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Abstrakt 

 

Název:      Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s posttraumatickou parézou 

n. peroneus communis dx. 

Cíle: Získání teoretických znalostí o periferních parézách, zejména periferní 

parézy n. peroneus communis dx. Následné vypracování kazuistiky 

pacienta s vybranou diagnózou vytvořenou během konání souvislé 

odborné praxe. 

Metody:  Obecná část bakalářské práce obsahuje teoretické poznatky o anatomii 

periferního nervového systému dolní končetiny, klinickém obrazu 

periferních paréz dolní končetiny a léčbě s následnou terapií. 

Výsledky: Zvýšení svalové síly oslabených svalů, zlepšení rozsahu kloubní 

pohyblivost, odstranění reflexních změn a obnova joint play. 

Závěr: Indikace fyzioterapie je důleţitým faktorem při léčbě periferních paréz 

      

Klíčová slova: periferní paréza, n.peroneus, fyzioterapie 

  



 

 

Abstrakt 

 

Název:      Case study of physiotherapy treatment of patient with the posttraumatic 

paresis n. peroneus communis dx. 

Cíle: Gain of theoretical knowledge about peripheral paresis, especially 

peripheral paresis n. peroneus communis dx. Subsequent case study 

formulation of patient with selected diagnosis made during coherent 

scholarly practice.  

Metody:  The theoretical part of this bachelor thesis contains theoretical knowledge 

about anatomy of peripheral nervous system of the lower  extremities, the 

clinical image of the peripheral paresis ane the treatment with sequential 

therapy. 

Výsledky: Increase of muscle strenght in weakened muscels, improvement of 

movement range, elimination of reflective changes and restoration of joint 

play.  

Závěr: Indikation of physiotherapy is very important in the treatment of peripheral 

paresis. 

      

Klíčová slova: peripheral paresis, n.peroneus, physiotherapy 
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1 ÚVOD 

Má bakalářská práce řeší problematiku pacienta s hlavní diagnózou periferní paréze  

n. peroneus communis dx. po polytraumatu. Práce je rozdělena na část obecnou 

a na část speciální. 

Obecná část zahrnuje stručný popis nervového systému z anatomického hlediska, 

zabývá se problematikou periferních lézí, degenerací a regenerací periferních nervů  

a klinickými projevy periferních paréz na dolní končetině. Dále je uvedena lokalizace n. 

peroneus a fyzioterapeutická léčba zaměřená na periferní parézy obecně. 

Speciální část bakalářské práce tvoří kazuistika pacienta st. p. polytraumatu 

se zaměřením na n. peroneus communis dx. Pacient, na kterém byla tato kazuistika 

zpracována mi byl přidělen během mé souvislé odborné praxe v Oblastní nemocnici 

Kladno a.s. 

Cílem kazuistiky je důkladné odebrání anamnézy, zpracování vstupního vyšetření 

odpovídající diagnóze, navrţení krátkodobého a dlouhodobého plánu. Po ukončení 

terapií provést výstupní vyšetření a posoudit efekt terapií. 
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2 ČÁST OBECNÁ 

2.1 Obecná anatomie nervového systému 

Nervová soustava zprostředkovává vztahy mezi zevním prostředím  

a organismem a mezi všemi částmi uvnitř organismu. Ze zevního prostředí a ze všech 

částí organismu přijímá informace, které zpracovává a na něţ zajišťuje odpověď. 

V nervovém systému rozlišujeme pars centralis, pars peripherica. 

Pars centralis má dvě hlavní sloţky- mozek a hřbetní míchu. 

Pars peripherica obsahuje periferní nervy, tj. svazky nervových vláken spojující CNS 

s periferií organismu. Periferní nervy máme dvojí, mozkomíšní nervy a autonomní 

nervy. 

Mozkomíšní nervy s mozkomíšními ganglii představují somatomotorický  

a somatosensitivní systém nervových vláken, jsou jednak míšní a jednak hlavové. 

Autonomní nervy s  ganglii představují systém visceromototrický  

a viscerosenzitivní. Autonomní nervy jsou dvojí, pars sympathica a pars 

parasympathica. [3] [13] 

 

2.1.1 Nervová buňka 

Nervová buňka je základní morfologickou, funkční a histologickou jednotkou 

nervové tkáně. Tělo nervové buňky, které obsahuje buněčné jádro, se často nazývá jako 

perikaryon. 

 Nervová buňka má výběţky, které se podle směru toku vzruchů označují jako 

dendrity- přijímající podněty a vedoucí vzruchy do těla buňky a neurit- který je jen 

jeden a vede vzruch z buňky k další struktuře, jeţ je pak tímto vzruchem ovlivňována. 

Nervová buňka s výběţky je jednotka nervové tkáně, označovaná pojmem neuron. 

Nervové buňky spolu s výběţky vytvářejí trojrozměrnou síť, ve které však kaţdá 

nervová buňka se svými výběţky zůstává samostatnou, od ostatních buněk oddělenou 

jednotkou, která vzruchy od jiných buněk dostává a sama vzruchy přenáší zvláštními 

kontakty, zvanými synapse. [3] [13] 
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2.1.2 Synapse  

 

Nervová činnost je zaloţena na moţnosti předávání vzruchů z jednoho neuronu 

na další neurony a předávání pokynů z neuronů na výkonné orgány. Tento přenos 

probíhá na zvláštním, k tomu vytvořeném specializovaném kontaktu neuronů, zvaném 

synapse. 

Synapse však neslouţí pouze k předávání vzruchů na následující neurony nebo  

na cílové orgány, nýbrţ přenáší i trofické signály, které v perikaryu ovlivňují 

proteosyntézu. 

Předávání vzruchů v synapsi je jednosměrné a probíhá z neuritu na další, 

následující neuron, zatímco předávání trofických signálů můţe být obousměrné, a můţe 

tedy ovlivňovat perikaryon jak následujícího, tak předchozího neuronu. 

Synapse se podle mechanismu rozděluje na působení dvojí: 

Chemická synapse- představuje převaţující typ synapsí a funguje prostřednictvím 

zvláštní látky, zvané mediátor, která se uvolňuje do synaptické štěrbiny, tam je 

působením této látky na postsynaptickou membránu vyvolán vyvolán postsynaptický 

potenciál a vzruch odtud pokračuje dalším neuronem. 

Elektrická synapse- je morfologicky těsný kontakt nesynaptické  

a postsynaptické membrány, který umoţňuje přímý elektrický přenos nervového 

vzruchu na další neuron. [3] [13] 
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Obrázek č. 1- Obecná anatomie nervového systému- synapse 

 

2.2 Anatomie periferního nervového systému 

2.2.1 Míšní nervy 

Míšní nervy jsou s nervy hlavovými součástí periferního nervového systému. 

Jsou tvořeny svazky nervových vláken. Tyto nervová vlákna mohou být:   

 senzitivní, coţ jsou dendrity pseudounipolárních buněk spinálních ganglií, která 

přenášejí veškeré sensorické a sensitivní signály z periférie; 

  motorická, coţ jsou axony míšních motoneuronů, které vystupují z míchy  

a vedou do periférie impulsy na motorické ploténky pro volní  

i reflexní pohyby. 

Vlákna periferního nervu jsou buď myelinisovaná (tj. obtočená lamelami 

myelinové pochvy), nebo vlákna nemyelinisovaná (označovaná jako šedá). 

