Distální řada obsahuje os trapezium, 

os trapezoideum, os capitatum a os hamatum. 

  

2. Ossa metacarpi – kosti záprstní 

 Kostra ruky obsahuje 5 kostí záprstních, které navazují distálně na carpus a 

vytvářejí celek nazývaný metakarpus (záprstí), což je oblast hřbetu ruky a dlaně. Každý 

metakarpus obsahuje 3 části – basis (proximální baze), corpus (střední úsek) a caput 

(distální hlavice). 
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3. Ossa digitorum – kosti prstů 

 Kosti prstů, nebo-li phalanges jsou tvořeny třemi články na 2.-5. prstě a dvěma 

články na 1. prstě. Každý článek prstu se dělí na tři části – bazis phalangis (proximální 

úsek), corpus phalangis (tělo) a caput phalangis (hlavice). (Čihák, 2001) 

  

4. Ossa sesamoidea – sesamské kůstky  

 Sesamské kůstky ruky jsou drobné kůstky, které se vyskytují po stranách 

metakarpofalangového kloubu palce. (Čihák, 2001) 

 

Obr. č. 3 – Kosti ruky, pravá str., pohled na hřbetní stranu (Čihák, 2001) 

1–radius, 2–ulna, 3–os lunatum, 4–os scaphoideum, 5–os trapezoideum, 6–os trapezium, 7–os 

triquetrum, 8–os pisiforme, 9–os hamatum, 10–hamulus ossis hamati, 11–os capitatum, 12–basis 

ossis metacarpi, 13–corpus ossis metacarpi, 14–caput ossis metacarpi, 15–phalanx proximalis, 16–

phalanx media, 17–phalanx distalis, 18–os metacarpi I. 19–phalanx proximalis pollicis, 20–phalanx 

distalis pollicis, 21–basis phalangis, 22–corpus phalangis, 23–caput phalangis, 24–tuberositas 

phalangis distalis 

 

 2.3.2 Klouby předloktí a ruky 

  Articulatio cubiti – loketní kloub  

 Loketní kloub je kloub složený, protože se v něm stýkají tři kosti – humerus, 

ulna a radius. Spojení těchto kostí se označují jako articulatio humeroulnaris, articulatio 

humeroradialis a articulatio radioulnaris proximalis.  
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Kloubní pouzdro zpevňuje po stranách ligamentum collaterale radiale a 

ligamentum 

collaterale mediale. Krček radia prstencovitě obkružuje ligamentum anulare 

radii, které začíná a upíná se na ulnu. (Vojtašák, 2000) 

  Membrana interossea antebrachii 

 Jedná se vazivovou membránu nataženou mezi margo interosseus radii a margo 

interosseus ulnae. Funkce membrány je fixování předloketních kostí a je také místem 

úponu předloketních svalů (Čihák, 2001) 

  Articulatio radioulnaris distalis  

 Distální radioulnární kloub je tvořen skloubením distálních konců 

ulny a radia, které se stýkají v místech caput ulnae a incizura ulnaris radii. (Čihák, 2001) 

  Articulationes manus – klouby ruky 

 Klouby ruky obsahují několik řad kloubů, jejichž vzájemná souhra umožňuje 

pohyblivost zápěstí. Mezi tyto kloubní spojení patří art. radiocarpalis (spojení zápěstí a 

radia), art. mediocarpalis (spojení proximální a distální řady), art. intercarpales (spojení 

kostí karpální řady), art. carpometacarpales (spojení dist. řady karpálních kostí a kostí 

metakarpálních), art. intermetacarpales (spojení mezi bazemi metakarpů), 

art. metacarpophalangeae (spojení mezi hlavicemi metakarpů a prox. články 

prstů) a art. interphalangeae manus (spojení mezi články prstů).(Čihák, 2001) 

 

 2.3.3 Svaly předloktí a ruky 

  Svaly paže – musculi brachii 

Svaly paže tvoří přední a zadní skupinu. Přední skupinu tvoří m.biceps brachii, 

m.coracobrachialis a m.brachialis, jejichž hlavní funkcí je flexe loketního kloubu. Zadní 

skupinu tvoří m.triceps brachii, jehož hlavní funkcí je m. triceps brachii. (Čihák, 2001) 
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Obr. č. 4 – Svaly paže (Dylevský, 2009) 

A – zadní plocha: 6-olecranon ulnae, 7-m.biceps brachii, 8-m.triceps brachii(caput longum), 9-

m.teres major, 10-m.infraspinatus, 11-začátek m.deltoideus, 12-m.supraspinatus 

B – přední plocha: 1-m.subscapularis, 2-m.biceps brachii, 3-m.triceps brachii, 4-m.úponová šlacha 

m.biceps brachii, 5-m.brachioradialis 

   

  Svaly předloktí – musculi antebrachii 

 Svaly předloktí tvoří tři skupiny svalů – přední, která se skládá ze čtyř vrstev 

svalů, laterální, která se skládá ze dvou vrstev svalů a dorsální, která se skládá také ze 

dvou vrstev svalů. 

Přední skupina - První povrchová vrstva 

 Tato vrstva obsahuje 4 svaly – m. pronator teres, m.flexor carpi radialis, 

m.palmaris longus a m. flexor carpi ulnaris. 

   - Druhá vrstva 

 V této vrstvě je jen jeden sval a to m.flexor digitorum superficialis. 

   - Třetí vrstva  

 Tato vrstva obsahuje m.flefor digitorum profundus a m.flexor pollicis Lotus 

   - Čtvrtá hluboká vrstva 

 V této vrstvě je pouze jeden sval, a to m.pronator quadratus. 
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Laterální skupina - Povrchová vrstva 

 Vrstva obsahuje m.brachioradialis, m.extensor carpi radialis longus et brevis.  

   - Hluboká vrstva 

 Hluboká vrstva obsahuje jeden sval, a to m.supinator. 

 

Dorsální skupina - Povrchová vrstva 

 Povrchová vrstva zahrnuje m.extensor gigitorum, m.extensor digiti 

minimi a m.extensor carpi ulnaris. 

   - Hluboká vrstva 

 Tato vrstva obsahuje m.abductor pollicis longus, m.extensor pollicis 

longus et brevis a m.extensor indicis. (Čihák, 2001) 

 

 
Obr. č. 5 – Svaly předloktí (Dylevský, 2009) 

A – přední plocha: 7-m.palmaris brevis, 8-m.palmaris longus, 9-m.flexor carpi ulnaris,  

10-m.flexor digitorum superficialis, 11-m.flexor capri radialis, 12-m.pronator teres, 13-

m.brachioradialis, 14-m.biceps brachii 

B – zadní plocha: 1-m.brachiradialis, 2-m.extensor digitorum, 3-m.extensor carpi radialis longus, 4-

m.extensor carpi ulnaris, 5-m.abductor pollicis longus, 6-retinaculum extensorum 
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  Svaly ruky – musculi manus 

Funkce svalů ruky doplňují funkce svalů předloketních, jejichž šlachy 

končí na ruce a prstech. Ruka sama o sobě nemá svaly na dorsální straně. Na palmární 

straně ruky vytvářejí svaly čtyři skupiny, přičemž část z nich vytváří povrchový reliéf 

dlaně.                    (Čihák, 2001) 

 

1. Svaly thenaru – skupina palcová: Do této skupiny patří 4 svaly – m. abduktor pollicis, 

m.flexor pollicis brevis, m.opponens pollicis a m.adductor pollicis. 

 

2. Svaly hypothenaru – skupina malíková: Svaly této skupiny zahrnují mimo vlastní 

svaly hypothenaru také m.palmaris brevis. Mezi vlastní svaly hypothenaru řadíme 

m.abductor digiti minimi, m.flexor digiti minimi brevis a m.opponens digiti minimi. 

 

3. Musculi lumbricales – svaly červovité: Na ruce se nacházejí čtyři svaly štíhlého 

tvaru, které začínají na šlachách m.flexor digitorum profundus v dlani, pokračují po 

radiální straně metakarpů a upínají se na 2.-5.prst. 

 

4. Musculi interossei – svaly mezikostní: Tyto svaly jsou uloženy v intermetakarpálních 

prostorech. Skupina svalů mezikostních tvoří tři mm.interossei palmares a čtyři 

mm.interossei dorsales. 

(Čihák, 2001) 

 

Obr. č. 6 – Svaly ruky (Putz, 2007) 
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2.3.4 Inervace horní končetiny 

 Svaly horní končetiny mají kořenovou inervaci C5-Th1. Kořeny těchto 

nervů se spojují ve tři svazky – fasciculus lateralit, posterior a medialis, ketré jdou 

společně ke klíční kosti a dále se rozpojují na dvě hlavní části. První částí je pars 

supraclavicularis plexus brachialis, který inervuje svaly v oblasti ramene. Druhou částí 

je infraclavicularis plexus brachialis, který obsahuje následující nervy. (Pfeiffer, 2007) 

 

 

N. medianus 

 Tento nerv motoricky inervuje svaly přední skupiny předloktí, kromě m. flexor 

carpi ulnaris a části hlubokého flexoru prstů pro 4. a 5. prst. V dlani inervuje svaly 

thenaru mimo adduktoru palce a hlubokou hlavu flexoru a 1. a 2. mm. lumbricales. 

Senzitivní inervaci zajišťuje pro radiální polovinu palmární plochy zápěstí, 

dlaně a prstů.          (Čihák, 2001) 

Obr. č. 7 - Inervace n. medianus (Janda, 2004) 

 

N. ulnaris 

 Zajišťuje motorickou inervaci m. flexor carpi ulnaris, m. flexor digitorum 

profundus pro 4. a 5. prst, všech svalů hypothenaru, všech mm. interossei, mm. 

lumbricales 3. a 4., m. adductor pollicis a hluboké hlavy m. flexor pollicis brevis. 

Senzitivně inervuje ulnární část palmární strany zápěstí, dlaně, prstů, ulnární část hřbetu 

zápěstí, dlaně a prstů. 



 

Obr. 

N. radialis 

Tento nerv se na p
Ramus profundus

celou dorzální skupinu sval

Ramus superficialis

m. brachioradialis

hřbetu), 

N. cutaneus antebrachii posterior

strany předloktí
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Obr. č. 8 – Inervace n.ulnaris v dlani (Janda, 2004) 

 

Tento nerv se na předloktí dostává ve třech větvích: 
Ramus profundus, který projde skrz m. supinator a inervuje motoricky 

celou dorzální skupinu svalů předloktí, 

Ramus superficialis, který sestoupí po p

brachioradialis a inervuje zbylou část zápěstí, ruky a prst

N. cutaneus antebrachii posterior, který senzitivně inervuje k

ředloktí. 

Obr. č. 9  – Inervace n. radialis (Janda, 2004

a inervuje motoricky 

, který sestoupí po předloktí podél 

stí, ruky a prstů (radiální část 

ě inervuje kůži zadní 

(Janda, 2004) 
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2.4 Kineziologie horní končetiny 
 
 Horní končetiny jsou manipulačním a uchopovacím orgánem 

člověka, které slouží k sebeobsluze, práci i ke komunikaci a zároveň se aktivně účastní 

při udílení nebo přijímání kinetické energie. Horní končetiny tvoří párový úchopový 

orgán, tudíž pracují jako uzavřený funkční řetězec. „ Při manipulaci pracují velmi často 

obě současně, avšak dominantní končetina (nejčastěji pravá) má vedoucí roli a druhá 

končetina spíše podporuje její funkci.“ (Véle, 2006) 

  

Hlavní funkcí horní končetiny je komunikační funkce, protože nám pomáhá 

komunikovat s okolím i s vlastním tělem. Během vývoje ztratila horní končetina většinu 

svým lokomočních funkcí, které jsou ale přítomné v dětství během utváření 

pohybových stereotypů. 

Odlišnost horní končetiny od dolní je dobře patrná už na pletenci horní 

končetiny, kde je daleko větší pohyblivost než v oblasti pletence dolní končetiny. 

 Horní končetiny jsou svojí funkcí daleko méně vázány na osový systém 

těla než končetiny dolní, ale i tak se neobejdou bez jeho základní stability, která 

následně umožňuje cílenou manipulaci. (Dylevský, 2009) 

 

Kineziologie předloktí 

 Horní končetinu můžeme rozdělit na tři části – paže, předloktí a ruka. Předloktí 

je střední částí horní končetiny, přičemž se skládá ze dvou předloketních kostí 

(ulna a radius) a zajišťuje komunikaci ostatních částí horní končetiny.  

 Paže a předloktí jsou části ruky, které umožňují zkracování a prodlužování horní 

končetiny, čímž tedy plní teleskopické funkce horní končetiny. Vzájemná poloha 

předloketních kostí navíc umožňuje vnitřní a zevní rotaci, nebo-li 

pronaci a supinaci, a to jak předloktí, tak ruky. (Dylevský, 2009) 

 

1. Kostra předloktí 

Kost loketní (ulna) má pevnostní funkci v kostním aparátu předloktí. Její 

proximální konec fixuje kladku pažní kosti (humerus) a její distální konec je přiložen 

k chrupavčitému disku, který komunikuje se zápěstními kostmi.  

Kost vřetenní (radius) zajišťuje díky svému tvaru rotační pohyby předloktí 

(pronace a supinace). Kvůli své stavbě obsahující štíhlý krček a subtilnímu 
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proximálnímu konci bývá radius často místem úrazu po pádu na horní končetinu. 

Úrazy v oblasti radia vedou ve většině případů ke Collesově zlomenině.   

       
Obr. č. 10 – Ulna dx.- přední plocha   Obr. č. 11 – Radius dx. – přední plocha 

(Dylevský, 2009)      (Dylevský, 2009) 

 

2. Loketní kloub – articulatio cubiti  

„Loketní kloub umožňuje přiblížit ruku k ústům, což je jeden ze základních 

důležitých pohybů horní končetiny. Je to složitý kloub, umožňující kromě flexe a extenze 

i rotaci ruky kolem osy předloktí, tj. pronaci a supinaci, pohyby důležité pro 

manipulaci.“  (Véle,2006) 

 
Obr. č. 12 - Articulatio cubiti dx. - laterální a zadní plocha (Dylevský, 2009) 

 

 

 

 

 



16 
 

Rozsahy pohybů loketního kloubu 

Flexe – extenze : 150° 

Pronace - supinace : 180° 

Hyperextenze v lokti : možná do 10° (Bartoníček, 2004) 

 

  
Obr. č. 13 – Flexe a extenze v loketním kl. Obr. č. 14 – Supinace a pronace v loketním kl. 

(Dylevský, 2009)     (Dylevský, 2009)  

 

3. Svaly kolem loketního kloubu 

M. biceps brachii – Jedná se o sval, který má více funkcí. Provádí supinaci při 

pronačním postavení předloktí a zároveň jej flektuje. S vyšším odporem stoupá 

supinační aktivita. 

M. brachialis – Tento sval provádí pouze flexi předloktí. 

M. brachioradialis – Sval mění svou funkci podle postavení loketního 

kloubu. Při pronačním postavení provádí supinaci, naopak při supinačním postavení 

provádí pronaci. Provádí také flexi loketního kloubu při emendovaném postavení. 

M. triceps brachii – Hlavní funkcí je extenze loketního kloubu- 

M. anconeus – Vlákna svalu pomáhají fixovat loketní kloub neustálým natahováním 

kloubního pouzdra. 