 Člověk má 31 párů míšních nervů, které se skládají ze dvou kořenů - zadních 

(sensitivních) a předních (motorických). 

 Dostředivá senzitivní nervová vlákna začínají v periférii svými zakončeními - 

receptory. Receptory se dělí na: 
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  exteroceptory - přijímají signály z vnějšího prostředí; 

  interoceptory - přijímají signály z vnitřního prostředí; mezi interoceptory patří 

také proprioceptory, které přijímají signály z pohybového aparátu (ze svalů, šlach, 

fascií, periostu a z kloubních pouzder), coţ je důleţité pro řízení pohybu. 

Podněty z vnějšího prostředí se v receptorech mění na nervové vzruchy, které 

jsou nervy vedeny do buněk spinálního ganglia a do míchy. 

 Odstředivá motorická nervová vlákna začínají v motoneuronech předních rohů 

míšních, jako jejich axony a spojují se z jednoho míšního segmentu  

do jednoho míšního nervu. 

 Kaţdý míšní nerv je nervem smíšeným, protoţe vzniká spojením předního  

a zadního míšního kořene, a obsahuje vlákna somatomotorická, visceromotorická, 

somatosenzitivní a viscerosenzitivní. 

 Motorická inervace svalů je zajištěna axony motoneuronů, které končí  

na kaţdém svalovém vláknu jako motorická ploténka, kde se realizuje přenos impulsů 

z nervu na svalové vlákno pomocí acetylcholinového mediátoru. Svalové vlákno 

reaguje na podráţdění stahem. Motorické ploténky mohou být na tzv. extrafusálních 

vláknech (pracovních vláknech svalu), kde končí axony  

α-motoneuronů, nebo na tzv. intrafusálních vláknech (vlákna uvnitř svalových 

vřetének), kde končí axony γ-motoneuronů. Svalová vřeténka jsou sloţité receptory, 

díky nimţ se udrţuje míra svalového stahu. 

 Motorická jednotka - soubor svalových vláken inervovaných axonem jednoho 

motoneurony. Motorické jednotky mohou být velké 100 - 150 svalových vláken  

pro velké svaly vykonávající jednoduché pohyby. Pro jemné  

a přesné pohyby slouţí malé motorické jednotky s 5 - 15 svalovými vlákny. Sousední 

motorické jednotky se překrývají. Díky tomu je kaţdý sval inervován motoneurony 

z více sousedních míšních segmentů a kaţdý míšní segment inervuje svými 

motoneurony více svalů. 

 Míšní nervy párově vystupují z intervertebrálních otvorů a dělí se na: 

  nervi cervicales - 8 párů krčních    C1-C8; 

  nervi thoracici - 12 párů hrudních nervů    Th1-Th12; 

  nervi lumbales - 5 párů bederních nervů    L1-L5; 
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  nervi sacrales - 5 párů kříţových nervů    S1-S5; 

  nervus coccygeus - kostrční nerv Co. 

 Ihned po výstupu z foramen intervertebrale se míšní nerv dělí na: 

  r. anterior (ventralis) - nejsilnější větev s motorickými, senzitivními  

a autonomními vlákny; z hrudních nervů jdou jako typické periferní nervy; 

 rr. ventrales krčních, bederních, kříţových nervů a nervu kostrčního tvoří pleteně - 

plexus (cervicalis  C1-C4, brachialis  C5-Th1, lumbalis  Th12-L4, sacralis L5, S1-S5 a Co), 

z nichţ vystupují periferní nervy jdoucí do periférie; 

  r. posterior (dorsalis) - obsahuje také motorická, senzitivní a autonomní vlákna; 

jde na zadní stranu těla, kde inervuje hluboké zádové svalstvo a kůţi podél páteře; 

zachovává si segmentovou strukturu; 

  r. meningeus - obsahuje autonomní a senzitivní vlákna; vrací se do páteřního 

kanálu a senzitivně inervuje tvrdou plenu míšní, periost obratlů meziobratlové ploténky 

a vazy páteře; sympaticky inervuje cévy míchy a tvrdé pleny míšní; 

  r. communicans albus - poměrně silná myelinizovaná větev směřující  

do sympatického ganglia v truncus sympaticus; jsou přítomna jen v míšních nervech 

Th1-L2; 

  r. communicans griseus - tenká nemyelinizovaná větev vracející se do kaţdého 

spinálního nervu z ganglií truncus sympaticus; tyto vlákna jdou s periferními nervy  

do jejich inervační oblasti, kde inervují potní ţlázy, cévy 

 a hladkou svalovinu kůţe. 

 Tělo je inervováno segmentově - jdou vysledovat okrsky inervované jedním 

míšním segmentem, tedy i jedním míšním nervem. Na inervaci jednotlivých svalů  

se segmenty podílí pomocí míšních nervů. Na kůţi jdou najít okrsky, které jsou 

senzitivně inervovány jednotlivými míšními nervy a jejich kořeny, a také periferními 

nervy a jejich větvemi. Rozlišujeme: 

  area radiculares - kořenové okrsky, které jsou inervovány jedním míšním 

segmentem a jeho kořeny; area radiculares mají na trupu podobu příčných 

segmentových pásů, na horních končetinách jsou podélné a na dolních končetinách  

se stáčejí do vnitřní rotace; většina areí je inervována z hlavního nervu a dvou 

sousedních nervů- vyššího a niţšího; 
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  area nervinae - nervové okrsky - okrsky kůţe inervované jedním periferním 

sensitivním nervem; 

  area radiculares viscerales - útrobní kořenové okrsky - oblasti vnitřních orgánů, které 

jsou senzitivně inervovány cestou jednoho míšního nervu a jeho kořenů; touto cestou  

je vedena útrobní bolest; bolest vnitřních orgánů se můţe segmentově promítat na koţní 

okrsky, tzv. Headovy zóny; při onemocnění orgánů se vyskytuje iradiační bolest, která 

vyzařuje do míst se stejnou kořenovou inervací. [3] [13] [9] [12]  

 

 Dolní končetiny jsou inervovány z lumbální a sakrální pleteně. 

 

2.2.2 Plexus lumbalis 

 Plexus lumbalis je uloţen v m. psoas major, při páteři. Vzniká z předních větví 

míšních nervů L1-L3. K těmto nervům se ještě přidává slabá spojka z Th12 a silná spojka 

z L4. 

 Z této pleteně vystupují rami musculares pro m. psoas maior et minor,  

pro m. quadratus lumborum a pro mm. intertransversarii. Dále z nich vycházejí dlouhé 

horní a dolní větve (nervy). Horní větve jdou po vnitřní straně svalové stěny břišní, 

kterou později procházejí a pokračují do kůţe tříselní krajiny  

a stehna pod lig. inguinale. Dolní nervy pleteně (n. femoralis, n. obturatorius) sestupují 

po zadní straně pánve a vystupují na stehno (n. femoralis v lacuna musculorum spolu 

s m. iliopsoas, n. obturatorius přes canalis obturatorius) a inervují DKK. 

 Nervy lumbálního plexu inervující DKK jsou: 

nervus cutaneus femoris lateralis (L2-L3); 

nervus femoralis (L1, L2-L4); 

nervus obturatorius (L2-L4); [13] [9] [12] [18] 
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2.2.3 Plexus sacralis 

Plexus sacralis je největší nervová pleteň těla. Tvoří ji rr. anteriores sakrálních 

nervů vystupujících ve foramina sacralia anteriora. Shora k této pleteni přistupují vlákna 

nervů L4 a L5 jako truncus lumbosacralis. Zdola je k pleteni připojen n. coccygeus. Tato 

pleteň obsahuje i vlákna parasympatická v nervech S2-S4. 

 Pleteň vydává krátké svalové větve pro pelvitrochanterické svaly -  

m. piriformis, m. gemellus sup. et inf., m. obturatorius int. a m. quadratus femoris.  

Dále vydává svalové větve pro mm. glutaei a smíšené nervy pro inervaci svalů a kůţe 

zadní strany stehna a svalů a kůţe bérce nohy. 

 Nervy sakrálního plexu inervující DKK jsou: 

nervus glutaeus superior (L4-S1); 

nervus glutaeus inferior (L5-S2) ; 

nervus cutaneus femoris posterior (S1-S3) ; 

nervus ischiadicus (L4-S3) ; 

nervus tibialis;  

nervus peroneus communis;  

nervus peroneus superficialis;  

nervus peroneus profundus. [13] [9] [12]  

 

 

2.3 Periferní léze 

Periferní obrny vznikají při postiţení periferních nervů, nervových pletení, 

kořenů a postiţení předních rohů míšních, které ale nebývá tak časté. Nejčastější 

příčinou periferní parézy je ischemicko-kompresivní nebo úrazové postiţení periferních 

nervů, nervových pletení či kořenů. 

Parézy periferních nervů vznikají z metabolických, zánětlivých  

nebo hereditárních poruch. K tomu dochází nejčastěji v rámci polyneuropatií. Většina 

periferních nervů je smíšených a jako takové jsou tvořeny motorickými, senzitivními  

i vegetativními vlákny. Při postiţení smíšených periferních nervů nalézáme  
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kromě motorického deficitu většinou i senzitivní poruchy a také vegetativní příznaky. 

[8] 

K poruše funkce periferního nervu můţe dojít při postiţení nervové buňky, 

vlákna i myelinové pochvy. 

 Porucha periferního nervu se obecně nazývá neuropatie. Neuropatie můţou být 

děleny podle různých hledisek.  

  Podle typu postiţení mohou být demyelinizační (poškození myelinových 

pochev), axonální (poškození osového vlákna) a smíšené. 

  Podle typu poškozených vláken se rozlišují motorické, senzitivní, autonomní  

a smíšené. 

  Podle dědičnosti se odlišují hereditární a získané (ty mohou být dále děleny  

na zánětlivé, kompresivní, metabolické aj.). 

  Podle distribuce postiţení se neuropatie dělí na fokální, multifokální  

a difúzní (neuropatie) nebo na proximální a distální nebo také na symetrické  

a asymetrické. 

  Podle rychlosti, s níţ se objeví příznaky, se rozlišují akutní, subakutní  

a chronické. 

 

 Poškození periferních nervů se projevuje periferní parézou. Periferní paréza  

je porucha volní hybnosti ve smyslu parézy či plegie vyskytující se v oblasti inervované 

příslušnými motoneurony. U periferní parézy je sníţený svalový tonus (hypotonie). 

Šlachově - okosticové i exteroceptivní reflexy jsou niţší (hyporeflexie), ale můţou být  

i vymizelé (areflexie). Svaly inervované postiţenými motoneurony jsou v hypotrofii  

aţ atrofii. V případě poškození přímo gangliových buněk se mohou v postiţených 

svalových skupinách objevit fascikulární záškuby. 

 Při poruše v oblasti kořenů, plexů a periferních nervů mohou vzniknout  

i poruchy cítivosti, kvůli poškození senzitivních vláken, které probíhají často v jednom 

svazku s motorickými vlákny. [15] 
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Obrázek č. 2- Periferní léze- Area nervinae dolní končetiny 

 

2.4 Degenerace a regenerace periferního nervu 

Diferenciované nervové buňky se nadále nedělí, zaniknuvší nervová buňka proto 

nemůţe být nahrazena novou buňkou. Ze závaţnosti poškození neuronu a z lokalizace 

poškození neuronu vyplývá, jestli poškozená buňka zanikne nebo jaké známky 

poškození budou patrné a zda budou reparovány. 

Poškození perikarya, které je trofickým centrem na neuronu, se projeví  

také na výběţcích. Po zániku perikarya degenerují a zaniknou i dendrity, axon a k němu 

náleţící synapse. Tělo neuronu můţe zareagovat změnami nebo zaniknout také  

po poškození předchozího presynaptického neuronu 

Poškození axonu má za následek změny oběma směry.  

Antegrádní degenerace probíhá z místa poškození axonu ve směru od těla 

neuronu k synapsím, označuje se téţ jako Wallerova degenerace a postihuje axon, jeho 

myelinovou pochvu a synapse. 
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V axonu jsou nejdříve patrná nahromadění mitochondrií v místech Ranvierových 

zářezů, pak jejich rozpad a rozpad struktur cytoskeletu; nejprve ztluštění axonu,  

pak jeho rozpad, rozpad synapsí a poté i rozpad myelinové pochvy. 

Regenerace neuronu nastává, kdyţ buňka přeţije odchozí poškození  

nebo protětí svého axonu. V oblasti těla buňky ubývá v průběhu třetího týdne zduření, 

jádro se posune centrálně a postupně se objeví hrudy Nisslovy substance. Plná 

normalizace nastává aţ po několika měsících. 

Regenerace nervových výběţků je prakticky moţná pouze v periferních nervech,  

a to za přítomností zmnoţených Schwannových buněk. 

Na axonech proťatého periferního nervu se objeví nejprve zduření konců s tělem 

buněk souvisících úseků, vzniká tzv. růstový kuţel, v něm vyrůstají tenká pokračování 

jednotlivých axonů všemi směry. Spousta těchto vláken zaniká. Ta vlákna,  

jeţ dosáhnou k perifernímu pahýlu, můţou vstoupit do prostorů po rozpadlých 

myelinových pochvách, které zůstávají obklopeny těly Schwannových buněk. Jimi 

prorůstají tato vlákna dále, aţ dojdou k cílovému orgánu. Poté tenká vlákna ztloustnou 

do původního kalibru axonů. Jestliţe se vlákno dostane do dané vodivé struktury, můţe 

přirůstat rychlosti 2-4 mm za den. Zmíněná rychlost odpovídá pomalé sloţky 

axonálního transportu. Popsanému způsobu regenerace pomáhá současná chirurgická 

technika sešití přeťatého periferního nervu, která napomáhá regenerujícím nervovým 

vláknům nacházet vodivé struktury. [3] 

Neuropraxie 

     Je to reverzibilní poranění lehčího stupně, jehoţ porucha se do několika dnů, 

nejpozději do 6 týdnů, upraví. Kontinuita axonu není porušena a nedochází k Wallerově 

degeneraci. Při EMG nevznikají denervační fibrilace, nejsou přítomny atrofie. Jedná  

se o pouhé funkční postiţení nervu, senzitivita není porušena vůbec, nebo jen ve smyslu 

dysestézie. Příčinou neuropraxie bývá tlak nervu oproti kosti (spánková obrna  

n. radialis), fyzikálním poškozením (chladem) atd. 