M. supinator – Sval provádějící supinaci při pronačním postavení. 

M. pronator teres – Tento sval provádí flexi a pronaci loketního kloubu. 

M. pronator quadratus – Jedná se o hlavní pronátor předloktí.  (Dylevský,2009) 
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Kineziologie ruky 

„Tato distální – akrální oblast horní končetiny je nejčastěji v přímém 

kontaktu se zevním prostředím, jestliže se snažíme něco uchopit a uchopený předmět 

udržet, nebo mu udělit zrychlení a předmět odhodit.“  (Véle, 2006) 

Stavba ruky je koncipovaná tak, aby zde byla velká pohyblivost mnoha 

kloubů s jemně daným rozsahem pohybů pro celkovou schopnost ruky provádět drobné 

přesné pohyby (jemná motorika). 

 

1. Kostra ruky   

 Kostra ruky má tři části: zápěstí – carpus, záprstí – metakarpus a články prstů – 

phalanges. Kosti carpu a jejich spoje, zastupují asi jen šestinu délky ruky. Metacarpus 

představuje dvě šestiny a phalanges zbývající tři šestiny délky ruky. (Dylevský, 2009) 

 Osm karpálních kostí se dělí na dvě řady – řada proximální 

(os scaphoideum, os lunatum, os triquetrum,os pisiforme) a řada distální (os trapezium, 

os trapezoideum, os capitatum, os hamatum). 

 Dělení na proximální a distální řadu je důležité s hlediska posunu kostěných 

ploch proti sobě během pohybů ruky. 

Dorzální flexe = posun distální řady proti proximální palmárně 

Palmární flexe = posun proximální řady proti radiu a ulně dorzálně 

Ulnární dukce = posun proximální řady vůči rádiu a ulně radiálně 

Radiální dukce = posun distální řady palmárně vůči proximální řadě s větším 

důrazem na radiální straně (větší klopení mezi scaphoideum a trapezium). (Lewit, 2004) 

 
Obr. č. 15 – Dorsální a palmární flexe ruky Obr. č. 16 – Ulnární a radiální dukce ruky 

(Dylevský, 2009)     (Dylevský, 2009) 
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2. Klouby ruky   

Pohyby kloubů ruky 

Zápěstní klouby : palmární flexe – 80 – 90° 

                          : extenze – 70° 

                          : radiální dukce – 15 – 20° 

                          : ulnární dukce – 45° 

                          : cirkumdukce – krouživý kombinovaný pohyb 

                          : pronace a supinace – 150 – 360° 

Palcový kloub: flexe – 50 – 70° 

                      : abdukce – do 50° 

                      : addukce – do 10° 

                      : opozice a repozice palce – 45 – 60° 

Metakarpofalangeální klouby: flexe – do 90° 

                                             : extenze – do 10° 

                                             : abdukce a addukce – do 30° 

Mezičlánkové klouby: flexe – proximální klouby do 90°, distální 60 – 80° 

                                 : extenze  - do 10°     (Véle, 2006) 

 

3. Hlavní zapojení svalů ruky při pohybu 

Palmární flexe zápěstí – m. flexor carpi radialis et ulnaris, m. palmaris longus 

Dorzální flexe zápěstí – m. extensor carpi radialis longus et brevis, m. extensor carpi 

ulnaris 

Radiální dukce zápěstí – m. extensor carpi radialis longus et brevis, m. flexor carpi 

radialis 

Ulnární dukce zápěstí – m. extensor carpi ulnaris, m. flexor carpi ulnaris 

Abdukce palce – m. abductor pollicis longus et brevis 

Addukce palce – m. adduktor pollicis 

Opozice palce – m. opponens pollicis 

Repozice palce – m. abduktor pollicis longus et brevis 

Flexe prstů – mm. lumbricales, mm. interossei palmares et dorsales 

Extenze prstů – m. extensor digitorum, m. extensor indicis, m. extensor digiti minimi 

Abdukce prstů – mm. inetrossei dorsales, m. abduktor digiti minimi 

Addukce prstů – mm. interossei palmares     

(Dylevský, 2009) 



 

4. Formy úchopů a postavení ruky

Úchopová funkce s

spojeny s funkcí thenaru.

Úchop s terminální opozicí palce (štipec)

prstů (např. jehla, mati

věcí. Při omezení úchopu je zde podez

Úchop se subterminální opozicí palce a ukazováku (pinzeta)

malého předmětu (např. tužka) mezi b

je zde podezření na n. medianus.

Úchop s laterální opozicí (klepeto)

radiální straně prstů. Jedná se o úchop s

Úchop palmární s palcovým 

Úchop digitopalmární (úchop mezi dlaní a prsty)

palec. 

Úchop interdigitální – Jedná se o úchop drobných p

 

 

Obr. č. 17 – Formy úchop
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 a postavení ruky 

Úchopová funkce se dá rozdělit na 6 hlavních variant, z nichž 4 z

funkcí thenaru. 

terminální opozicí palce (štipec) – Jedná se o uchopení mezi kone

. jehla, matička). Tento úchop umožňuje přesný úch

úchopu je zde podezření na poruchu n. medianus. 

Úchop se subterminální opozicí palce a ukazováku (pinzeta) – Používá se p

tu (např. tužka) mezi bříška ukazováku a palce. Př

na n. medianus. 

laterální opozicí (klepeto) – Při tomto úchopu je bříško palce postaveno proti 

. Jedná se o úchop s možností vyvinutí značné síly.

palcovým zámkem (lahvový úchop)  

Úchop digitopalmární (úchop mezi dlaní a prsty) – Při tomto úchopu se nepoužívá 

Jedná se o úchop drobných předmětů mezi prsty (nap

Formy úchopů a postavení ruky (podle Kapanjiho) (Véle, 2006)

nichž 4 z nich jsou 

Jedná se o uchopení mezi konečky dvou 

řesný úchop jemných 

Používá se při úchopu 

zováku a palce. Při omezení úchopu 

íško palce postaveno proti 

né síly. 

i tomto úchopu se nepoužívá 

 mezi prsty (např. cigareta). 

(Véle, 2006) 

 a postavení ruky (podle Kapanjiho) (Véle, 2006) 
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2.5 Definice a dělení zlomenin 

 2.5.1 Definice zlomenin 

 „Zlomeninou nazýváme přerušení kontinuity kosti, ke kterému dochází nejčastěji 

úrazem.“(Chaloupka, 2001) 

 

Ke zlomenině dochází buď mechanismem přímým (např. kopnutí, 

náraz) nebo nepřímým (např. zlomení kosti bérce nad lyžařskou botou), přičemž se 

rozlišuje násilí torzní, ohybové, kompresní, avulzní a střižné. Tyto druhy násilí se 

mohou jednotlivě kombinovat. (Pokorný, 2002) 

 

Zlomeniny jsou charakteristické tím, že při nich vždy dochází k většímu či 

menšímu poškození měkkých tkání v oblasti zlomeniny. Poškození měkkých tkání 

výrazně ovlivňuje dobu hojení zlomeniny, průběh rehabilitace, související komplikace a 

tím i výsledek léčby a eventuálně i trvalé následky. (Chaloupka, 2001) 

 

2.5.2 Dělení zlomenin 

 Rozlišujeme zlomeniny – úrazové (vznik po jednorázovém úrazovém násilí) 

        - únavové (vznik po opakovaném přetěžování kosti) 

        - patologické (vznik při kostních onemocněních)  

(Pokorný, 2002) 

 

 Zlomeniny můžeme dále posuzovat z několika hledisek. 

1. Dle poškození tkání – zlomenina zavřená (není zde porušena kůže v okolí 

zlomeniny) a zlomenina otevřená (kůže je zde poškozena, a to buď drobných 

propíchnutím kostním úlomkem, nebo až rozsáhlou otevřenou ránou.).  Otevřené 

zlomeniny můžeme dále rozdělit podle Tscherneho na 3 respektive 4 stupně, přičemž 4 

stupeň představuje amputaci. 

2. Dle linie lomu – příčné, šikmé, spirální, vertikální, tangenciální (osteochondrální) a 

pulzní (úpony vazů a šlach). 

3. Dle počtu úlomků – zlomeniny dvou-, tří-, čtyřúlomkové a tříštivé. 

4. Dislokace – Dislokaci vyhodnocujeme podle polohy distálního fragmentu proti 

fragmentu proximálnímu.  Rozlišujeme dislokace ad latus (do strany), ad longitudinem 

(do délky), ad axim (úhlové) a ad periveriam (rotační). 
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5. Podle výskytu repozice – reponibilní a stabilní zlomeniny 

          - reponibilní a nestabilní zlomeniny 

          - reponibilní zlomeniny                          

(Chaloupka, 2001) 

 
2.6 Zlomeniny distální části předloktí 

Zlomeniny a distorze v této části horní končetiny jsou velmi často, protože k nim 

dochází po pádu při běžných denních činnostech, jako je úklid domácnosti, 

chůze po chodnících nebo sport. Nejčastěji dochází ke zlomenině dochází po násilné 

dorzální nebo palmární flexi. Tento typ úrazu se objevuje například po pádu, kdy se 

pacient snažil předejít dopadu na zem opřením se o nataženou ruku. (Starling, 2003) 

Diagnostika probíhá na základě klinického nálezu, přičemž typická je 

extraartikulární zlomenina radia nazvaná Abrahamem Collesem „ loco typico “. 

 

 
Obr. č. 18 – Zlomenina distální části radia a os scaphoideum po násilné dorzální flexi  

(Starling, 2003) 

 
2.6.1 Klasifikace 

 Při zařazování se používá AO klasifikace, která byla zavedena roku 1987, 

vychází z vyhodnocení rtg snímku a čtyřmístný kód určující oblast, segment, povahu a 

závažnost zlomeniny. 

Typ A: zlomeniny extraartikulární 

 A/2 – jedná se o jednoduchou zlomeninu radia s impakcí 

        - při extenčním typu mluvíme o zlomenině Collesově („loco typico“) 

        - při flekčním typu se jedná o zlomeninu Smithovu 

Typ B: zlomeniny parciálně intraartikulární 

 B/1 – sagitální, šikmé 
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 B/2 – při poranění dorzální hrany se jedná o Bartonovu zlomeninu 1. stupně 

 B/3 – při poranění volární hrany se jedná o Bartonovu zlomeninu 2. stupně 

Typ C: kompletně intraartikulární 

               (Pokorný, 2002) 

 

2.7 Terapie zlomenin 

 Léčení zlomenin může být konzervativní, operační nebo funkčně – 

konzervativní. 

  

2.7.1 Konzervativní léčení zlomenin 

 Konzervativní léčba je indikováno u nedislokovaných nebo málo dislokovaných 

zlomenin, především extraartikulárních.  

 

Obecné základní principy konzervativní terapie jsou repozice, 

retence a rehabilitace. Čtyři základní zásady dle AO : 

1. Repozice a fixace ve správném anatomickém postavení. 

2. Stabilní fixace s ohledem na celkový stav pacienta a jeho konkrétní poranění. 

3. Během manipulace a repozice maximálně šetřit měkké a kostěné tkáně. 

4. Časná mobilizace se správně prováděnou rehabilitací postižené části těla a celého 

pacienta zahrnující jeho resocializaci. (Pokorný, 2002) 

 Sádrový obvaz byl zaveden do klinické praxe holandským 

lékařem A. Matthijsenem roku 1852. Dříve byly sádrové obvazy mnohem méně 

komfortní pro pacienty, ale dnes díky moderním materiálům jsou lehké a příjemné. 

Fixace se ponechává po dobu 4-6 týdnů, přičemž záleží na individuální diagnóze 

pacienta a průběhu hojení zlomeniny. (Pokorný, 2002) 

 

 2.7.2 Operační léčení zlomenin – osteosyntéza 

Osteosyntézu lze popsat jako terapeutický postup u zlomenin vyžadující 

repozici a instrumentální stabilizaci. 

Během operace je nutné provést pacientovi lokální svodnou nebo celkovou 

anestezii. Repozice může být zavřená, polozavřená nebo otevřená, přičemž osteosyntéza 

je umožněna zevně (zevní fixátory) nebo vnitřně aplikovanými implantáty (šrouby, 

dlahy, hřeby), případně jejich kombinací. 
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Osteosyntéza se většinou provádí v případech, kdy konzervativní léčba 

selhává nebo když není indikována kvůli nemožnosti repozice a nemůže být dosaženo 

optimálního terapeutického výsledku. (Dungl, 2005) 

 

2.7.3 Funkčně konzervativní léčení zlomenin 

Jedná se o neoperační formu léčení zlomenin. Stabilní zaklíněné zlomeniny je 

možné léčit aktivně postupnou mobilizací bez použití pevného imobilizačního fixačního 

obvazu. Tato metoda užívá například Sarmientův obvaz, který se užívá k doléčení 

zlomenin bérce. 

        (Pokorný, 2002) 

 

2.8 Hojení zlomenin 

 Kostní hojení je proces, který následuje po zlomenině. Hojení je přímo 

závislé na kvalitě cévního zásobení dané oblasti, což znamená, že při poruše cévního 

zásobení jednotlivých částí zlomeniny může dojít k jejich devitalizaci, ischemické 

nekróze a celkově k poruchám hojení. Velké význam během procesu hojení má i míra 

poškození okolních měkkých tkání. (Chaloupka, 2001) 

  

2.8.1 Typy kostního hojení 

1. Sekundární kostní hojení 

Tento typ hojení je typický pro konzervativní řešení zlomenin, pro zlomeniny 

spontánně se hojící a pro osteosyntézu s hřebovou technikou. Základním principem 

tohoto hojení je postupná přestavba hematomu mezi fragmenty zlomeniny na primitivní 

chrupavčitý svalek. Takový útvar je dále prorůstán novými cévami převážně 

periostálního původu, podle kterých se organizuji kostitvorné buňky 

(osteoblasty) a následně neuspořádaná kostní tkáň. 

Hlavním předpokladem pro úspěšné hojení tohoto typu je stabilita zlomeniny, 

které se dá dosáhnout např. sádrovým obvazem nebo osteosyntézou s relativní 

stabilitou.  

Délka hojení je v tomto případě velmi relativní a záleží na lokalizaci zlomeniny, 

např. zlomenina bérce se hojí 12 - 16 týdnů a Collesova zlomenina se hojí 4 – 6 týdnů. 
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2. Primární kostní hojení 

 Tento typ kostního hojení není přirozeným procesem, protože je zde dosahováno 

hojivého efektu za pomoci kompresní osteosyntézy. Během operace se stlačí fragmenty 

k sobě tak, že je linie lomu patrná pouze vlasově. Jedná se tedy o kontaktní kostní 

hojení, což také znesnadňuje sledování průběhu hojení na rtg snímcích, protože není 

vidět postupně se tvořící nová kostní tkáň.  

Délka hojení se dá odhadnout pouze s předešlými zkušenostmi s danými 

zlomeninami, ale i tak není tento typ rychlejším hojením než sekundární kostní hojení.  

(Chaloupka, 2001) 

  

2.8.2 Poruchy kostního hojení 

Opožděné hojení  

Ke zhojení kosti dojde za dvojnásobek doby, která byla předpokládána. 

Pakloub (pseudoartróza)  

  Jedná se o stav, kdy nedošlo ke zhojení, ale vytvořilo se zde vazivově-

chrupavčité spojení fragmentů. Příčinou bývá nedostatečná fixace nebo porucha cévního 

zásobení.  