Axonotmesis 

 

    Je to poranění, při němţ jsou porušeny axony a jejich myelinové pochvy,  

ale jeho obaly zůstávají zachovány, tudíţ je moţná regenerace a porucha funkce  
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je reverzibilní. Rozvíjí se obraz periferní parézy, dochází k atrofiím a poruše senzitivity. 

Distálně od přerušení dochází nejprve k Wallerově degeneraci. Později axony vrůstají 

do původních endoneurálních trubic a k původním receptorům. Rychlost růstu axonu  

je asi 1 aţ 2 mm za den, tedy přibliţně 3 cm za měsíc a podle tohoto můţeme částečně 

odhadnout dobu návratu funkce. 

Neurotmesis 

     Dochází k přerušení nervových vláken včetně obalů, proto není moţná 

spontánní regenerace. 

V tomto případě je vţdy indikováno chirurgické sešití pomocí štěpu. K rozvoji 

denervačního syndromu dochází do 21 dnů. Příčinou neurotmesis bývají těţká poranění, 

přeříznutí, přetrţení pletení nebo periferního nervu. 

 

 

Obrázek č. 3- Degenerace a regenerace neuronu- schéma regenerace jednoho 

myelinizovaného vlákna 
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2.5 Klinické projevy periferních paréz na DK 

2.5.1 Jednotlivé periferní parézy na DK 

V oblasti dolní končetiny se nejčastěji setkáváme s parézou n. peroneus, tibialis, 

femoralis a ischiadicus. [11] [7]  

 

Paréza n. femoralis (L2-L4) 

Nervus femoralis inervuje m. quadriceps femoris, senzitivně přední vnitřní 

plochu stehna a mediální stranu bérce. 

Dominantním příznakem je zde oslabení m. quadriceps femoris, které je hlavní 

příčinou narušení stereotypu chůze následkem instability a podklesávání končetiny 

v kolenním kloubu. U těţších paréz bývá kromě m. quadriceps femoris oslaben  

i m. iliopsoas, přičemţ vázne flexe v kyčli. 

Paréza n. ischiadicus (L4-S3) 

Nervus ischiadicus motoricky inervuje flexory kolenního kloubu a všechny svaly 

bérce a nohy, senzitivně pak laterální a dorzální oblast lýtka a celou nohu. 

U této parézy zjišťujeme oslabení flexorů kolenního kloubu a oslabena bývá 

 i extenze kyčelního kloubu. Nejvýraznější však je většinou oslabení flexorů i extenzorů 

nohy, kdy vázne stoj i chůze na špičce a patě. 

Paréza n. peroneus (L4-S1) 

Popsána v kapitole 2.7.3. – klinický obraz 

Paréza n. tibialis (L4-S3) 

Nervus tibialis inervuje m. triceps surae, m. tibialis posteriori, flexory prstů  

a drobné svaly nohy, senzitivně zásobuje dolní zadní plochu lýtka, laterální okraj nohy  

a oblast planty. 

U této parézy je narušen rytmus chůze, protoţe při oslabení lýtkových svalů trpí 

odrazová fáze kroku. Klinicky významné je i výraznější oslabení flexorů prstů, zejména 

palce, které negativně ovlivňuje kvalitu chůze. [8] [11] [7]  
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2.6 Terapie periferních paréz 

2.6.1 Metoda dle sestry Kenny 

 

Byla vypracována sestrou Elizabeth Kenny pro léčení dětské obrny, 

poliomyelitis anterior acuta. Kenny do své metody, nazývanou dermo-neuro-muskulární 

terapie, zahrnula aplikaci klidu, dlah, horkých zábalů na zmírnění bolesti a uvolnění 

tkání, manuální protahování či vytahování měkkých tkání a nácvik volních pohybů, 

které se konají analyticky u kaţdého svalu. 

Ke stimulaci se uţívá chvějivý pohyb, který facilituje zakončení 

senzomotorických nervů v kloubech, svalech a ve šlachách. Proprioreceptory jsou 

dráţděny manuální vibrací, třením šlach a prostřednictvím doteku na kůţi nad svalem. 

V první fázi je sval protaţen, coţ vyvolá příliv dostředivých podnětů z periferie, hlavně 

ze svalových proprioreceptorů. Protaţením se zvýší napětí extrafusálních vláken 

agonisty a při sakadovaných pohybech, při kterých dochází ke zkracování délky svalu, 

musí být zároveň přenastavováno pomocí gama-motoneuronů napětí vláken 

intrafusálních. 

Zároveň jsou prostřednictvím interneuronu tlumeny alfa-motoneurony 

antagonistů. V interneuronech se facilituje nebo tlumí základní aktivita, mluvíme  

o reciproční inervaci. Kenny při pohybech kladla důraz na sladění činnosti všech 

zúčastněných svalů, aby nedocházelo k svalové inkoordinaci. Jejím cílem bylo dosaţení 

přesné funkce a nikoliv svalové síly. [14] 

 

 

2.6.2 Technika PNF 

Proprioceptivní nervosvalová facilitace je metoda, která usnadňuje reakci 

nervosvalového mechanismu pomocí proprioceptivních orgánů. 

Facilitační význam proprioceptivních orgánů se uplatňuje zejména tehdy,  

kdy za patologických stavů dojde ke zvýšení dráţdivosti některých neuronů a je třeba 

více vzruchů vstupujících současně na vstup sítě motoneuronů, které tvoří motorické 

jádro svalu, tím je práh dráţdivosti vyšší. [5] 
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Pohybové vzorce (patterns) mají vţdy tři sloţky: flekčně - extenční, abdukčně - 

addukční, zevně - vnitřně rotační a pohyby mají diagonální, spirálovitý průběh.  

Tyto pohyby odpovídají pohybům v běţném ţivotě či ve sportu. 

Při PNF je nejdůleţitější manuální vedení pohybu terapeutem, který tak můţe 

přizpůsobovat pohyb momentální situaci a reakcím pacienta. Pohyby mohou být 

pasivní, s částečnou dopomocí nebo aktivní. 

Další sloţkou PNF je přizpůsobovaný odpor, který terapeut klade a můţe jej 

měnit během pohybu. Odpor je přizpůsoben maximální síle nemocného. 

Fenomén iradiace (overflow) umoţňuje vyzařování svalové aktivity ze svalů 

silnějších na svaly oslabené, popř. rozšíření aktivity na celý svalový řetězec. Děje se tak 

pomocí sumace impulsů. 

Sukcesivní indukce vyuţívá předřazené kontrakce antagonisty pro zvýšení 

výkonu agonisty. 

 Pohybové diagonály jsou důleţité pro správnou aplikaci PNF. Jsou  

to pohybové vzorce pro horní i dolní končetiny, kde je důraz kladen na výchozí 

postavení a přesné provádění pohybu. Diagonály pro dolní končetinu jsou: 

 I. diagonála při tzv. dolním postavení (= kyčelní kloub je v extenzi); 

 I. diagonála při tzv. horním postavení (= kyčelní kloub je ve flexi); 

 II. diagonála při tzv. dolním postavení (= kyčelní kloub je v extenzi); 

 II. diagonála při tzv. horním postavení (= kyčelní kloub je ve flexi). 

 Základní terapeutické prostředky se zaměřují na proprioceptory i extero-

ceptory. Proprioceptory jsou stimulovány pomocí svalového protaţení, stimulací 

kloubních receptorů a adekvátním mechanickým odporem. Exteroceptory jsou 

stimulovány zrakem, sluchem a dotykem a tlakem ruky fyzioterapeuta. 

 Při provádění jsou vyuţívány techniky, které vyuţívají aktivaci agonistů, 

aktivaci antagonistů, relaxaci a jejich kombinace. [14] 
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2.6.3 Pasivní a aktivní pohyby 

Pasivní pohyb je ten, který vykonává jiná osoba nebo přístroj za naprosté 

relaxace svalstva pacienta. Pohyb se dělá s uvolněným svalstvem, však jen do pocitu 

bolesti a je často prováděn za současného tahu do délky. 

Účelem pasivního pohybu je: 

A: udrţet nebo zvětšit kloubní pohyblivost 

B: protáhnout zkrácené svaly 

C: nedovolit vzniku kontraktur 

D: zvláštním způsobem prováděné pasivní pohyby působí facilitačně, aktivují 

aferentaci proprioceptivní a nociceptivní k vypracování pohybové představy  

a k reedukaci aktivního pohybu. 

Podle doby trvání je pasivní pohyb: 

A: stálý- permanentní 

B: přerušovaný- intermitentní 

C: opakovací 

D: PIR je spojení aktivní svalové kontrakce s následujícím protaţením  

po předchozím napětí 

Při pasivním pohybu musíme: 

A: správně drţet končetinu- podepřít segment, úchop musí být měkký,  

ale pevný, nedrţet za svaly, šetřit klouby 

B: správně fixovat, aby nemohlo dojít k náhradním pohybům mimo kloub,  

neţ kde se děje pohyb- fixace nesmí být přes dva klouby, musí být bezbolestná 

C: pohyb musíme provádět pomalu, zvláště pak na jeho konci a stejně  

tak i zpětný pohyb je pomalý. Vţdy respektujeme pocit bolesti, nepřekračujeme tuto 

hranici 

D: pohyb musíme provádět současnou trakcí segmentu do dálky tam,  

kde můţeme 
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Kaţdý pohyb v kaţdém směru se procvičí nejméně 5-7x za účelem udrţení 

volnosti pohybu. Tam, kde chceme uvolnit pohyb v kloubu se pohyb provádí 10-15x 

v jednom směru. Ideální je opakovat 2-3x denně. 

Pasivní pohyb se provádí v plném rozsahu do pocitu napětí, za lehkého tahu,  

který však nesmí bolet. Protahuje se pomalu, ne však trhavými pohyby. Klidné dýchání  

a uvolnění pacienta doprovází provedení pasivního pohybu. 

 

Aktivní pohyb je hlavní náplní fyzioterapeutické péče. Vykonává jej vlastní 

silou a vůlí pacient. Tímto se naplňuje fyziologická zásada- funkce tvoří orgán. 

Dle svalové kontrakce: 

Při izometrické kontrakci se nemění délka svalu, ale mění se napětí, svalový 

tonus. Touto kontrakcí se udrţují polohy v kloubech. Mluvíme tu o statické svalové 

práci. 

Při izotonické kontrakci se mění délka svalu a mění se i napětí. Jde  

o dynamickou svalovou práci. Pohyb podle kontrakce dělíme na pohyb koncentrický  

a pohyb excentrický. 

Při koncentrickém pohybu se sval zkracuje. Pohyb je veden proti gravitaci. 

Pouţíváme ho při posilování svalů a provádí pohyby tahově a pomalu. 

Při excentrickém pohybu se sval protahuje, prodluţuje. Prodlouţení probíhá  

ve směru gravitace. Tento pohyb slouţí k zvýšení síly i objemů svalů, můţe také slouţit 

k cvičení a uvědomování si pohybů koncentrických. 

Na jakékoliv cvičení se musí soustředit pacient i fyzioterapeut.  

Proto kaţdé cvičení musí být prováděno v klidné místnosti, kde nejsme rušeni. Cvičení 

doprovází fyzioterapeut slovně, a to jednoduchými a pro pacienta srozumitelnými 

povely.  

Při nácviku aktivních pohybů je důleţitá fixace, aby nedocházelo k substitucím. [4] [20] 

 

2.6.4 Polohování 

Metoda, díky které správným uloţením nemocného do polohy zabráníme vzniku 

deformit, svalových kontraktur, omezenému pohybu v kloubech i vzniku dekubitů. 
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Polohování dělíme: 

Antalgické- zaujímá pacient v akutním stadiu ke sníţení bolesti.  

Tato poloha není úplně fyziologická, přetrvávání v této poloze delší dobu znamená  

pro vývoj sekundárních změn na pohybovém aparátu. 

Preventivní- aby nevzniklo špatné postavení v kloubech, svalová zkrácení apod. 

Je to polohování funkční. Kloub je většinou ve středním postavení. Pouzdro kloubní je 

stejnoměrně napjato a vzniká nejmíň škod na měkkých tkáních. 

Korekční aţ hyperkorektní- volíme tam, kde přetrvává omezený pohyb, zkrácení 

svalů, deformita atd. Má za úkol upravit nefyziologické, špatné postavení. Někdy  

se toto postavení volí tam, kde chceme docílit správného konečného výsledku. 

Správná poloha zabraňuje vzniku neţádoucích komplikací a zmírňuje tak bolest. 

Kaţdá poloha musí být pro nemocného bezpečná, takţe k zajištění bezpečnosti můţeme 

vyuţít bočnice na lůţku, popruhy, dlahy a jiné. [4] 

 

2.6.5 Elektrostimulace 

Elektrostimulace= dráţdění denervovaných svalů. Pro elektrostimulace 

pouţíváme šikmých impulzů s pomalým náběhem intenzity a delším impulzem. 

Racionálním důvodem pro pouţití šikmých impulzů při elektrostimulaci je 

přizpůsobení zdravých svalových vláken, při dráţdění šikmými impulzy s dostatečně 

pomalým nástupem intenzity je moţné vyvolat kontrakci jen při několikanásobně vyšší 

intenzitě neţ při dráţdění pravoúhlým impulzem stejné délky, protoţe zdravá svalová 

vlákna se na postupný nárůst intenzity adaptují. Denervovaná vlákna schopnost 

akomodace ztrácí, takţe kontrakci vyvolá také šikmý impulz s intenzitou prakticky 

stejnou, jako impulz pravoúhlý. [6] [10] [17]  

 

2.6.6 Elektrogymnastika 

Jde o vyvolání mimovolní kontrakce příčně pruhovaného svalu za pomoci 

elektrického dráţdění. Cílem je posílení svalu a zařazení jeho kontrakce  

do správného stereotypu určitého pohybu. 
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Před zahájením elektrogymnastiky je nezbytná přesná funkční diagnostika 

vzniku oslabení. Z hlediska četnosti v populaci nacházíme lokalizované oslabení svalu 

často v rámci funkčních poruch pohybového systému, kde primární poruchou je 

lokalizovaný svalový spasmus. V okolí spastických vláken je zóna vláken v reflexním 

útlumu. Tato vlákna se neúčastní volní kontrakce, čímţ se zmenšuje funkční průřez 

svalu a výsledkem je svalové oslabení. [6] [10] [19] 

 

2.6.7 Techniky měkkých tkání 

Jsou to metody manuálního ošetření pohybového systému. Těmito metodami 

ovlivňujeme kůţi, podkoţí, fascie, svaly a klouby. Pomocí těchto technik odstraníme 

reflexní i funkční změny, které se mohou v těchto strukturách vyskytovat 

a tím si připravíme „terén“ pro další práci. Také zde vyuţíváme postizometrickou 

relaxaci (PIR). Pomocí této metody ovlivňujeme patologické změny ve svalu. Principem 

PIR je relaxace, která následuje po deseti vteřinové mírné izometrické kontrakci svalu. 