(Chaloupka, 2001) 

2.9 Komplikace zlomenin 

 2.9.1 Volkmannova kontraktura 

Kontraktura vzniká na podkladě jiného patologického procesu a její vývoj má tři 

stádia. První stádium obsahuje zhoršenou schopnost relaxace a držení končetiny 

v úlevové poloze. Ve druhém stádiu se zkrátí rozsah tak, že se končetina nedá dovést 

pasivně do plného rozsahu bez použití velkého odporu. Ve třetím stádiu není možné 

dosáhnout plného kloubního rozsahu ani s použitím velké síly, odpor je tuhý a dochází 

ke kompenzačním polohám.        (Lánik, 1988) 

 

 2.9.2 Komplexní regionální bolestivý syndrom (dříve Sudeckův) 

 Definice tohoto onemocnění je nespecifický příznakový soubor, 

vyskytující se převážně na končetinách. Základní 3 příznaky nemoci jsou bolest, 

vazomotorické změny a trofické změny, přičemž v prvním stádiu je patrné snížení 

kloubního rozsahu, pohybu v kloubu a nástup osteoporózy. 
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Sudeckův syndrom má tři stádia: 

1. Stádium hyperémie: Je zde přítomný otok, zvýšená teplota, klidová bolest a snížení 

rozsahu končetin 

2. Stádium dystrofie: Na končetině je přítomný otok, chladná kůže, omezení 

pohybu a začínající kontraktury. Na RTG snímku je patrná skvrnitá osteoporóza. 

3. Stádium ischémie: Je zde atrofie, cyanotická barva kůže, kontraktury a omezení 

pohyblivosti kloubu. Je zde patrný rozvoj osteoporózy. (Kolář, 2009) 

 

 2.9.3 Jizva 

Hojení kožních ran zahrnuje vždy vznik jizvy. Velikost, vzhled a doba hojení 

závisejí na typu poranění měkkých tkání. Jizvy se mění daleko déle, než se hojí 

zlomeniny, přičemž u velkých jizev trvá tento proces i dva rok. (Pokorný, 2002) 

 

2.10 Fyzioterapeutické postupy u předloktí a zápěstí 

 

2.10.1 Během imobilizace  

  Již v době fixace můžeme použít některé fyzioterapeutické postupy s hlavním 

cílem předejít sekundárním změnám z imobilizace.  

Užíváme polohování do zvýšené polohy jako prevenci proti otoku a žilním 

komplikacím, izometrickou kontrakci fixovaných svalů jako prevenci svalové atrofie, 

cvičení aktivních pohybů ramenního kloubu a kloubů prstů a cvičení aktivních pohybů 

nepostižené končetiny jako prevenci svalového oslabení a kloubní ztuhlosti. 

(Hromádková, 2002) 

V době fixace je již možná aplikace některých procedur fyzikální 

terapie, které urychlují hojení. Nejčastěji je použita metoda pulsního magnetického 

pole a distanční elektroléčba. (Kolář, 2009) 

 

2.10.2 Po imobilizaci 

Po sejmutí fixace se zahajuje cílená fyzioterapie, přičemž jejím hlavním úkolem 

je obnovení rozsahu pohybu v postiženém segmentu a zároveň zachování stability 

postižené končetiny. (Kolář, 2009) 
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Měkké tkáně 

Terapie po imobilizace zahrnuje pokračování ve snižování otoku, což je 

dosahováno např. lymfatickou masáží, míčkováním dle Jebavé nebo aplikací 

chladu na danou oblast. Dalším úkolem fyzioterapie v tomto období je uvolnění 

měkkých tkání celé končetiny, čehož lze dosáhnout za pomoci manipulace měkkých 

tkání dle Lewita, kdy dochází k fenoménu uvolnění (release) jako následek 

předpětí a působení tlaku. (Lewit, 2004) 

Kloubní aparát 

Aplikace a působení sádrové fixace představuje riziko vzniku kloubních 

blokád, tudíž by měla terapie obsahovat vyšetření kloubní vůle celé horní 

končetiny a v případě patologického nálezu užití mobilizace a trakce dle Lewita. 

Svalový aparát 

Dalším následkem po aplikaci fixace je výskyt hypertonických svalů, které se 

nažíme relaxovat za pomoci metod hlazení, míčkování, tepelné procedury, PIR, 

AEK a relaxační PNF. Tyto metody mají za následek i zvětšováni rozsahu 

pohybu a kloubního rozsahu. 

Dlouhodobá fixace má za následek také oslabení určitých svalů, které se 

snažíme posílit za pomoci metod PNF, AEK, analytického cvičení a různých aparátů. 

Další metody a postupy 

Z fyzikální terapie jsou vhodné analgetické a antiedematozní 

procedury. (Kolář, 2009) 

Důležitou roli rehabilitace zde hraje ergoterapie zaměřující se na obnovení 

funkčních schopností ruky, ale také psychoterapie, která pozitivně stimuluje 

pacienta a léčbu zlomeniny. 

Mezi metody, které lze doporučit se řadí i Brügger koncept, který používá 

například cvičení s Thera-Bandem a nácvik ADL. (Pavlů, 2002) 

 Další možnou metodou je použití kinesiotapingu, který lze aplikovat jako 

lymfotape pro snížení otoku, inhibiční tape pro relaxaci hypertonických svalů, 

facilitační tape pro posílení oslabených svalů nebo jako léčbu Trp.   
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2.11 Ergoterapie 

Fyzioterapie a ergoterapie tvoří spolu s jinými metodami ucelenou rehabilitaci. 

„Ergoterapie využívá specifické diagnostické a léčebné metody, postupy, 

event. činnosti při léčbě jedinců každého věku, kteří jsou trvale nebo dočasně fyzicky, 

psychicky, smyslově nebo mentálně postiženi.“ (Kolář, 2009) 

Ergoterapie po poranění zápěstí a ruky zahnuje hlavně nácvik ADL a obnovení 

funkčních schopností ruky, kam  řadíme úchopy. Nácvik úchopů může být buď 

statickou formou (např. držení tužky, lahve) nebo dynamickou (např. lusknutí, 

vystřelení pecky). 

Dalšími metodami užívanými během ergoterapie mohou být prvky 

arteterapie, jako je například práce s plastelínou, keramikou, kůží a korálky. 

Užívají se také různé hry vyžadující jemnou motoriku (např. puzzle, lego). 

 

2.12 Fyzikální terapie 

 „Fyzikální terapie představuje převážně empiricky podložené terapeutické 

použití působení různých druhů zevní energie na živý organismus.“ (Poděbradský, 

1998) Indikace fyzikální terapie záleží na účinku, kterého chceme u pacienta 

dosáhnout. Obecně vzato se aplikuje jiná terapie při imobilizaci, po sejmutí 

fixace i při dlouhodobé rehabilitaci.  

 

2.12.1. Při imobilizaci 

 Během tohoto období se indikují terapie s hojení urychlujícím a analgetickým 

účinkem. 

Distanční elektroterapie – Používá se pro podporu hojení kostí a měkkých tkání, pro 

funkční poruchy prokrvení a poruchy periferních nervů. Účinek elektrického 

proudu zde ovlivňuje i hluboko uložené tkáně, jako je například kost.  Frekvence u 

distanční terapie jsou specifické, přičemž pro lokální funkční poruchy se užívá 

16 Hz a 48 Hz, pro podporu aktivity osteoblastů a fibroblastů 72 Hz. Doba aplikace je 

většinou 20 – 30 minut. Procedura je šetrná a vhodná i pro akutní stavy. 

 

Nízkofrekvenční pulsní magnetoterapie – Při této metodě působí jak magnetické 

pole, tak indukované pulsní proudy. Během procedury je dosaženo analgetického 



28 
 

účinku díky vazodilataci, myorelaxaci a podpoře trofiky tkání. Frekvence se pohybuje 

do 100 Hz a doba aplikace většinou 30minut. (Kolář, 2009) 

  

2.12.2 Po sejmutí fixace  

 Stav po imobilizaci je typický přítomností otoku, což vyžaduje antiedematózní 

účinek.  

Vakuum- kompresivní terapie – Metoda funguje na principu střídání 

přetlaku a podtlaku v pracovním válci, kde je uložena končetina. Během aplikace 

dochází ke zlepšení žilního návratu a přívodu krve končetiny. Současně se zvyšuje 

odtok lymfy a tedy i lymfatická drenáž. Aplikace je většinou 25 minut. 

 Při stavu po zlomenině je velmi často indikovaná elektroterapie, především 

diadynamické proudy CP nebo CP – ISO střední intenzity na 3 – 6 minut. Účinek 

proudů je vazodilatační a zároveň se zvyšuje venózní odtok. 

 Dále se indikuje vířivá koupel  při které dochází ke zlepšení prokrvení končetiny 

díky mechanickým účinkům vířící vody. Teplota vody je většinou indiferentní a doba 

aplikace 25 minut.  

(Poděbradský, 1998) 

 
2.13 Psychosociální problematika úrazů 
  

Každý úraz představuje pro život pacienta traumatickou zkušenost, která může 

způsobit změny chování a pohledu na svět. Stádium přímo po úrazu zahrnuje většinou 

šok, na který navazuje období hospitalizace a rehabilitace až po znovuzařazení do 

života. 

 Efekt rehabilitace je ovlivňován fyzickými, sociálními i psychickými procesy, 

proto by se neměla emoční složka terapie zanedbávat.   

Přístup zdravotníků k pacientovi by měl obsahovat schopnost podat 

informace o zdravotním stavu tak, aby pacient chápal průběh a význam léčby a necítil 

se přehlížený. Zároveň by měl být přístup zdravotníků chápavý vzhledem k prožití 

traumatické události pacienta. Tato skutečnost má většinou za následek alespoň mírnou 

nestabilitu emocí, sklony k negativnímu myšlení a potřebu opory ze strany okolí.  

(Škarbová, 1996) 
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3. SPECIÁLNÍ ČÁST 

 
3. 1 Metodika práce 
 

Kazuistiku pacienta jsem zpracovávala během souvislé odborné praxe, která 

probíhala od 10. 1. do 4. 2. 2011 v Oblastní nemocnici Kladno. Na praxi jsem 

docházela buď v dopoledních hodinách, což bylo od osmi do dvanácti 

hodin, nebo v odpoledních hodinách, což bylo od čtyř do osmi hodin. Svoji pacientku 

jsem si vybrala během ambulantní praxe. Moje pacientka docházela na terapii dvakrát 

týdně, celkem osmkrát během tří týdnů.  Pacientka utrpěla zlomeninu levého distálního 

předloktí po pádu ze židle a následně jí byla přiložena sádrová fixace na pět týdnů. 

Každé terapeutické jednotce předcházela vířivá koupel. Terapeutická jednotka se 

vždy konala v samostatné cvičebně a trvala přibližně půl hodiny, přičemž po skončení 

jednotky jsme pokaždé pokračovaly v tělocvičně. Každá terapeutická jednotka 

obsahovala kontrolní vyšetření, vysvětlení terapeutického postupu a cíle, kontrolu 

správně prováděné autoterapie a vlastní terapii. 

Během terapie jsem měla k dispozici nastavitelné lehátko a používala jsem řadu 

pomůcek (standardní vyšetřovací sada, theraband, overbal, měkké míčky, masážní 

míček, různé aparáty) a prováděla  techniky a metody, které mi byly dosud známé 

Vyšetřovací metody: vyšetření stoje aspekcí dle Jandy, goniometrické 

vyšetření dle Jandy, vyšetření hypermobility dle Sachseho, vyšetření pohybových 

stereotypů dle Jandy, vyšetření svalové síly dle Jandy, vyšetření reflexních změn dle 

Lewita, palpace trigger pointů, vyšetření kloubní vůle dle Lewita, neurologické 

vyšetření. 

Terapeutické metody: fyzikální terapie-hydroterapie a magnetoterapie, techniky 

měkkých tkání, mobilizace, postizometrická relaxace, postizometrická relaxace 

s následným protažením, senzomotorika, proprioceptivní neuromuskulární facilitace, 

léčebná tělesná výchova. 
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3.2 Anamnéza 
 

Iniciály pacienta: Ch. H. 

Ročník narození: 1947 

Pohlaví: žena 

  

 

Status présens:   

Pacientka je plně schopna ADL, je orientovaná, cítí se dobře, spolupracuje. Teplota 

kůže na levé ruce je fyziologická, barva načervenalá. Je zde přítomný otok na levé 

ruce od loketního kloubu až k prstům. Potivost kůže je fyziologická, stisk levého zápěstí 

lehce bolestivý (hlavně do supinace). Pohledem i palpačně je zde výrazná ztuhlost 

zápěstí. Pacientka trpí hypertenzí, na kterou má lékařem indikovanou farmakoterapii, 

měří 154 cm, váží 64 kg, kontinenci udává bez potíží. 

 

RA: Matka – dvakrát zlomenina loketního kloubu, Otec – plicní onemocnění, jiné 

nemoci neguje 

 

OA:  Prodělala běžné dětské nemoci, hysterektomie (1987), kompenzovaná hypertenze, 

chodila na obstřiky loketního kloubu pravé ruky (6/2009). 

 

NO: Dne 23. 11. 2010 spadla ze židle a poranila si levé předloktí. Následně byla 

odeslána na ortopedii do oblastní nemocnice Kladno a byla jí stanovena diagnóza 

uzavřená fct. radii et ulnae dist. sin. (viz Příloha č.3). Poté jí byla přiložena sádrová 

fixace na 5 týdnů. Po sundání SF přichází na RHB oddělení, kde má indikovanou 

fyzioterapii. Pacientka uvádí bolest, otok, omezený kloubní rozsah a sníženou svalovou 

sílu v oblasti levé ruky a předloktí. Zápěstí je zhojeno v relativně uspokojivém 

postavení, délka radia je dobrá. Dominantní ruka je pravá. 

 

Soc. A: Pacientka bydlí s manželem v domě se schody, bez bariérových úprav, 

v přízemí bydlí dcera, která může asistovat při ADL. 

 

 PA: Dnes je v důchodu, dříve dětská zdravotní sestra. 
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Gyn. A.: Nástup menopauzy proběhl kolem 50. roku a proběhly 2 porody bez 

komplikací. 

 

Sp. A: Pacietnka si sama kondičně cvičí, chodí na procházky, dříve aktivně 

gymnastika a volejbal. 

 

FA:  Diacordin, Indap, Sandonorm 

 

AA:  neguje 

 

Abusus: káva (1 denně), kouří ( 20 denně) 

 

Předchozí RHB: neguje 

 
3.3 Diferenciální rozvaha 
 

Stav po sádrové fixaci předpokládá omezení kloubního rozsahu, blokády 

v oblasti ruky, zápěstí a předloktí nebo i ramene, reflexní změny měkkých tkání a otok. 

Dále předpokládám funkční změny kůže, podkoží a fascie. Během aplikace sádrové 

fixace se zvětší hmotnost postižené horní končetiny a proto je pravděpodobné, že budou 

přetížené i svaly v oblasti krční páteře, především trapézové svaly a extenzory krční 

páteře, dále pak svaly pletence ramenního. Toto může vést k funkčním změnám 

v pohybovém stereotypu pletence ramenního. 

 
3.4 Vstupní kineziologický rozbor 
  

3.4.1 Vyšetření stoje aspekcí dle Jandy 
 
Pacientka stojí bez použití pomůcek. 
 

Vyšetření zepředu:  

Chodidla v mírné zevní rotaci 

valgózní postavení kotníků 

valgózní postavení kolen 

patelly  symetrické, prominující 

kontura stehen symetrická – nerovnoměrný reliéf 
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spiny symetrické (ověřeno palpací) 

břišní svaly - spodní části vyklenuté a v hypotonu, v horní části vtáhlé a v normotonu 

sternum vyklenuté 

klíční kosti vyklenuté, symetrické 

ramena ve vnitřní rotaci, symetrická 

thorakobrachiální trojúhelník – levý větší 

lokty a předloktí – levý loketní kl. v mírné semiflexi a pronaci, pravá HK v osovém 

postavení 

ruka a zápěstí – levá v pronaci, palmární flexi a flexe prstů 

hlava v mírném úklonu doprava 

 

Vyšetření z boku: 

klenba  - podélně ploché nohy 

lýtko  - viditelné varixy 

kolena  - v plné extenzi 

m.gluteii – v normotonu 

pánev v mírné anteverzi 

pupek vyklenutý 

páteř - lordóza bederní mírně zvětšená 

postavení HKK – ramena v protrakci, pravá paže volně podél těla, levá v mírné 

semiflexi a pronaci, levé zápěstí v palmární flexi a pronaci, prsty ve flexi, palec v 

opozici 

hlava v mírně předsunutém držení 

 

Vyšetření zezadu: 

paty  oblé, symetrické 

lýtka s viditelnými varixy, pravé lehce větší 

podkolenní rýhy  dobře viditelné, pravá delší 

kontura stehen symetrická, bez prostoru mezi vnitřními stranami stehen 

hýžďové svaly symetrické a v normotonu 

gluteální rýhy symetrické 

thorakobrachiální trojúhelník  - levý větší 

paravertebrální svaly  - v mírném hypertonu 

lopatky  - dolní úhly v zevní rotaci, levá více prominující 
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trapézové svaly – viditelně v hypertonu a zkrácené 

ušní boltce symetrické 

Vyšetření olovnicí: 

Zezadu: Olovnice spuštěná ze záhlaví probíhá asi o 1 cm vpravo od interglueální 

rýhy a dopadá blíže k pravé patě.  

Zepředu: Olovnice probíhá mírně vpravo od pupku a dopadá blíže k pravé noze.   

Zboku: Olovnice spuštěná od meatus acusticus externus by správně měla probíhat 

středem ramenního kloubu a kyčelního kloubu a dopadat asi 1-2cm před os naviculare. 

U pac. olovnice probíhala těsně před kyčelním kloubem a asi 2 cm před os naviculare. 

Tím mohu konstatovat, že je u pacientky těžiště těla v normě fyziologického postavení. 

 

3.4.2 Analýza chůze 

typ chůze  - proximální (kyčelní) 

rytmus- pravidelný, pomalejší 

šířka baze  - větší (15cm) 

délka kroku  - fyziologická 

osové postavení DK  - v mírné vnější rotaci 

postavení nohy  - malé odvíjení plosky 

klenba  - je patrné menší pružení kvůli podélně ploché klenbě 

kladení chodidel  - fyziologické 

souhyb HK – celkově menší rozsah pohybu, hlavně LHK 

pohyb težiště - fyziologický 

pohyb pánve – v anteverzi, laterální posun fyziologický 

modifikace  -  chůze vzad – méně stabilní 

- chůze se zavřenýma očima–  méně stabilní 

- chůze po schodech – stabilní bez držení 

 

3.4.3 Palpace 

Vyšetření reflexních změn dle Lewita 

 

Vyšetření kůže ( vyšetřeno v oblasti HKK, C/C-Th přechodu páteře a trupu) 

V oblasti C páteře je kůže dobře posunlivá a bez bolesti ve všech směrech. 

V oblasti C-Th páteře je kůže hůře posunlivá a bez bolesti. 
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V oblasti Th páteře je kůže dobře posunlivá a bez bolesti ve všech směrech. 

V oblasti levé horní končetiny je kůže hůře posunlivá a s bolestí 

hlavně na předloktí a ruce. 

Pravá horní končetina bez patologického nálezu. 

Kůže má celkově tendenci k zarudnutí. 

 

Vyšetření podkoží 

V oblasti předloktí, zápěstí a ruky na levé horní končetině je celkově zhoršená 

posunlivost. 

 

Vyšetření fascie 

V oblasti laterální i dorzální strany hrudníku je posunlivost 

fyziologická a nebolestivá ve všech směrech. 

V oblasti levé horní končetiny snížená posunlivost především na předloktí. 
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Vyšetření svalového napětí a spoušťových bodů 

 

Tab. č. 1 – Vyšetření svalového napětí a spoušťových bodů 

Sval Pravá strana Levá strana 

m. trapezius – horní část Hypertonus, Trp Hypertonus, Trp 

m. trapezius – střední část Normotonus Normotonus 

m. trapezius – dolní část Normotonus Normotonus 

m. pectoralis major Hypertonus, Trp Hypertonus, Trp 

m. pectoralis minor Normotonus Normotonus 

m. biceps brachii Hypotonus Hypotonus 

m. triceps brachii Hypotonus Hypotonus 

Flexory prstů a zápěstí Normotonus Hypertonus, Trp 

Extenzory prstů a zápěstí Hypertonus Hypertonus 

m. sternocleidomastoideus Normotonus Normotonus 

Krátké extenzory šíje Hypertonus Hypertonus 

m. quadratus lumborum Normotonus Normotonus 

 

ZÁVĚR: Při vyšetření horní části m.trapezius a m.pectoralis major nalezeny Trp bilaterálně. Dále nalezen 

Trp v oblasti flexorů prstů a zápěstí na LHK. Nalezen hypotonus m. triceps brachii a m. biceps brachii 

bilaterálně. 

 

Vyšetření  periostových bodů 

 

Tab. č. 2 – Vyšetření periostových bodů 

Periostový bod Levá strana Pravá strana 

Processus spinosus C2-TH4 Bpn Bpn 

Sternokostální spojení Bpn Bpn 

Angulus costae Bpn Bpn 

Mediální konec klíční kosti Bpn Bpn 

Erbův bod Bpn Bpn 

Processus transversus atlasu Bpn Bpn 

Linea nuchae Bpn Bpn 

Processus styolideus radii Bolest Bpn 

Processus styloideus ulnae Bolest Bolest 
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Caput radii Bolest Bolest 

Epikondyly humeru Bpn Bpn 

 

ZÁVĚR: Při vyšetření horních končetin zjištěna bolest periostových bodů processus styloideus 

ulnae a caput radii bilaterálně, dále processus styloideus radii na levé horní končetině. 

 

3.4.4 Vyšetření kloubní vůle dle Lewita 

(Legenda: Bpn – bez patologického nálezu, +++ - omezená joint play) 

Tab. č. 3 – Vyšetření kloubní vůle dle Lewita 

Vyšetřovaný segment směr pohybu LHK PHK 

DIP (2.-5. prst) dorzopalmárně +++ Bpn 

 laterolaterálně +++ Bpn 

 rotace Bpn Bpn 

PIP (2.-5. prst) dorzopalmárně +++ Bpn 

 laterolaterálně Bpn Bpn 

 rotace Bpn Bpn 

IP palce dorzopalmárně +++ Bpn 

 laterolaterálně +++ Bpn 

 rotace +++ Bpn 

MCP klouby (2.-5. prst) dorzopalmárně Bpn Bpn 

 laterolaterálně Bpn Bpn 

 rotace Bpn Bpn 

 dorzopalmárně Bpn Bpn 

 rotace Bpn Bpn 

CMC palce dorzopalmárně +++ Bpn 

 rotace +++ Bpn 

Mediokarpální kloub dorzopalmárně +++ Bpn 

Radioulnární kloub 

(distální) 

dorzopalmárně +++ Bpn 

Os triquetrum proti ulně dorzopalmárně Bpn Bpn 

Os scaphoideum proti radiu dorzopalmárně Bpn Bpn 

Radioulnární  kloub 

(proximální) 

dorzopalmárně +++ Bpn 

Loketní kloub radioulnárně Bpn Bpn 
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Caput radii rotace kolem ulny +++ +++ 

Ramenní kloub kraniokaudální Bpn Bpn 

 dorzoventrální Bpn Bpn 

 laterolaterální Bpn Bpn 

 
ZÁVĚR: Nalezeny blokády v oblasti levé ruky a levého zápěstí, dále v nalezeny blokády caput radii 
bilaterálně. 

 
3.4.5 Antropometrické vyšetření 

 
Výška 

1. ve stoji  - 154 cm 

2. vsedě  - 70cm 

3. délka vleže – 154 cm 

4. rozpětí paží – 152 cm 

 

Dolní končetiny – obvody a délky dolních končetin jsou fyziologické a symetrické. 

 

Horní končetina 

 

Tab. č. 4 – Antropometrické vyšetření horní končetiny 

Segment Levá HK(cm) Pravá HK(cm) 

Délka HK 65 66 

Délka paže a předloktí 54 54 

Délka paže 30 30 

Déka předlotí 29 29 

Délka ruky 16 16 

Obvod paže relaxované 30 28 

Obvod paže při kontrakci 31 29 

Obvod loketního kloubu 26 25 

Obvod předloktí proxim. 26 24 

Obvod zápěstí 18 17 

Rukavičkářská míra 21 19 

 
ZÁVĚR: Při měření obvodů zjištěny větší obvody levé horní končetiny 
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3.4.6 Vyšetření pohyblivosti kloubní – goniometrie, pohyblivost 
páteře, hypermobilita 
 
1. Goniometrické vyšetření dle Jandy ( zápis SFTR)  

 

Tab. č. 5 – Goniometrické vyšetření krční páteře a horní končetiny dle Jandy 

Segment Rozsah pohybu 

Krční páteř S 65 – 0 - 45 

Krční páteř F 45 – 0 - 45 

Krční páteř R 60 – 0 - 60 

 

Pravá HK (°) Segment Levá HK (°) 

S 10 – 0 - 160 Ramenní kloub S 10 – 0 - 160 

F 90 – 0 - 0 Ramenní kloub F 90 – 0 - 0 

R 90 – 0 - 75 Ramenní kloub R 90 – 0 - 70 

S 0 – 0 - 145 Loketní kloub S 0 – 0 - 140 

R 90 – 0 - 90 Předloktí R 50 – 0 - 90 

S 80 – 0 - 85 Zápěstí S 40 – 0 – 70 

F 20 – 0 - 30 Zápěstí F 15 – 0 - 20 

S 30 – 0 - 90 Metakarpofalangové klouby S 20 – 0 - 70 

F 30 – 0 - 30 Metakarpofalangové klouby S 30 – 0 - 30 

S 5 – 0 - 90 Proximální mezičlánky kl.prstů S 0 – 0 - 90 

S 5 – 0 - 90 Distální mezičlánky kl. prstů S 0 – 0 - 90 

S 10 – 0 - 40 Karpometakarpální kl. palce S 0 – 0 - 40 

F 70 – 0 - 45 Karpometakarpální kl. palce F 60 – 0 - 40 

S 0 – 0 - 60 Metakarpofalangový kl. palce S 0 – 0 - 50 

S 0 – 0 - 80 Interfalangový kl. palce S 0 – 0 - 80 

 
Dolní končetiny – kloubní rozsahy dolních končetin jsou fyziologické a symetrické. 
 
ZÁVĚR: Zjištěn omezený kloubní rozsah levého předloktí, zápěstí, metakarpofalangových 
kloubů a kloubů palce. Krční páteř Bpn. 
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2. Distance na páteři 
 
Schoberova vzdálenost – zkouška na rozvíjení Lp, norma: 4,5-5cm, naměřeno: 5cm 

Stiborova vzdálenost  - zkouška na rozvíjení Lp a Cp, norma: 7-10cm, naměřeno: 11cm 

Čepojevova vzdálenost – zkouška na rozvoj Cp, norma: 3cm, naměřeno: 1cm 

Ottova inklinační vzdálenost – zkouška na rozvíjení Thp do flexe, norma: 3,5cm, 

naměřeno: 3cm 

Ottova reklinační vzdálenost – zkouška na rozvíjení Thp do extenze, norma: 2,5cm, 

naměřeno: 3cm 

Thomayerova vzdálenost – zkouška na hodnocení rozvoje celé páteře, naměřeno: 0cm 

Zkouška lateroflexe – zkouška hodnotící rozvoj Thp a Lp při úklonu, levá strana 17cm, 

pravá strana 14cm 

 
3. Vyšetření hypermobility dle Sachseho 

(Legenda: A- není hypermobilita, B-lehká hypermobilita, C- výrazná hapermobilita) 

 

Tab. č. 6  – Vyšetření hypermobility dle Sachseho 

Segment Pravá,doprava Levá,doleva 

Rotace hlavy A A 

Zkouška šály A A 

Zk.založených paží A - 

Zk.extendovan.loktů A - 

Zk.sepjatých rukou A - 

Předklon A - 

Úklon  A A 

Posazení na paty A - 

Záklon LP A - 

Hrudní páteř-rotace A - 

Skapulohumerální kl. A A 

 Extenze lokte A A 

Kyčelní kloub - rotace A A 

Kolenní kl-extenze A A 

 

ZÁVĚR: Hypermobilita není přítomna v žádné z vyšetřovaných oblastí. 
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3.4.7 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

(Legenda: 0 - nejde o zkrácení, 1 - malé zkrácení, 2 - velké zkrácení) 

 

Tab. č.  7 – Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Segment Pravá str. Levá str. 

m.triceps surae 1 1 

Flexory kyč.kl.- m.iliopsoas 1 1 

               - m. rectus femoris 0 0 

          -m.tensor facie latae 0 0 

          - adduktory 0 0 

Flexory kolenního kl. 1 1 

Adduktory 0 0 

M. piriformis 0 0 

M.quadratus lumborum 0 0 

Paravertebrální svaly 1 1 

M.pectoralis major (3 části) 1, 1, 1 1, 1, 1 

M.trapezius 2 2 

M.levator scapulae 1 1 

M.sternocelidomastoideus 1 1 

 
ZÁVĚR: Při vyšetření nalezeno malé zkrácení v oblasti m.triceps surae, m.iliopsoas, flexorů kolenního 
kloubu, paravertebrálních svalů, m.pectoralis major, m.levator acapulae a m.sternocleidomastoideus 
bilaterálně. Velké zkrácení nalezeno v oblasti m. trapezius bilaterálně. 

  
3.4.8 Vyšetření svalové síly – svalový test dle Jandy, test 

stabilizačních schopností bederní páteře dle australské školy, test 
hlubokého stabilizačního systému dle Koláře 
 
1. Vyšetření svalové síly dle Jandy  

(Legenda: 0 – nejsou známky svalové aktivity, 1 – je patrný svalový záškub, 2 – velmi 

slabý sval, 3 – sval schopný překonat gravitaci, 4 – sval překoná středně velký vnější 

odpor, 5 – sval překoná silný vnější odpor) 

 Tab. č. 8  – Vyšetření svalové síly dle Jandy 

Segment Pravá str. Levá str. 