[16] 

2.7 Periferní paréza n. peroneus 

2.7.1 Anatomický průběh  

nervus ischiadicus (L4-S3) ; 

nervus tibialis;  

nervus peroneus communis;  

nervus peroneus superficialis;  

nervus peroneus profundus 

2.7.2 Příčiny vzniku  

Nejčastěji dochází k poškození n. peroneus za hlavičkou fibuly, a to při kompresi 

během celkové anestezie, nebo např. tlakem sádrové fixace, těsnou bandáţí 

či při dlouhodobé práci v dřepu. Poškození můţe nastat také při luxacích a distorzích 

kolenních nebo hlezenních kloubů nebo při řezném či sečném poranění. [8] 
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2.7.3 Klinický obraz 

N. peroneus communis se dělí na n. peroneus superficialis a profundus.  

N. peroneus superficialis inervuje motoricky m. peroneus longus a brevis a senzitivně 

inervuje dolní zevní část lýtka, dorzum nohy a 1. – 4. prstu. N. peroneus profundus 

motoricky inervuje extenzory přední strany bérce, drobné svaly dorza nohy a senzitivně 

malý prostor mezi 1. – 2. prstem.   

Je oslabena dorzální flexe nohy i everze nohy. Při chůzi přepadává noha 

plantárně. Dochází také k podvrtávání nohy při nestabilním hlezenním kloubu a dále 

jsou problémy i při odvíjení chodidla od podlahy. [8] 
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3 ČÁST SPECIÁLNÍ 

3.1 Metodika práce 

Cíl: Vypracování kazuistiky pacienta po polytraumatu se zaměřením na periferní parézu 

n. peroneus communis dx. 

Pracoviště: Praxe byla vykonána v Oblastní nemocnici Kladno a.s, v období  

od 10.1. - 4. 2. 2011, pod dohledem vedoucí fyzioterapeutky Věry Holečkové 

Vyjádření etické komise FTVS UK: Etická komise FTVS UK odsouhlasila mou 

ţádost. Kopie ţádosti je přiloţena. 

Informovaný souhlas: Kopie informovaného souhlasu je přiloţena. 

Organizace RHB: Pacient docházel na RHB 3x týdně po dobu mé souvislé odborné 

praxe. 

Zpracování dat: Ke zpracování mé bakalářské práce jsem si po dohodě  

se supervizorem vybrala pacienta s diagnózou- st.p. polytraumatu. Po provedení 

vstupního kineziologického rozboru byl stanoven krátkodobý a dlouhodobý 

rehabilitační plán. Kaţdá terapeutická jednotka byla zaznamenávána, po kaţdé 

terapeutické jednotce bylo provedeno kontrolní vyšetření, při poslední návštěvě byl 

proveden výstupní kineziologický rozbor. Porovnání výsledků a stanovených cílů je 

uvedeno v zhodnocení terapie. 

Pomůcky: vyšetřovací lehátko, endomed, terapeutické míčky, goniometr, olovnice, 

krejčovský metr, neurologické kladívko, overball, pomůcky na senzomotoriku- kulová  

a válcová úseč, Bosu 

Vyšetřovací postupy: kineziologický rozbor- aspekcí, palpací, neurologické vyšetření, 

svalový test, vyšetření zkrácených svalů, vyšetření hybných stereotypů, vyšetření 

úchopu, vyšetření kloubní pohyblivosti, vyšetření kloubní vůle, analýza stoje a chůze, 

antropometrie 

Terapeutické postupy: LTV analyticky, LTV na NFP (Kenny, Kabat, senzomotorika), 

mobilizace, EST, vířivá koupel na DK, TMT, korekce chůze, reţimová opatření 

Zhodnocení: Během mé souvislé odborné praxe mi bylo umoţněno pracovat 

s pacientem potřebnou dobu. Pacient spolupracoval a pravidelně docházel na terapie. 
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Kazuistika pacienta po polytraumatu s důrazem na periferní parézu n. 

peroneus communis dx. 

Datum: 14. 1. 2011 

Vyšetřovaná osoba: R. N., muţ 

Ročník: 1976 

Hlavní diagnózy:  T029- Mnohočetné zlomeniny 

                   S841- Poranění nervu peroneálního- v úrovni bérce 

                              M720-Fibromatóza palmární fascie (Dupuytrenova kontraktura) 

                              M844- Patologická fraktura, nezařazená jinde 

                              S837- Poranění mnohočetných struktur kolena  

 

Status praesens: pacient je pozitivně naladěn, spolupracující, chybný stereotyp chůze, 

problémy s úchopem 

                           Výška-  178 cm 

                           Váha-  65 kg 

 BMI- 20,52 

                           Pomůcky- speciálně upravená obuv pro periferní parézu  n.peroneus  

communis dx. 

 

3.2 Anamnéza 

Rodinná anamnéza:  

matka matky- diabetes mellitus II. typu a zřejmě Dupuytrenova kontraktura na pravé 

HK, která nebyla řešena operačně. Jinak RA bezvýznamná. 

Osobní anamnéza:  

Předchozí onemocnění- BDN prodělal, poporodní oboustranný subdurální hematom.  

Ve 4, 10, 12 letech operace očí kvůli strabismu.  

V roce 1994- tříštivá fraktura patelly na levé DK. 
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V roce 2003- osteosyntéza levého hlezenního kloubu pro frakturu. 

Nynější onemocnění- pacient po polytraumatu po úrazu na motocyklu 6/07, 

transportován vrtulníkem do ÚVN Praha, kde byl asi 12 dní v umělém spánku  

pro celkový těţký stav se subdurálním hematomem a mnohočetnými zlomeninami.  

Po 25.  dni byl převezen do Oblastní nemocnice Kladno, kde ještě leţel 2 měsíce.  

Po dobu dvou měsíců amnézie. Při nehodě došlo k difúznímu poranění mozku, 

subdurálnímu hematomu, fraktuře levé klíční kosti, fraktuře levé lopatky, fraktuře 

distální části pravého předloktí- řešeno osteosynteticky, fraktuře V. proximálního 

phalangu vlevo- revize, capsulotomie, redres, pohmoţdění levého kolenního kloubu, 

přetrţení zkříţených vazů kolenních kloubů, fissuře levé fibuly, fraktuře zevního 

hlezenního kloubu vpravo (viz. Příloha 2), dále k nataţení n. peroneus communis dx.  

o 8 cm. - rekonstrukce štěpy z n. suralis- 4/08 

Dupuytrenova kontraktura na levé HK- aponeurektomie- 1/09.  

2/09- únavová fraktura V. metatarsálního kloubu vpravo (viz. Příloha 1) 

Chůze o berlích po dobu 2 let, poté nosil speciálně upravené dlahy a peroneální pásku, 

která však dostatečně pacientovi nevyhovovala. 1,5 roku vyuţívá speciálně upravenou 

obuv. 

Dominantní LHK. 