Lopatka – addukce 5 5 

   -elevace 5 5 
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   -abdukce s rotací 5 5 

Ramenní kloub – flexe 4+ 5 

   -extenze 4+ 4+ 

   -abdukce 5 5 

   -m.pectoralis major 5 5 

   -zevní rotace 4+ 4 

   -vnitřní rotace 4+ 4 

Kloub loketní – flexe 5 5 

   -extenze 5 5 

Předloktí - supinace 4+ 3 

   -pronace 5 4 

Zápěstí – Flexe s addukcí 5 4 

   -Flexe s abdukcí 5 4 

   -extenze s addukcí 5 3 

   -extenze s abdukcí 5 3 

MP klouby prstů – flexe 5 4 

   -extenze 5 3 

   -addukce 5 4 

   -abdukce 5 4 

Mezičlánk.kl.prstů – flexeIP1 5 4 

   -flexe IP2 5 4 

Karpometakarp.kl.palce  

– addukce 

5 5 

   -abdukce 5 5 

Palec a malík – opozice 5 5 

MP kl. palce - flexe 5 5 

   -extenze 5 3 

IP kl. palce – flexe 5 5 

   -extenze 5 4 

 
ZÁVĚR: Zjištěna snížená svalová síla na levé horní končetině, především u svalů provádějící supinaci, 
dorzální flexi, palmární flexi, extenzi MP kloubů prstů a extenzi MP kloubu palce 
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2. Test stabilizačních schopností L páteře dle australské školy  

Pacientka zvládne pokládat nataženou dolní končetinu bez odlepení bederní 

oblasti od podložky, ale jen do 45°úhlu. Při pokračování v pohybu je patrná kontrakce 

paravertebrálních svalů a zvětšení bederní lordózy. 

      

3. Hluboký stabilizační systém dle Koláře 

Brániční test: Provedení – pac. sedí s napřímeným držením páteře, hrudník je ve 

výdechovém postavení. Terapeut palpuje dolní okraje žeber a přitom tlačí na laterální 

skupinu břišních svalů. Vyzveme pac. k protitlaku s roztažením dolní části hrudníku a 

zároveň sledujeme aktivaci bránice, břišních svalů a symetrii kontrakce. (Kolář, 2005) 

Vyšetřeno: Pacientka zapojuje bránici i břišní svaly, přičemž se více aktivuje pravá 

strana trupu.    

 
3.4.9 Vyšetření úchopů 

 
Jemná motorika – štipec: provede 

                          - nehtový úchop: provede 

                          - špetka: provede do 1/2 

                          - laterální úchop: provede do 3/4 

Hrubá motorika  – háček: provede 

                          - kulový úchop: provede 

                          - válcový úchop: provede  

 

Pravá ruka je dominantní. 

Pacientka neprovede všechny úchopy a ne v plné síle. 
 
 

3.4.10 Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy 
 
Abdukce ramenního kl.  – LHK: Pacientka zahajuje pohyb elevací pletence 

ramenního a aktivitou m. trapezius na homolaterální straně. Při dalším průběhu pohybu 

dochází k zevní rotaci dolního úhlu lopatky. 

        -  PHK: Bpn 

 

Flexe šíje – zapojují se spíše povrchové flexory, dochází k mírnému předsunu hlavy. 

Pacientka zvládne pohyb s odporem a vydrží 20sekund v kontrakci. 
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Flexe trupu – zahajuje aktivitu zapojením m. iliopsosoas a mírnou elevací dolních 

končetin, druhý se zapojuje m. rectus abdominis, třetí flexory šíje. 

 

Dýchání- dodržuje distoproximální směr dýchání (dechová vlna) přičemž převládá 

dýchání do hrudníku. Je schopna izolovaného dýchání. 

 

3.4.11 Neurologické vyšetření 

• Vyšetření reflexů: 

             - na HKK:  r. bicipitový:  3 

                               r. radiopronační:  3 

                               r. tricipitový:  3 

                               r. flexorů prstů:  3   

            - na DKK:  r. patelární:  3 

                                r. Achill. šlachy:  3 

                                r. medioplantární:   3 

• Vyšetření čití:  

             - povrchové   - taktilní: normální 

             - hluboké  - polohocit: normální 

                                   - pohybocit:  normální 

• Pyramidové jevy: 

- irritační:   

- na HKK:    r. Hoffmanův   neg. 

  r. Trömnerův   neg. 

  r. Justerův   neg. 

  r. Janiševskýho úchopový neg. 

- na DKK:  

- Extenční:   r. Babinskiho  neg. 

             příznak vějíře  neg. 

             r. Chaddockův  neg. 

  -     Flekční :    r. Žukovskyj–Kornylov neg. 
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- zánikové: 

- na HKK:   příznak Mingazziniho     neg. 

            příznak Barré               neg. 

            Hanzalova zkouška   neg. 

            Dufourova pronační zkouška             neg. 

  

       - na DKK:  příznak Mingazziniho                neg. 

             fenomén retardace                              neg. 

• Vyšetření taxe: 

- na HKK:  zkouška prst-nos                                     bpn 

            - na DKK:  zkouška pata-koleno                         bpn 

 
3.4.12 Závěr 
 

Z vyšetření aspekcí je nejvýraznější semiflekční a pronační postavení levého 

loketního kloubu, předloktí i ruky, přičemž ruka je ve  flexi prstů a opozici palce. Levé 

předloktí a ruka jsou oteklé a barva kůže je zde načervenalá (pravděpodobně způsobeno 

vířivou koupelí). Dále je viditelný hypotonus spodní části břišních svalů, lehká 

anteverze pánve a mírně zvětšená bederní lordóza. Posledním viditelným patologickým 

projevem je zkrácení trapézových svalů bilaterálně, přičemž zde není omezení pohybu 

v žádném směru. Vyšetření palpací prokázalo, že je posunlivost kůže, podkoží a fascie 

v oblasti levého předloktí, zápěstí a ruky snížená, periostové body na levém zápěstí a 

předloktí s bolestí, chybí zde joint play v oblasti loketního kloubu, zápěstí, ruky a prstů. 

Antropometrické vyšetření prokázalo, že obvody levé horní končetiny jsou zvětšeny 

kvůli otoku, délky jsou téměř shodné. Hlavním zjištěním bylo goniometrické vyšetření, 

kde jsem zjistila celkově snížený kloubní rozsah levé horní končetiny od loketního 

kloubu distálně, především v oblasti zápěstí (S 40-0-70) a předloktí (R 50-0-90). 

Vyšetření zkrácených svalů prokázalo velké zkrácení trapézových svalů, ale také svalů 

pektorálních, paravertebrálních a levátorů lopatky.  Vyšetření svalové síly ukázalo, že  

je zde přítomno velké oslabení levé horní končetiny a také zhoršení úchopů jak jemné, 

tak hrubé motoriky. Během vyšetření pohybových stereotypů jsem pozorovala 
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nesprávné pořadí zapojování svalových skupin. Neurologické vyšetření a vyšetření 

hypermobility neprokázalo žádné patologické změny.                                                   

 
3.5 Krátkodobý rehabilita ční plán 
 

Hlavním cílem krátkodobého fyzioterapeutického plánu je návrat 

pacientky do aktivního života, což znamená obnovení všech funkcí levé horní 

končetiny. V iniciální fázi především redukce otoku, obnovit joint play, obnovení 

svalové síly, dosažení plného kloubního rozsahu, správné provádění pohybových 

stereotypů a obnovení úchopových funkcí. Jelikož se jedná o nedominantní končetinu, 

je pacientka schopna většiny všedních denních aktivit, ale i tak je důležitý nácvik těchto 

aktivit pro plnohodnotnou soběstačnost pacientky. 

Dalším cílem je naučit pacientku pravidelné pohybové aktivitě nejen pro 

zlepšení funkcí levé horní končetiny, ale i pro celkové zlepšení fyzické kondice. 

Pacientka má dále lékařem indikovanou magnetoterapii, vířivou koupel 

vždy před cvičením, léčebnou tělesnou výchovu, techniky měkkých tkání, mobilizace, 

LTV na neurofyziologickém podkladu, nácvik jemné motoriky, metodu PIR a použití 

aparátů. 

 

3.6 Dlouhodobý rehabilitační plán 
 

Z dlouhodobého hlediska je velmi důležité, aby pacientka dosáhla stejného 

funkčního stavu levé končetiny, jako byl před úrazem. Zlomenina se dobře zhojila, 

tkáně dobře regenerují a nenastaly žádné jiné komplikace hojení. Jelikož pacientka 

dobře spolupracuje a chce dosáhnout plnohodnotných funkcí, je plné zotavení 

předpokládané.  

Pacientka by měla provádět zadanou autoterapii a snažit se více zapojovat levou 

horní končetinu do běžných denních činností. Dále by měla pokračovat ve své zálibě 

domácí práce a zahradničení, při kterých bude zatěžovat obě horní končetiny. Vzhledem 

k věku a předpokládané osteoporóze by se měla pacientka vyvarovat pádům, které by 

mohly být důvodem jiného traumatu. Doporučila bych cviky charakteru 

senzomototriky, cviky pro rovnováhu a koordinaci.  
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3.7 Průběh terapie 
 

1. Terapeutická jednotka - 18. 1. 2011 

Subjektivně  - pacientka se cítí dobře, spolupracuje, uvádí bolestivost při stisku ruky, 

snížená schopnost ADL, uvádí omezený rozsah pohybu 

 

Objektivně – levé předloktí s otokem (hlavně distální část), levá ruka s otokem, flexe 

prstů, pronace, palec směřuje do dlaně, barva kůže lehce červená (pac. je po vířivé 

koupeli), předloktí R 50 – 0 – 90, zápěstí – S 40 - 0 – 70, vázne dorzální flexe, supinace 

levého zápěstí a opozice palce. 

 

Cíl dnešní terapeutických postupů – vstupní kineziologický rozbor, instruktáž k terapii. 

 

Návrh terapie – Vstupní kineziologický rozbor, Instruktáž k autoterapii 

 

Provedení  -  

Vstupní kineziologický rozbor – odebrání anamnézy, vyšetření aspekcí, palpací, 

vyšetření chůze, antropometrie, vyšetření zkrácených svalů, vyšetření svalové síly dle 

Jandy ( pouze HK), vyšetření úchopů, HAZ, pohybových stereotypů, neurologické 

vyšetření. 

Instruktáž pacientky k autoterapii  -  nácvik jemné motoriky (sbírání předmětů) 

- cviky na posílení hrubé motoriky (mačkání míčku, 

háčkový úchop) 

- metody PIR na flexory předloktí (autoterapie) 

- analytické cviky na posílení extensorů předloktí 

Závěr – cíl jednotky byl splněn 

 

Kódy: 21001 – Kineziologický rozbor kompletní 

21215 – LTV instruktáž 
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2. Terapeutická jednotka - 20. 1. 2011 

Subjektivně -  pacientka se cítí dobře, doma cvičila dle instrukcí, ruka oteklá, bolest při 

stisku hlavně v oblasti palce a zápěstí. 

 

Objektivně – levé předloktí a ruka s otokem, načervenalá barva ( pac. je po vířivce), 

stejné postavení jako při předchozí jednotce, zápěstí – S 40 – 0 – 70, dorzální flexe a 

supinace vázne. 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky – kineziologický rozbor částečný, uvolnění fascií 

předloktí, zápěstí a ruky, mobilizace kloubů s patologickým nálezem, relaxace flexorů 

prstů a zápěstí, celkové posílení levé ruky a zápěstí 

 

Návrh terapeutických postupů – techniky měkkých tkání, mobilizace, LTV analyticky a 

na NFP, nácvik jemné motoriky, kineziologický rozbor částečný 

 

Provedení –  

Techniky měkkých tkání - míčkování dle Jebavé levého předloktí a ruky, uvolnění fascií, 

proti otoku 

Mobilizace - vyšetření loketního kloubu a hlavičky radia –  

nalezena blokáda(nepruží) - mobilizace, vyšetření radioulnárního kloubu distálně - 

nalezena blokáda (pruží)- mobilizace, vyšetření zápěstí – nalezeny blokády (pruží) – 

mobilizace, vyšetření kloubů ruky – nalezeny blokády – mobilizace 

LTV na neurofyziologickém podkladu - technika PIR s následným protažením na flexory 

zápěstí a flexory palce, na m.pronator quadratus 

LTV analyticky - cviky na posílení extensorů zápěstí a m. supinator, cviky na posílení 

flexorů prstů za pomoci měkkého míčku a Thera-bandu. 

Nácvik jemné motoriky - chůze prsty po zvlněném povrchu, sbírání a manipulace 

drobných předmětů 

Aparáty - využití aparátů na zvětšení rozsahu dorzální flexe a supinace, stroje na 

posílení úchopů (viz Příloha č. 4) 

Kineziologický rozbor částečný - vyšetření pohybových stereotypů, vyšetření 

zkrácených svalů, vyšetření chůze, vyšetření hypermobility, vyšetření dýchání 
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Závěr – cíl jednotky byl částečně splněn 

 

Kódy: 21002 – Kineziologický rozbor částečný 

 21225 – LTV individuální, kondiční, analytické,dechové 

 21413 – MTT, metoda PIR 

 21415 – LTV mobilizace 

 

3. Terapeutická jednotka - 25. 1. 2011 

Subjektivně-  pacientka se cítí dobře, spolupracuje, doma cvičila dle instrukcí, ruka 

mírně s bolestí, hlavně v oblasti palce a při pohybu do supinace. 

 

Objektivně – levé předloktí a ruka s otokem (menší než při minulé jednotce), 

načervenalá kůže (pac. je po vířivé koupeli), levé zápěstí : S 40 – 0 – 80, kůže dobře 

posunlivá a protažitelná, palpačně nebolí. 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky – uvolnění měkkých tkání předloktí, ruky a 

trapézových svalů, mobilizace nalezených kloubních blokád, relaxace flexorů ruky a 

m.pronator quadratus, posílení svalů akra, nácvik úchopů. 

 

Návrh terapeutických postupů – techniky měkkých tkání, mobilizace, LTV na NFP a 

analyticky, použití aparátů 

 

Provedení –  

Techniky měkkých tkání – míčkování dle Jebavé levého předloktí, zápěstí a ruky pro 

zmenšení otoku, a uvolnění tkání, dále trapézových svalů pro uvolnění tkání jako 

příprava na PIR 

Mobilizace – loketní kl., zápěstí, ruka (blokády odstraněné při minulé jednotce se zčásti 

vrátily, v průběhu této jednotky jsem opět provedla terapii) 

LTV na neurofyziologickém podkladu: metoda PIR na flexory předloktí a ruky,  m. 

pronator quadratus, na trapézové svaly, Kabatova technika – otevírání (1. dg extenční, 

2. dg flekční) a zavírání ruky (1. dg. flekční, 2. dg. extenční) , pac. chápe syntetické 

pohyby a průběh daného pohybu. 



49 
 

LTV analyticky – cviky na posílení extensorů předloktí a m.supinator, nácvik hrubé 

motoriky (zvedání břemen háčkovým úchopem, mačkání molitanového míčku, chytání 

a házení kulatých předmětů) 

Aparáty – použití strojů na posílení úchopů, zvýšení dorzální flexe (lahvový úchop), 

jemné motoriky (ADL stěna). Během používání aparátů byla viditelná změna oproti 

začátku jednotky, pacientka zvládala úchop jistěji a kloubní rozsah dorzální flexe se 

zvětšil 

 

Závěr – cíl jednotky byl splněn 

 

Kódy: 21225 – LTV individuální, kondiční, analytická 

 21221 – LTV na neurofyziologickém podkladu – Kabatova metoda 

 21413 – MTT a PIR 

 21415 – LTV mobilizace 

 

4. Terapeutická jednotka - 27. 1. 2011 

Subjektivně – pacientka je unavená ( jednotka probíhá v 8, 30 a pac. je již po vířivé 

koupeli), provádí zadanou autoterapii, bolest při úchopech v oblasti palce a radiální 

strany zápěstí. 

 

Objektivně – předloktí a ruka s otokem, slabší stisk ruky, barva kůže lehce červená, 

ruka ve flekčním a pronačním postavení, levé zápěstí: S 40 – 0 – 80. 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky – uvolnění fascií ruky, předloktí a trapézových svalů, 

mobilizace kloubních blokád, posílení svalů akra, zlepšení úchopových schopností levé 

ruky. 

 

Návrh terapeutických postupů – techniky měkkých tkání, mobilizace, LTV na NFP, 

LTV analyticky, použití aparátů. 
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Provedení –  

Techniky měkkých tkání – míčkování dle Jebavé na odstranění otoku levého předloktí, 

zápěstí a ruky, na uvolnění fascií trapézových svalů, použití eukalyptové emulze na 

masáž předloktí 

Mobilizace – mobilizace zápěstí a ruky (v této jednotce hlavně klouby palce ruky) 

LTV na neurofyziologickém podkladu – metoda PIR na trapézové svaly, PIR 

s následným protažením  na flexory předloktí a prstů, Kabatova metoda – 1.dg flekční 

s flexí lokte pro posílení m.biceps brachii, otevírání a zavírání ruky (1.,2. dg. flekční i 

extenční), senzomotorika (použití povrchové facilitace – ježek) 

LTV  analyticky – AEK 2. stupně s použitím Thera-bandu na posílení extenzorů ruky a 

předloktí, použití overbalu ( nácvik úchopů, chytání a házení, stlačování) 

Aparáty – nácvik jemné motoriky (ADL stěna, chůze prsty po schůdcích na stěně), 

přístroj pro zvětšení dorzální flexe, pro zvětšení supinace a pronace 

 

Závěr – cíl byl částečně splněn, je patrné zlepšení úchopových funkcí 

 

Kódy: 21225 – LTV individuální, kondiční, analytické 

 21221 – LTV na NFP – Kabatova metoda, senzomotorika 

 21413 – MTT a PIR 

 21415 – LTV mobilizace 

 

5. Terapeutická jednotka – 1. 2. 2011 

Subjektivně – pac. se cítí dobře, doma provádí cviky autoterapie, uvádí menší 

bolestivost v oblasti trapézových svalů a lepší schopnost ADL, bolest jen při silnějším 

stisku a to pouze v oblasti palce 

 

Objektivně -  menší otok na ruce a předloktí, ruka ve flekčním a lehce pronačním 

postavení, levé zápěstí S 50-0-80, kůže levé ruky a zápěstí lehce červená. 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky – uvolnění fascií ruky, zápěstí, předloktí a trapézových 

svalů, posílení svalů předloktí a ruky, zlepšit úchopové funkce levé ruky, relaxace 

flexorů ruky a zápěstí, odstranění kloubních blokád, facilitace oslabených svalů. 
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Návrh terapeutických postupů – techniky měkkých tkání, mobilizace, LTV na NFP, 

použití aparátů 

 

Provedení –  

Techniky měkkých tkání – míčkování dle Jebavé na odstranění otoku levé ruky a zápěstí, 

na uvolnění fascií trapézových svalů, použití kostivalové masti 

Mobilizace – vyšetření blokád a následná mobilizace v těchto oblastech – klouby ruky, 

proximální kloub palce, hlavičky metakarpů, radioulnární kloub distální, radiokarpální 

kloub, hlavička radia 

LTV na neurofyziologickém podkladu – metoda PIR na trapézové svaly, PIR 

s následným protažením na flexory prstů a m. pronator quadratus, povrchová facilitace 

dorsální strany předloktí a ruky „ježkem“, Kabatova metoda – 1.dg flekční s flexí lokte 

na posílení m.biceps brachii, otevírání a zavírání ruky (1., 2. dg. Flekční i extenční) 

Aparáty – použití aparátů na zlepšení dorzální flexe a supinace, na posílení lahvového a 

háčkového úchopu, ADL stěna 

 

Závěr – Cíl byl částečně splněn, blokády v oblasti zápěstí mají tendenci vracet se do 

patologického postavení. 

 

Kódy: 21225 – LTV individuální, kondiční, analytické 

 21221 – LTV na NFP – Kabatova metoda, senzomotorika 

 21413 – MTT a PIR 

 21415 – LTV mobilizace 

 

6. Terapeutická jednotka – 3. 2. 2011 

Subjektivně – pacientka se cítí dobře, spolupracuje, doma cvičí dle instrukcí, uvádí větší 

rozsah kloubů ruky a zápěstí, otok menší. 

 

Objektivně – levé zápěstí – S 50-0-80, supinace téměř plný rozsah, otok pouze levé 

akrum, barva kůže normální. 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky – kineziologický rozbor částečný, uvolnění fascií ruky, 

předloktí a trapézových svalů, mobilizace kloubních blokád v oblasti ruky, zápěstí a 
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loketního kloubu, relaxace flexorů ruky a m. pronator quadratus, posílení svalů ruky a 

předloktí (především extenzory), facilitace předloktí (především extenzory), nácvik 

jemné motoriky. 

 

Návrh terapeutických postupů – techniky měkkých tkání, mobilizace, LTV na NFP a 

analyticky, kineziologický rozbor kontrolní, použití aparátů 

 

Provedení –  

Techniky měkkých tkání - míčkování dle Jebavé levého předloktí a ruky, uvolnění fascií 

ruky a trapézových svalů 

Mobilizace -  mobilizace ruky, zápěstí, předloktí a loketního kloubu (nalezla jsem pouze 

blokády na kloubech prstů a v oblasti zápěstí) 

LTV na neurofyziologickém podkladu -  technika PIR s následným 

protažením na flexory zápěstí a prstů, na m. pronator quadratus,  

Kabatova technika – 1.dg flekční s flexí lokte na posílení m.biceps brachii, 

otevírání a zavírání ruky ( 1. a 2. dg. flekční i extenční), senzomotorika – použití 

povrchové stimulace, centrace do ramenního kloubu za pomoci měkkého míčku 

přiloženého pod dlaň 

Kineziologický rozbor kontrolní - vyšetření hypermobility a pohybových stereotypů. 

LTV analyticky - metoda AEK 2.stupňe za pomoci Thera-bandu na posílení extenzorů 

ruky, nácvik úchopů za pomoci overbalu 

Aparáty - použití ADL stěny pro zlepšení jemné motoriky, aparát na zlepšení pronace a 

supinace 

 

Závěr - cíl jednotky byl částečně splněn, pacientka prováděla cvičení rychleji a jistěji 

než při dřívějších terapiích. 

 

Kódy: 21002 – Kineziologický rozbor částečný 

 21225 – LTV individuální, kondiční, analytické 

 21413 – Techniky měkkých tkání 

 21415 – LTV mobilizace 

 21221 – LTV na NFP 
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7. Terapeutická jednotka – 8. 2. 2011 

Subjektivně - pacientka se cítí dobře, uvádí zlepšení pohyblivosti a snížení bolesti, 

ztěžuje si na bolestivost levého palce ruky při supinaci, otok ustupuje, doma cvičí dle 

instrukcí. 

 

Objektivně - levé zápěstí – S 60-0-80, supinace téměř plný rozsah, omezení z důvodu 

zkrácení adduktorů levého palce ruky, otok pouze na akru. 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky - uvolnění fascií ruky a předloktí, mobilizace 

kloubních blokád v oblasti ruky, zápěstí a loketního kloubu, posílení extenzorů a 

supinačních svalů ruky, relaxace flexorů, pronačních svalů ruky a adduktorů palce ruky,  

facilitace předloktí (především extenzory), nácvik úchopů a jemné motoriky. 

 

Návrh terapeutických postupů – techniky měkkých tkání, mobilizace, LTV 

analyticky a na NFP, použití aparátů  

 

Provedení: 

Techniky měkkých tkání -  míčkování dle Jebavé levého předloktí a ruky, uvolnění fascií 

levého předloktí a ruky 

Mobilizace – vyšetřila jsem ruku, zápěstí, předloktí i loketní kloubové HK, nalezla jsem 

blokády v oblasti karpometakarpálního kloubu palce a v radioulnárním distálním 

kloubu, provedla jsem úspěšnou mobilizaci 

LTV analyticky – metoda AEK 2. stupně s použitím Thera-bandu na posílení extenzorů 

ruky, posilování silových úchopů za pomoci molitanových míčků a overbalu, metoda 

PIR s následným protažením na flexory ruky, m. pronator quadratus a adduktory palce 

LTV na NFP – senzomotorika ( použití „ježka“ pro povrchovou stimulaci, centrace do 

ramenního kloubu), Kabatova technika – 1.dg flekční s flexí lokte na posílení m.biceps 

brachii, otevírání a zavírání ruky ( 1. a 2. dd. flekční i extenční), nácvik jemné motoriky 

s použitím drobných předmětů 

Aparáty – použití aparátu na zlepšení dorzální a palmární flexe, použití ADL stěny, stroj 

na zlepšení supinace a pronace, stroj na zlepšení silového úchopu 
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Závěr: Cíl dnešní terapeutické jednotky byl částečně splněn, pacientka zvládá cviky 

rychle, správně a v hodně opakováních, ale je zde přítomna bolest palce levé ruky.  

 

Kódy: 21225 – LTV individuální, kondiční,analytické 

 21413 – Techniky měkkých tkání 

 21415 – LTV mobilizace 

          21221 – LTV na NFP 

 

8. Terapeutická jednotka – 10. 2. 2011 – 40 min 

Subjektivně -  pacientka se cítí dobře, spolupracuje, udává zlepšení bolesti palce levé 

ruky oproti minulé terapii, uvádí zlepšení silových úchopů, které provádí při 

zahradničení, otok stále ustupuje, kůže načervenalá, teplota kůže v normě. 

 

Objektivně -  levé zápěstí – supinace v téměř plném rozsahu, S 60-0-80, otok pouze na 

akru, lepší pohyblivost levého palce ruky oproti minulé terapeutické jednotce. 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky - provést kineziologický rozbor kontrolní, instruktáž 

pacientku k autoterapii a k dalšímu průběhu terapie. 

 

Návrh terapeutických postupů – výstupní kineziologický rozbor, instruktáž 

 

Provedení-  

Výstupní kineziologický rozbor – vyšetření aspekcí, chůze, palpací, antropometrie, 

zkrácených svalů, svalové síly dle Jandy, úchopů, HAZ, pohybových stereotypů, 

neurologické vyšetření 

Instruktáž pacientky – zopakování cviků zadaných k autoterapii a úprava chybného 

provedení, ukázka cviků s Thera-bandem a malým míčkem, které má pacientka doma, 

návrh pohybových činností, při kterých se zlepšuje hrubá i jemná motorika 

(zahradničení, domácí práce, hraní stolních her) 

 

Závěr - cíl dnešní terapeutické jednotky byl splněn, pacientka správně provádí zadané 

cviky k autoterapii a chápe terapeutický plán. 

 



55 
 

Kódy: 21001 – Kineziologický rozbor kompletní 

          21215 – LTV instruktáž 

 

3.8 Výstupní kineziologický rozbor 

 

3.8.1 Vyšetření stoje aspekcí dle Jandy 

Pacientka stojí bez použití pomůcek. 

Vyšetření zepředu:  

Chodidla v mírné zevní rotaci 

valgózní postavení kotníků 

valgózní postavení kolen 

pately  symetrické, prominující 

kontura stehen symetrická – nerovnoměrný reliéf 

spiny symetrické 

břišní svaly - spodní části vyklenuté a v hypotonu, v horní části vtáhlé a v normotonu 

sternum vyklenuté 

klíční kosti vyklenuté, symetrické 

ramena ve vnitřní rotaci, symetrická 

lokty a předloktí – levý loketní kl. v mírné pronaci, pravá HK v osovém postavení 

ruka a zápěstí – levá v mírné pronaci, prsty v mírné flexi, palec v mírné opozici 

hlava v osovém postavení 

Vyšetření z boku: 

klenba  - podélně ploché nohy 

lýtko  - viditelné varixy 

kolena  - v plné extenzi 

m.gluteii – v normotonu 

pánev v mírné anteverzi 

pupek vyklenutý 

páteř - lordóza bederní mírně zvětšená 

postavení HKK – ramena v protrakci, pravá paže volně podél těla, levá v mírné 

semiflexi a pronaci, levé zápěstí v mírné pronaci, palec v opozici 

hlava v mírně předsunutém držení 
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Vyšetření zezadu: 

paty oblé, symetrické 

lýtka s viditelnými varixy, pravé lehce větší 

podkolenní rýhy dobře viditelné, pravá delší 

kontura stehen symetrická, bez prostoru mezi vnitřními stranami stehen 

hýžďové svaly symetrické a v normotonu 

gluteální rýhy symetrické 

thorakobrachiální trojúhelník  - levý větší 

paravertebrální svaly  - v mírném hypertonu 

lopatky  - dolní úhly v zevní rotaci 

trapézové svaly – je viditelné mírné zkrácení 

ušní boltce symetrické 

 

Vyšetření olovnicí: 

Zezadu: Olovnice spuštěná ze záhlaví probíhá asi o 1 cm vpravo od interglueální 

rýhy a dopadá blíže k pravé patě.  

Zepředu: Olovnice probíhá mírně vpravo od pupku a dopadá blíže k pravé noze.   

Zboku: Olovnice spuštěná od meatus acusticus externus by správně měla probíhat 

středem ramenního kloubu a kyčelního kloubu a dopadat asi 1-2cm před os naviculare. 

U pac. olovnice probíhala těsně před kyčelním kloubem a asi 2 cm před os naviculare. 

Tím mohu konstatovat, že je u pacientky těžiště těla v normě. 

 

 

3.8.2 Analýza chůze 

typ chůze  - proximální (kyčelní) 

rytmus- pravidelný, pomalejší 

šířka baze  - větší (15cm) 

délka kroku  - fyziologická 

osové postavení DK  - v mírné vnější rotaci 

postavení nohy  - malé odvíjení plosky 

klenba  - patrné menší pružení 

kladení chodidel  - fyziologické 

souhyb HK – souhyb končetin souměrný a fyziologický 
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pohyb težiště - fyziologický 

pohyb pánve – v anteverzi, laterální posun fyziologický 

modifikace  -  chůze vzad – méně stabilní 

- chůze se zavřenýma očima– méně stabilní 

- chůze po schodech – stabilní bez držení 

 

3.8.3 Palpace 

Vyšetření reflexních změn dle Lewita 

 

Vyšetření kůže (vyšetřeno v oblasti HKK, C/C-Th přechodu páteře a trupu) 

V oblasti C páteře je kůže dobře posunlivá a bez bolesti ve všech směrech. 

V oblasti C-Th páteře je kůže dobře posunlivá a bez bolesti ve všech směrech. 

V oblasti Th páteře je kůže dobře posunlivá a bez bolesti ve všech směrech. 

V oblasti levé horní končetiny je kůže méně posunlivá, ale s bolestí, 

hlavně na předloktí a ruce. 

Pravá horní končetina bez patologického nálezu. 

Kůže má celkově tendenci k zarudnutí. 

 

Vyšetření podkoží 

V oblasti zápěstí a ruky na levé horní končetině je posunlivost mírně snížena.  

 

Vyšetření fascie 

V oblasti laterální i dorzální strany hrudníku je posunlivost fyziologická a nebolestivá 

ve všech směrech. 

V oblasti levé horní končetiny mírně snížená posunlivost na zápěstí a ruce. 