Sociální anamnéza:  

pacient bydlí v bytě, v 1. patře bez výtahu. Schody nejsou překáţkou s pouţitím 

náhradního mechanismu. Ţije s rodinou. 

Sportovní anamnéza:  

v mládí rekreačně sportoval- hokej, box, basketbal, kolo, squash. Po motonehodě 

nesportuje. 

Pracovní anamnéza:  

po škole pracoval 3 roky jako zámečník, nyní pracuje po dobu 12 let jako řidič 

Abusus:  

nekuřák, příleţitostně pije alkohol 

Alergie:  
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pacient neguje alergie 

 

 

Předchozí RHB:  

po nehodě- RHB ÚVN- vodoléčba, elektrostimulace, LTV; Bertiny Lázně Třeboň- 

vodoléčba. elektrostimulace, TMT, LTV; 4 roky dochází ambulantně na RHB v  

Oblastní nemocnici Kladno- elektrostimulace, vodoléčba, LTV analyticky, LTV  

na NFP- Kenny, TMT 

Výpis ze zdravotní dokumentace- zahrnuje problematiku periferní parézy:  

10/08 EMG- úplný denervační syndrom n. peroneus communis dx 

3/09 EMG- počáteční reinervace 

11/09 EMG- částečný denervační syndrom n.peroneus communis dx ve fází pokračující 

reinervace 

1/11 EMG- částečný denervační syndrom n.peroneus communis dx ve fází pokračující 

reinervace; zlepšení síly i EMG, hybnost limitována kontrakturami a deformitami 

v kotníku 

Indikace k RHB: 

St. p. po polytraumatu 

 

3.3 Vstupní kineziologický rozbor 

3.3.1 Vyšetření stoje 

3.3.1.1 Aspekce 

Zezadu: široká báze, pravá pata vtočena dovnitř, zatíţení na laterální straně, levá pata 

otlačená, váha spočívá na levé DK, pravé lýtko- hypotrofie, levé lýtko tvarované, pravá 

popliteální rýha vtočena dovnitř, stehna jsou symetrická, rotace trupu vpravo, pravá 

lopatka odstává, pravá lopatka a ramenní kloub níţ, dolní fixátory lopatek-hypotrofie, 

hlava je v úklonu doleva a v rotaci doprava 
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Zboku: páteř- oploštělá bederní oblast, postavení trupu- rotace vpravo 

P- kořenové klouby nejsou v ose, předsun hlavy, protrakce ramene 

L- kořenové klouby nejsou v ose, hyperextenze v kolenním kloubu, předsun hlavy, 

protrakce ramene 

 

Zepředu: pravá noha v inverzi a v plantární flexi, opora o zevní hranu, příčná i podélná 

klenba deformována, kyčelní klub ve vnitřní rotaci, levá noha vytočená- everze 

v hlezenním kloubu, na levé noze zborcená příčná i podélná noţní klenba, levá patella 

taţena laterálně, rotace trupu vpravo, pravé rameno a klíční kost jsou níţe, hlava 

v úklonu na levou stranu s rotací doprava 

 

3.3.1.2 Palpace pánve 

          Vyšetření pánve 

 levá krista níţ, levá SIAS níţ, pravá SIAS výš-> sešikmená pánev 

 

3.3.2 Analýza chůze 

Peroneální typ chůze (kohoutí), na levé DK chybí odval prstů, pravá DK- chůze  

po laterální ploše nohy, kompenzační mechanismus v kyčelním a kolenním kloubu- 

nadměrná flexe, levá DK- vázne extenze v kyčelním kloubu, přetíţení m. quadratus 

lumborum, souhyb trupu s rotací pánve na zdravou stranu, souhyb HKK vychází 

z loketních kloubů 

 

Modifikace chůze:  chůze pozadu- pacient zvládá náhradním mechanismem 

                               chůze se zavřenýma očima- pacient zvládá 

                                chůze po patách- pacient nezvládá 
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3.3.3 Vyšetření hybných stereotypů 

1 a- extenze kyčelního kloubu dx. 

Při extenzi kyčelního kloubu došlo k postupné aktivaci m.gluteus maximus společně 

s ischiokrurálními svaly- paravertebrální svaly bederní páteře homolaterálně- 

paravertebrální svaly bederní páteře kontralaterálně- paravertebrální svaly Th-L 

přechodu homolaterálně- paravertebrální svaly Th-L přechodu kontralaterálně 

 

1 b- extenze kyčelního kloubu sin. 

Při extenzi kyčelního kloubu došlo k postupné aktivaci m.gluteus maximus společně 

s ischiokrurálními svaly- paravertebrální svaly bederní páteře homolaterálně- 

paravertebrální svaly bederní páteře kontralaterálně- paravertebrální svaly Th-L 

přechodu homolaterálně- paravertebrální svaly Th-L přechodu kontralaterálně 

Legenda: přestavba způsobena hyperaktivitou homolaterálních svalů L páteře 

2 - abdukce kyčelního kloubu dx. + sin. 

Kvadrátový mechanismus bilaterálně 

 

3 - flexe trupu 

Při pohybu z lehu do sedu nebyl pohyb plynulý z důvodu oslabení břišních svalů  

a pohyb byl nahrazen především flexory kyčelního kloubu 

 

4 - flexe šíje 

Flexe šíje byla provedena s předsunem hlavy 

 

5 – klik 

Z důvodu periferní parézy n. peroneus communis dx. a Dupuytrenově kontraktuře byl 

stereotyp kliku proveden v podporu klečmo. Fyziologický timing. 

 

6 - abdukce ramenního kloubu dx. + sin. 
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Při pohybu došlo k elevaci ramenního kloubu a došlo ke zvýšené aktivaci a zapojení 

horních fixátorů lopatky- bilaterálně 

 

3.3.4 Antropometrické vyšetření 

hmotnost těla: 65 kg 

výška: ve stoji: 178 cm 

          vsedě: 86 cm 

rozpětí paţí: 170 cm 

Antropometrie DK 

délkové rozměry PDK LDK obvodové rozměry PDK LDK 

funkční 103cm 104cm 
stehno 10cm nad 

patellou 
42cm 44cm 

anatomická 85cm 84cm 
stehno nad Kok přes 

mm.vasti q.f. 
38cm 40cm 

stehno     47 cm 48cm koleno 35cm 35cm 

bérec 38cm 38 cm lýtko 33cm 36cm 

noha 23cm 25cm přes kotníky 23cm 24cm 

 přes nárt a patu 31cm 31cm 

 
přes hlavice 

metatarsů 
25cm 25cm 

Tabulka 1. - Vstupní kineziologický rozbor- Antropometrie DK 

Antropometrie HK 

 

délkové rozměry PDK LDK obvodové rozměry PDK LDK 

horní končetina 79cm 79cm paţe relaxovaná 28cm 28cm 

paţe a předloktí 58cm 58cm paţe při kontrakci svalu 30cm 30cm 

paţe 33cm 33cm loketní kloub 24cm 24cm 

předloktí 25cm 25cm předloktí 23cm 23cm 

ruka 21cm 21cm zápěstí 16cm 16cm 

 přes hlavičky metakarpů 23cm 23cm 
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Tabulka 2.- Vstupní kineziologický rozbor- Antropometrie HK 