 
Vyšetření svalového napětí a spoušťových bodů 

 

Tab. č. 9 – Vyšetření svalového napětí a spoušťových bodů 

Sval Pravá strana Levá strana 

m. trapezius – horní část Normotonus Normotonus 

m. trapezius – střední část Normotonus Normotonus 

m. trapezius – dolní část Normotonus Normotonus 
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m. pectoralis major Hypertonus Hypertonus 

m. pectoralis minor Normotonus Normotonus 

m. biceps brachii Normotonus Normotonus 

m. triceps brachii Hypotonus Hypotonus 

Flexory prstů a zápěstí Hypertonus Hypertonus 

Extenzory prstů a zápěstí Normotonus Normotonus 

m. sternocleidomastoideus Normotonus Normotonus 

Krátké extenzory šíje Hypertonus Hypertonus 

m. quadratus lumborum Normotonus Normotonus 

 

ZÁVĚR: Při vyšetření byl zjištěn hypertonus m.pectoralis major, flexorů 

prstů a zápěstí a krátkých extensorů šíje bilaterálně, a hypotonus m. triceps brachii bilaterálně. 

 

Vyšetření  periostových bodů 

 

Tab. č. 10 – Vyšetření periostových bodů 

Periostový bod Levá strana Pravá strana 

Processus spinosus C2-Th4 Bpn Bpn 

Sternokostální spojení Bpn Bpn 

Angulus costae Bpn Bpn 

Mediální konec klíční kosti Bpn Bpn 

Erbův bod Bpn Bpn 

Processus transversus atlasu Bpn Bpn 

Linea nuchae Bpn Bpn 

Processus styolideus radii Bolest Bpn 

Processus styloideus ulnae Bpn Bpn 

Caput radii Bpn Bpn 

Epikondyly humeru Bpn Bpn 

 

ZÁVĚR: Byla zjištěna bolest při palpaci na processus styloideus radii levé horní končetiny 
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3.8.4 Vyšetření kloubní vůle dle Lewita 

(Legenda: Bpn – bez patologického nálezu, +++ - omezená joint play) 

Tab. č. 11 – Vyšetření kloubní vůle dle Lewita 

Vyšetřovaný segment směr pohybu LHK PHK 

DIP (2. - 5. prst) dorzopalmárně           Bpn Bpn 

 laterolaterálně Bpn Bpn 

 rotace Bpn Bpn 

PIP (2.-5. Prst) dorzopalmárně Bpn Bpn 

 laterolaterálně Bpn Bpn 

 rotace Bpn Bpn 

IP palce dorzopalmárně +++ Bpn 

 laterolaterálně +++ Bpn 

 rotace Bpn Bpn 

MCP klouby (2.-5. Prst) dorzopalmárně Bpn Bpn 

 laterolaterálně Bpn Bpn 

 rotace Bpn Bpn 

 dorzopalmárně Bpn Bpn 

 rotace Bpn Bpn 

CMC palce dorzopalmárně Bpn 

 rotace Bpn Bpn 

Mediokarpální kloub dorzopalmárně +++ Bpn 

Radioulnární kloub 

(distální) 

dorzopalmárně +++ Bpn 

Os triquetrum proti ulně dorzopalmárně Bpn Bpn 

Os scaphoideum proti radiu dorzopalmárně Bpn Bpn 

Radioulnární  kloub 

(proximální) 

dorzopalmárně Bpn Bpn 

Loketní kloub radioulnárně Bpn Bpn 

Caput radii rotace kolem ulny Bpn Bpn 

Ramenní kloub kraniokaudální Bpn Bpn 

 dorzoventrální Bpn Bpn 

 laterolaterální Bpn Bpn 

ZÁVĚR: Nalezeny blokády v oblasti IP palce, medikarpálního kloubu a radioulnárního kloubu levé horní 
končetiny. 
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3.8.5 Antropometrické vyšetření 
 
Výška 

1. ve stoji  - 154 cm 

2. vsedě  - 70cm 

3. délka vleže – 154 cm 

4. rozpětí paží – 152 cm 

 

Dolní končetiny – obvody a délky dolních končetin jsou fyziologické a symetrické. 

 

Horní končetina 

 

Tab. č. 12 – Antropometrické vyšetření horní končetiny 

Segment Levá HK(cm) Pravá HK(cm) 

Délka HK 65 66 

Délka paže a předloktí 54 54 

Délka paže 30 30 

Déka předlotí 29 29 

Délka ruky 16 16 

Obvod paže relaxované 29 29 

Obvod paže při kontrakci 30 29 

Obvod loketního kloubu 25 25 

Obvod předloktí proxim. 24 24 

Obvod zápěstí 18 17 

Rukavičkářská míra 20 19 

 
ZÁVĚR: Změřené obvody a délky jsou téměř shodné, obvod levého zápěstí větší o 1cm. 
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3.8.6 Vyšetření pohyblivosti kloubní – goniometrie, pohyblivost 
páteře, hypermobilita 
 
1. Goniometrické vyšetření dle Jandy ( zápis SFTR) 

 

Tab. č. 13 – Goniometrické vyšetření krční páteře a horní končetiny dle Jandy 

Segment Rozsah pohybu 

Krční páteř S 65 – 0 - 45 

Krční páteř F 45 – 0 - 45 

Krční páteř R 60 – 0 - 60 

 

Pravá HK (°) Segment Levá HK (°) 

S 10 – 0 - 160 Ramenní kloub S 10 – 0 - 160 

F 90 – 0 - 0 Ramenní kloub F 90 – 0 - 0 

R 90 – 0 - 75 Ramenní kloub R 90 – 0 - 70 

S 0 – 0 - 145 Loketní kloub S 0 – 0 - 140 

R 90 – 0 - 90 Předloktí R 70 – 0 - 90 

S 80 – 0 - 85 Zápěstí S 60 – 0 – 80 

F 20 – 0 - 30 Zápěstí F 25 – 0 - 25 

S 30 – 0 - 90 Metakarpofalangové klouby S 30 – 0 - 90 

F 30 – 0 - 30 Metakarpofalangové klouby S 30 – 0 - 30 

S 5 – 0 - 90 Proximální mezičlánky kl.prstů S 5 – 0 - 90 

S 5 – 0 - 90 Distální mezičlánky kl. prstů S 0 – 0 - 90 

S 10 – 0 - 40 Karpometakarpální kl. palce S 0 – 0 - 40 

F 70 – 0 - 45 Karpometakarpální kl. palce F 70 – 0 - 40 

S 0 – 0 - 60 Metakarpofalangový kl. palce S 0 – 0 - 60 

S 0 – 0 - 80 Interfalangový kl. palce S 0 – 0 - 80 

 
ZÁVĚR: Zjištěno omezení kloubního rozsahu předloktí do supinace a zápěstí do dorsální flexe 
Dolní končetiny – kloubní rozsahy dolních končetin jsou fyziologické a symetrické. Krční páteř Bpn. 
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2.Distance na páteři 
 

Schoberova vzdálenost – zkouška na rozvíjení Lp, norma: 4,5-5cm, naměřeno: 5cm 

Stiborova vzdálenost  - zkouška na rozvíjení Lp a Cp, norma: 7-10cm, naměřeno: 11cm 

Čepojevova vzdálenost – zkouška na rozvoj Cp, norma: 3cm, naměřeno: 1cm 

Ottova inklinační vzdálenost – zkouška na rozvíjení Thp do flexe, norma: 3,5cm, 

naměřeno: 3cm 

Ottova reklinační vzdálenost – zkouška na rozvíjení Thp do extenze, norma: 2,5cm, 

naměřeno: 3cm 

Thomayerova vzdálenost – zkouška na hodnocení rozvoje celé páteře, naměřeno: 0cm 

Zkouška lateroflexe – zkouška hodnotící rozvoj Thp a Lp při úklonu, levá strana 17cm, 

pravá strana 14cm 

 
3. Vyšetření hypermobility dle Sachseho 

(Legenda: A- není hypermobilita, B-lehká hypermobilita, C- výrazná hypermobilita) 

Tab. č. 14 – Vyšetření hypermobility dle Sachseho 

Segment Pravá,doprava Levá,doleva 

Rotace hlavy A A 

Zkouška šály A A 

Zk.založených paží A - 

Zk.extendovan.loktů A - 

Zk.sepjatých rukou A - 

Předklon A - 

Úklon  A A 

Posazení na paty A - 

Záklon LP A - 

Hrudní páteř-rotace A - 

Skapulohumerální kl. A A 

 Extenze lokte A A 

Kyčelní kloub - ro–ace A A 

Kolenní kl-extenze A A 

 

ZÁVĚR: Ve vyšetřovaných oblastech nebyla zjištěna hypermobilita. 
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  3.8.7 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

(Legenda: 0 - nejde o zkrácení, 1 - malé zkrácení, 2 - velké zkrácení) 

Tab. č. 15 – Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Segment Pravá str. Levá str. 

m.triceps surae 1 1 

Flexory kyč.kl.- m.iliopsoas 1 1 

               - m. rectus femoris 0 0 

          -m.tensor facie latae 0 0 

          - adduktory 0 0 

Flexory kolenního kl. 1 1 

Adduktory 0 0 

M. piriformis 0 0 

M.quadratus lumborum 0 0 

Paravertebrální svaly 1 1 

M.pectoralis major (3 části) 1, 1, 1 1, 1, 1 

M.trapezius 1 1 

M.levator scapulae 0 0 

M.sternocelidomastoideus 0 0 

 
ZÁVĚR: Bylo zjištěno malé zkrácení v oblasti m.triceps surae, m.iliopsoas, paravertebrálních svalů, 
m.pectoralis major a m.trapezius bilaterálně. 
 
  

3.8.8 Vyšetření svalové síly – svalový test dle Jandy, test 
stabilizačních schopností bederní páteře dle australské školy, test 
hlubokého stabilizačního systému dle Koláře 
 
1.Vyšetření svalové síly dle Jandy  

(Legenda: 0 – nejsou známky svalové aktivity, 1 – je patrný svalový záškub, 2 – velmi 

slabý sval, 3 – sval schopný překonat gravitaci, 4 – sval překoná středně velký vnější 

odpor, 5 – sval překoná silný vnější odpor) 

 Tab. č. 16 – Vyšetření svalové síly dle Jandy 

Segment Pravá str. Levá str. 

Lopatka – addukce 5 5 

   -elevace 5 5 

   -abdukce s rotací 5 5 
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Ramenní kloub – flexe 4+ 5 

   -extenze 4+ 4+ 

   -abdukce 5 5 

   -m.pectoralis major 5 5 

   -zevní rotace 4+ 4+ 

   -vnitřní rotace 4+ 4+ 

Kloub loketní – flexe 5 5 

   -extenze 5 5 

Předloktí - supinace 4+ 4 

   -pronace 5 5 

Zápěstí – Flexe s addukcí 5 5 

   -Flexe s abdukcí 5 5 

   -extenze s addukcí 5 4+ 

   -extenze s abdukcí 5 4 

MP klouby prstů – flexe 5 5 

   -extenze 5 4 

   -addukce 5 4+ 

   -abdukce 5 4+ 

Mezičlánk.kl.prstů – flexeIP1 5 5 

   -flexe IP2 5 5 

Karpometakarp.kl.palce –

addukce 

5 5 

   -abdukce 5 5 

Palec a malík – opozice 5 5 

MP kl. palce - fl–xe 5 5 

   -extenze 5 4 

IP kl. palce – flexe 5 5 

   -extenze 5 4 

 
ZÁVĚR: Svalová síla obou horních končetin je minimálně stupeň 4, přičemž supinaci, extenzi zápěstí a 
extenzi palce provede pacientka proti menšímu odporu, než u ostatních oblastí. 
 
2. Test stabilizačních schopností L páteře dle australské školy  

Pacientka zvládne pokládat nataženou dolní končetinu bez odlepení bederní 

oblasti od podložky, ale jen do 45°úhlu. Při pokračování v pohybu je patrná kontrakce 

paravetebrálních svalů a zvětšení bederní lordózy. 
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3. Hluboký stabilizační systém dle Koláře   

Brániční test: Provedení – pac. sedí s napřímeným držením páteře, hrudník je ve 

výdechovém postavení. Terapeut palpuje dolní okraje žeber a přitom tlačí na laterální 

skupinu břišních svalů. Vyzveme pacienta k protitlaku s roztažením dolní části hrudníku 

a zároveň sledujeme aktivaci bránice, břišních svalů a symetrii kontrakce. (Kolář, 2005) 

Vyšetřeno: Pacientka zapojuje bránici i břišní svaly, přičemž se více aktivuje pravá 

strana trupu.    

 
3.8.9 Vyšetření úchopů 

 
Jemná motorika – štipec: provede 

                          - nehtový úchop: provede 

                          - špetka : provede 

                          - laterální úchop : provede 

Hrubá motorika  – háček : provede 

                          - kulový úchop : provede 

                          - válcový úchop : provede  

 

Pravá ruka je dominantní. 

 
3.8.10 Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy 

 
Abdukce ramenního kl.  – LHK: Pacientka zahajuje pohyb aktivitou  

m. trapezius na homolaterální straně, přičemž během pohybu je patrná mírná zevní 

rotace dolního úhlu lopatky. 

-PHK: Bpn 

 

Flexe šíje – zapojují se spíše povrchové flexory, předsun hlavy je jen mírně viditelný. 

Pacientka zvládne pohyb s odporem a vydrží 20 sekund v kontrakci. 

 

Flexe trupu – Zahajuje aktivitu zapojením m. iliopsosoas a mírnou elevací dolních 

končetin, druhý se zapojuje m. rectus abdominis, třetí flexory šíje. 

 

Dýchání - Dodržuje distoproximální směr dýchání (dechová vlna) přičemž převládá 

dýchání do hrudníku. Je schopna izolovaného dýchání 
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3.8.11 Neurologické vyšetření 

• Vyšetření reflexů: 

     HKK:  r. bicipitový:  3 

                               r. radiopronační:  3 

                               r. tricipitový:  3 

                               r. flexorů prstů:  3   

 

            - na DKK:  r. patelární:  3 

                                r. Achill. šlachy:  3 

                                r. medioplantární:   3 

 

• Vyšetření čití:  

- povrchové   - taktilní: normální 

             - hluboké  - polohocit: normální 

                                   - pohybocit:  normální 

 

• Pyramidové jevy: 

- iritační:   

- na HKK:    r. Hoffmanův    neg. 

  r. Trömnerův    neg. 

  r. Justerův    neg. 

  r. Janiševskýho úchopový  neg. 

 

 

- na DKK:  

- Extenční:   r. Babinského   neg. 

             příznak vějíře   neg. 

r. Chaddockův   neg. 

- Flekční :    r. Žukovskyj–Kornylov  neg. 
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- zánikové: 

- na HKK:    příznak Mingazziniho   neg. 

 příznak Barré   neg. 

 Hanzalova zkouška  neg. 

       Dufourova pronační zkouška neg. 

  

- na DKK: příznak Mingazziniho    neg. 

    fenomén retardace                  neg. 

• Vyšetření taxe: 

- na HKK:  zkouška prst-nos                         bpn 

            - na DKK:  zkouška pata-koleno           bpn 

 
 

3.8.12 Závěr 
 

Z aspekčního hlediska došlo k výraznému zlepšení postavení levé horní 

končetiny. Zůstalo pouze mírné pronační postavení předloktí, mírná flexe prstů a 

opozice palce. Dalšími změnami je viditelné snížení hypertonu trapézových svalů a 

ustoupení otoku pouze na akrální část levé horní končetiny. Vyšetření reflexních změn 

prokázalo výrazné zlepšení posunlivosti, stejně tak palpační vyšetření periostových 

bodů. Joint play je omezená v oblasti zápěstí a ruky. Antropometrické vyšetření 

prokázalo ustoupení otoku a tudíž jsou obvody i délky horních končetin téměř shodné. 

Goniometrické vyšetření prokázalo návrat do fyziologického kloubního rozsahu hlavně 

v oblasti prstů levé ruky. Kloubní rozsah levého předloktí je stále omezen v rovině 

rotací ( R 70-0-90) a levého zápěstí v rovině frontální (F 25-0-25) a sagitální (S 60-0-

80). Vyšetření zkrácených svalů ukázalo zlepšení v oblasti trapézových svalů, kde je 

teď pouze malé zkrácení. Svalová síla levé horní končetiny je srovnatelná s pravou 

končetinou, až na extenzi zápěstí, přičemž úchopy levé ruky jsou prováděny stejnou 

silou jako na pravé ruce. Pohybové stereotypy provádí pacientka téměř ve stejném sledu 

zapojování svalových skupin jako při vstupním kineziologickém rozboru. Vyšetření 

hypermobility a neurologické vyšetření bez patologického nálezu. Vzhledem 

k zjištěným údajům je nutné, aby pacientka pokračovala v navrhovaných terapeutických 

postupech v rámci dlouhodobého rehabilitačního plánu. 
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3.9 Zhodnocení efektu terapie 
 

Většina terapeutických postupů, které jsem použila byly efektivní. Některé 

metody jsem během terapie přizpůsobila individuálně pacientce, aby je vykonávala 

účinně a bezpečně. Mezi nejefektivnější terapeutické postupy řadím techniky měkkých 

tkání, mobilizace a metodu PIR, což byly metody převážně relaxační. Během těchto 

postupů docházelo při každé terapeutické jednotce k uvolnění měkkých tkání, snížení 

svalového napětí a zvětšení kloubního rozsahu. Jako nejefektivnější posilovací metody 

se prokázaly metoda PNF a analytické posilování s pomůckami. Pacientka nejlépe 

hodnotila techniky měkkých tkání a metodu PIR, protože u nich cítila největší uvolnění 

a snížení napětí zápěstí. 

 

Tab. č. 17 – Zhodnocení efektu terapie 

Nejvýraznější změny Před terapií Po terapii 

Postavení HKK ve stoji  

(levá horní končetina) 

Loketní kloub v semiflexi, 

předloktí v pronaci, palmární 

flexe, flexe prstů, opozice 

palce 

Loketní kloub v osovém 

postavení, předloktí v pronaci, 

prsty v mírné flexi, palec v mírné 

opozici 

Souhyb HKK při chůzi Malý rozsah pohybu LHK, 

nesouměrný souhyb 

Fyziologický rozsah obou HKK, 

souměrný souhyb 

Vyšetření reflexních změn 

LHK (kůže, podkoží, sval) 

Na ruce i předloktí tkáně 

hůře posunlivé a bolestivé 

Ruka i předloktí dobře posunlivé 

ve všech směrech a nebolestivé 

Svalové napětí  

m.trapezius 

m. pectoralis major 

flexory prstů a zápěstí 

 

Hypertonus, Trp 

Hypertonus, Trp 

Hypertonus, Trp 

 

Normotonus 

Hypertonus 

Hypertonus 

Spoušťové body 

Processus styloideus ulnae 

Caput radii 

 

Bolest 

Bolest 

 

Bpn 

Bpn 

Kloubní vůle ( LHK) Nalezeny blokády : DIP a 

PIP prstů, IP a CMC palce, 

mediokarp.kl., radiokarpální 

kl. dist. i prox., caput radii  

( obě HKK) 

DIP a PIP prstů Bpn, IP palce 

+++, CMC palce Bpn, 

rmediokarpální kl. +++, 

radiokarp.kl. dist +++, prox. Bpn, 

caput radii Bpn (obě HKK) 
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Obvody LHK (cm) 

Paže relaxovaná 

Paže v kontrakci 

Loketní kloub 

Předloktí 

Zápěstí 

Rukavičkářská míra 

 

30 

31 

26 

26 

18 

21 

 

29 

30 

25 

24 

18 

20 

Goniometrie LHK 

Předloktí 

Zápěstí 

 

R 50 – 0 – 90 

S 40 – 0 – 70 

F 15 – 0 - 20 

 

R 70 – 0 – 90 

S 60 – 0 – 80 

F 25 – 0 – 25 

Zkrácené svaly – 

m.trapezius 

Stupeň 2 Stupeň 1 

Svalová síla  

Supinace předloktí 

Extenze zápěstí s addukcí 

Extenze zápěstí abdukcí 

Extenze MP kloubu palce 

 

Stupeň 3 

Stupeň 3 

Stupeň 3 

Stupeň 3 

 

Stupeň 4 

Stupeň 4+ 

Stupeň 4 

Stupeň 4 

Úchopy jemné a hrubé 

motoriky levé horní 

končetiny 

Štipec provede do ½, 

laterální úchop provede do 

¾, všechny úchopy nejsou 

provedeny v plné síle 

Provede všechny úchopy v plném 

rozsahu a v plné síle 

Pohybové stereotypy – 

abdukce ramenního kloubu 

Pohyb zahajuje elevací 

pletence ramenního, 

pokračuje kontrakcí 

kontralat. m.trapezius 

Není přítomna elevace ramenního 

pletence, zahajuje kontrakcí 

kontralat. m.trapezius 
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4. ZÁVĚR 

  

Při zpracovávání bakalářské práce na téma Kazuistika fyzioterapeutické péče o 

pacienta s diagnózou fraktura distální části předloktí jsem si vytvořila ucelený pohled na 

problematiku tohoto poranění. Práce pro mě byla přínosná jak z hlediska teoretického, 

tak praktického. Poznala jsem, že pro úspěšný výsledek terapie je důležitým faktorem 

důkladná znalost dané problematiky a že fyzioterapeutické postupy by se měly 

aplikovat vzhledem k individuálnímu vnímání léčby pacientem. 

  

Během vytváření práce jsem se snažila využít teoretické i praktické 

znalosti, které jsem získala v průběhu studia. Moje znalosti se během celé terapie 

rozšířily o poznatky v oblasti dané problematiky a získala jsem více zkušeností po 

praktické stránce. 

  

S pacientkou, která souhlasila s účastí na této bakalářské práci, byla po celou 

dobu dobrá spolupráce a z její strany i spokojenost s výsledkem terapie. 

  

Cíl bakalářské práce – vypracovat kazuistiku pacienta během souvislé odborné 

praxe a seznámit se teoreticky i prakticky s danou diagnózou byl splněn.   

 

  



71 
 

5. LITERATURA  

 
Anamneza [online]. 2011 [cit. 2011-03-20]. Zlomeniny distálního konce předloktí. 
Dostupné z WWW: <http://www.anamneza.cz/moduly/clanek.php?id=844&sekce=32>. 
 
BARTONÍČEK, Jan. 2004. Základy anatomie pohybového aparátu. Praha : Maxdorf, 
2004. ISBN 80-7345-017-8. 
 
ČIHÁK, Radomír. 2001. Anatomie 1. Praha : Grada Publishing, 2008. ISBN 80-7169-
970-5. 
 
DUNGL, P. 2005. Ortopedie. Praha : Grada, 2005. ISBN 80-247-0550-8. 
 
DYLEVSKÝ, Ivan. Obecná kineziologie. Praha : Grada Publishing, 2007. 192 s. ISBN 
978-80-247-1649-7. 
 
DYLEVSKÝ, Ivan. Speciální kineziologie. Praha : Grada Publishing, 2009. 184 s. ISBN 
978-80-247-1648-0. 
 
HOLUBÁŘOVÁ, Jiřina and PAVLŮ, Dagmar. Proprioceptivní neuromuskulární 
facilitace. Praha : Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1294. 
 
HROMÁDKOVÁ, J. Fyzioterapie. Jinočany : autor neznámý, 1999. ISBN 80-86022-
45-5. 
 
CHAPOUPKA, Richard. Vybrané kapitoly z LTV v ortopedii a traumatologii. 1.vydání. 
Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2001. 152 
s s. ISBN 80-7013-341-4. 
 
JANDA, Vladimír and PAVLŮ, Dagmar. Goniometrie. Brno : Institut pro další 
vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1993. ISBN 80-7013-160-8. 
 
JANDA, Vladimír, et al. Svalové funkční testy. Praha : Grada Publishing, 2004. ISBN 
80-247-0722-5. 
 
KELSEY, Jennifer, et al. Risk Factors for Fractures of the Distal Forearm and Proximal 
Humerus. American Journal of epidemiology [online]. 1991, n. 5, [cit. 2011-03-20]. 
Dostupný z WWW: <http://aje.oxfordjournals.org/content/135/5/477.short>. volně 
přeloženo 
 
KOLÁŘ, Pavel. Význam hlubokého stabilizačního systému v rámci vertebrogenních 
obtíží. Neurologie pro praxi[online]. 2005, 5, [cit. 2011-03-20]. Dostupný z WWW: 
<http://www.solen.cz/pdfs/neu/2005/05/10.pdf>. 
 
KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vydání. Praha : Galén, 2009. 713 s. 
ISBN 978-80-7262-657-1. 
 
LÁNIK, V. et al. Liečebná telesná výchova. Martin : Osveta, 1988. ISBN 70-042-88. 
 



72 
 

LEWIT, Karel. Manipulační léčba. Praha : Sdělovací technika, 2004. ISBN 80-86645-
04-5. 
 
PAVLŮ, Dagmar. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody. Brno : Akademické 
nakladatelství Cerm, s.r.o., 2002. 239 s. ISBN 80-7204-266-1. 
 
PFEIFFER, Jan. Neurologie v rehabilitaci: pro studium a praxi. 1. Vydání. Praha : 
Grada Publishing, 2007. 352 s. ISBN 978-80-247-1135-5. 
 
PODĚBRADSKÝ, Jiří. Fyzikální terapie 1. Praha : Grada Publishing, 1998, 266 s. 
ISBN 80-7169-661-7. 
 
POKORNÝ, Vladimír. Traumatologie. Praha : Triton, 2002. ISBN 80-7254-277-X. 
 
PUTZ, R. Sobottův atlas anatomie člověka. Praha : Grada, 2007, 440 s. ISBN 978-80-
247-1870-5. 
 
STARLING, Curt. Hugston [online]. 2003 [cit. 2011-03-20]. Bike injuries. Dostupné z 
WWW: <http://www.hughston.com/hha/a_15_3_1.htm>. volně přeloženo 
 

ŠKARBOVÁ, A. Psychologická problematika pacienta po úraze v liečebnej 
rehabilitácii. Rehabilitácia. 1996, 4, s. 251-253. 
 
VÉLE, František. Kineziologie. Praha : Triton, 2006. ISBN 80-7254-837-9. 
 
VOJTAŠÁK, J. Ortopédia. Bratislava : Slovak Academia Press, 2000. ISBN 80-88908-
61-2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 
 

6. SEZNAM PŘÍLOH  

1. Vyjádření etické komise 

2. Vzor informovaného souhlasu 

3. Rtg nález 

4. Fotodokumentace 

5. Seznam obrázků 

6. Seznam tabulek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

Příloha č. 1 – Vyjádření etické komise 
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Příloha č. 2 – Vzor informovaného souhlasu  
 
 

INFORMOVANÝ SOUHLAS  
 
 

V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (§ 23 odst. 2 zákona č. 20/ 1966 Sb.) a 

Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č. 96/ 2001, Vás žádám o souhlas 

k vyšetření a následné terapii. Dále Vás žádám o souhlas k nahlížení do Vaší 

dokumentace odrubou získávající způsobilost k výkonu zdravotnického povolání 

v rámci praktické výuky a s uveřejněním výsledků terapie v rámci bakalářské práce na 

FTVS UK. Osobní data v této studii nebudou uvedena. 

Dnešního dne jsem byla odborným pracovníkem poučena o plánovaném vyšetření a 

následné terapii.Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že 

odborný pracovník, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem 

tohoto písemného informovaného souhlasu, a měla jsem možnost klást mu otázky, na 

které mi řádně odpověděl. 

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměla a výslovně souhlasím 

s provedením vyšetření a následnou terapií. 

Souhlasím s nahlížením níže jmenované osoby do mé dokumentace a s uveřejněním 

výsledků terapie v rámci studie. 

 

Datum: 

………………………………………………………………………………………. 

 

Osoba, která provedla poučení: 

……………………………………………………………… 

 

Podpis osoby, která provedla poučení: 

………………………………………………………. 

 

Vlastnoruční podpis pacienta/ tky: 

…………………………………………………………… 
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Příloha č. 3 -  Rtg nález 
 
 

  
 
Rtg  nález  z 23.11.2010 –  

lev. zápěstí. Je patrná lomná linie na dist. části radia s dislok.  dorsálně a odlomení proc. styloides.  

Z: frakt. Collesi l. sin. 

 

  
 
Rtg nález z 29.12.2010 –  
L zápěstí. Stp. collesove fr. po sejmutí SF, postavení dobré, linie lomu zřetelná. 
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Příloha č. 4 - Fotodokumentace – využití aparátů 

 

  
Aparát na zlepšení dorzální a palmární flexe    Aparát na zlepšení pronace a supinace 
 

 

 

     
 
ADL stěna         Aparát na zlepšení silového úchopu 
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Příloha č. 5 - Seznam obrázků 
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Obr. č. 14 – Supinace a pronace v loketním kloubu (Dylevský, 2009) 

Obr. č. 15 – Dorsální a palmární flexe ruky ( Dylevský, 2009) 

Obr. č. 16 – Ulnární a radiální dukce ruky (Dylevský, 2009) 

Obr. č. 17 – Formy úchopů a postavení ruky podle Kapanjiho (Véle, 2006) 

Obr. č. 18 – Zlomenina distální části radia a os scaphoideum po násilné dorzální flexi 

(Starling, 2003) 
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Tab. č. 2 – Vyšetření periostových bodů (18.1.2011) 

Tab. č. 3 – Vyšetření kloubní vůle dle Lewita (18.1.2011) 

Tab. č. 4 – Antropometrické vyšetření horní končetiny (18.1.2011) 

Tab. č. 5 – Goniometrické vyšetření krční páteře a horní končetiny dle Jandy(18.1.2011) 

Tab. č. 6 – Vyšetření hypermobility dle Sachseho (20.1.2011) 

Tab. č. 7 – Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (20.1.2011) 

Tab. č. 8 – Vyšetření svalové síly dle Jandy (18.1.2011) 

Tab. č. 9 – Vyšetření svalového napětí a spoušťových bodů (10.2.2011) 

Tab. č. 10 – Vyšetření periostových bodů (10.2.2011) 

Tab. č. 11 – Vyšetření kloubní vůle dle Lewita (10.2.2011) 

Tab. č. 12 – Antropometrické vyšetření horní končetiny (10.2.2011) 

Tab. č. 13–Goniometrické vyšetření krční páteře a horní končetiny dle Jandy(10.2.2011) 

Tab. č. 14 – Vyšetření hypermobility dle Sachseho (10.2.2011) 

Tab. č. 15 – Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (10.2.2011) 

Tab. č. 16 – Vyšetření svalové síly dle Jandy (10.2.2011) 

Tab. č. 17 – Zhodnocení efektu terapie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