3.4 Obvodové rozměry 

obvod hlavy: 54cm 

obvod hrudníku- klidový: 77cm 

při max. nádechu: 83cm 

při max. výdechu: 74cm 

obvod břicha: 80cm 

obvod boků: 90cm  

 

3.4.1 Vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti 

 

PHK                                                                    LHK 

Aktivní pohyb Pasivní pohyb Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

Ramenní kloub  

S 20-0-160 S 25-0-165 S 20-0-160 S 25-0-160 

F 180-0-0 F 180-0-0 F 180-0-0 F 180-0-0 

R 75-0-70 R 80-0-75 R 70-0-65 R 80-0-75 

Loketní kloub 

S 0-0-130 S 0-0-130 S 0-0-130 S 0-0-130 

Předloktí  

R 90-0-90 R 90-0-90 R 90-0-90 R 90-0-90 

Zápěstní kloub  

S 40-0-55 S 45-0-60 S 50-0-60 S 50-0-60 

F 30-0-30 F 30-0-30 F 30-0-30 F 30-0-30 

Palec- karpometakarpový kloub 

S 15-0-90 S 15-0-90 S 15-0-90 S 15-0-90 

F 35-0-0 F 35-0-0 F 35-0-0 F 35-0-0 

opozice: svede, kontakt s malíčkem 
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Tabulka 3. - Vstupní kineziologický rozbor- Vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti-

HK 

PDK                                                                    LDK 

Aktivní pohyb Pasivní pohyb Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

Kyčelní kloub 

S 15-0-120 S 15-0-120 S 15-0-120  S 15-0-120 

F 40-0-20 F 40-0-20 F 40-0-20 F 40-0-20 

R 45-0-20 R 45-0-25 R 45-0-20 R 45-0-25 

Kolenní kloub 

S 0-0-90 S 0-0-100 S 0-0-120 S 0-0-125 

Hlezenní kloub  

S 0-20-20 S 0-20-25 S 20-0-40 S 20-0-40 

R 0-40-50 R 0-40-55 R 15-0-50 R 15-0-50 

Tabulka 4. -Vstupní kineziologický rozbor- Vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti-DK 

Distance na páteři 

C- páteř 

Čepojevův příznak (C7 + 8cm kraniálně, norma: 3cm): 2 cm 

Forestierova fleche (hrbol kosti týlní- zeď): 0 cm 

Zkouška předklonu hlavy (brada- sternum, norma: kontakt, 0cm): 0 cm 

 

Th- páteř 

Ottův příznak inklinační (C7 + 30cm kaudálně, norma: 3,5cm): 2 cm  

Ottův příznak reklinační (C7 + 30cm kaudálně, norma: 2,5cm): 1 cm 

L- páteř 

Schoberův příznak (L5 + 10cm kraniálně, norma: 4- 5cm): 3 cm 

Stiborův příznak (C7- L5, norma: 7- 10cm): 6 cm 

Celá páteř 

Thomayerova zkouška (daktylion- podlaha, norma: kontakt špičkami prstů, 0cm):+1 cm 
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Zkouška lateroflexe dx. + sin.: dx- 21 cm 

        sin- 23 cm 

Závěr: rozvíjení páteře je sníţeno ve všech segmentech. 

Vyšetření hypermobility 

Bederní páteř: 

Zkouška extenze bederní páteře dle Sachseho [2] : A 

Zkouška předklonu dle Jandy [1] (Thomayerova zkouška): kontakt špičkami prstů, 

norma 

Zkouška lateroflexe dle Jandy [1] : kolmice z axily prochází intergluteální rýhou, norma 

Hrudní páteř: 

Zkouška rotace hrudní páteře dle Sachseho [2] : A- do 50° vsedě s fixací šíje bilaterálně 

Krční páteř: 

Zkouška rotace hlavy dle Jandy [1] : norma- 80° bilaterálně 

Klouby končetin: 

Zkouška šály dle Jandy [1] : hypermobilita- přesah o 2 cm bilaterálně 

Zkouška zapaţených paţí dle Jandy [1] : hypermobilita- prsty se překrývají o 1 cm, 

bilaterálně 

Zkouška zaloţených paţí dle Jandy [1] : norma, dosáhne špičkami prstů na acromion 

    lopatky druhé lopatky 

Zkouška extendovaných loktů dle Jandy [1] : úhel mezi paţí a předloktím 110°, norma 

Zkouška sepjatých rukou dle Jandy [1] :  úhel mezi zápěstím a předloktím 90°, norma 

Zkouška sepjatých prstů dle Jandy [1] : úhel mezi dlaněmi 70°, norma 

Zkouška posazení na paty: hýţdě na spojnici mezi patami, norma 

Zkouška rotací kyčelního kloubu dle Sachseho [2] : A 

Zkouška extenze kolenního kloubu dle Sachseho [2] : A vlevo 

Zkouška abdukce ramenního kloubu dle Sachseho [2] : A vpravo 
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3.4.2 Vyšetření zkrácených svalů 

1a: m. triceps surae dx.- 2- velké zkrácení, v hlezenním kloubu chybí 15°do 90° 

postavení 

         1b: m. triceps surae sin- 0 

 

2a: flexory kyčelního kloubu dx. (m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. tenzor fasciae 

latae, krátké adduktory stehna)- 1- lehké flekční postavení v kyčelním kloubu: zkracený 

m.iliopsoas; bérec trčí šikmo vpřed: zkrácený m. rectus femoris 

 

2b: flexory kyčelního kloubu sin. (m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. tenzor fasciae 

latae, krátké adduktory stehna)- 0 

 

3a: flexory kolenního kloubu dx.(m. biceps femoris, m. semitendinosus,  

m. semimembranosus)- 0 

 

3b: flexory kolenního kloubu sin.(m. biceps femoris, m. semitendinosus,  

m. semimembranosus)- 0 

 

4a: adduktory kyčelního kloubu dx. (m. pectineus, m. adductor brevis, m. adductor 

magnus, m.adductor longus, m. semitendinosus, m. semimembranosus, m. gracilis,  

m. biceps femoris)- 0 

 

4b: adduktory kyčelního kloubu sin.(m. pectineus, m. adductor brevis, m. adductor 

magnus, m.adductor longus, m. semitendinosus, m. semimembranosus, m. gracilis,  

m. biceps femoris)- 0 

 

5a: m. piriformis dx.: 1- malé zkrácení- mírně omezená vnitřní rotace a addukce 
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5b: m. piriformis sin.: 0 

6a: m. quadratus lumborum dx.: 0 

 

6b: m. quadratus lumborum sin.: 0 

 

7: paravertebrální zádové svaly: 1- po maximálním předklonu bylo dosaţeno mezi 

stehny a čelem vzdálenosti 15 cm 

 

8a: m. pectoralis major dx.  a- sternální dolní část 0 

                                             b- sternální střední a horní část 0 

8b: m. pectoralis major sin.  a- sternální dolní část   1- při tlaku na distální část humeru 

směrem dolů dosaţeno horizontály 

                                                  b- sternální střední a horní část: 0 

9a: m. trapezius dx. - horní část: 1- stlačení ramene je moţné provést lehce 

9b: m. trapezius sin. - horní část: 1- stlačení ramene je moţné provést lehce 

 

10a: m. levator scapulae dx.: 1 stlačení ramene je moţné provést lehce 

 

10b: m. levator scapulae sin.: 1 stlačení ramene je moţné provést lehce 

 

11a: m. sternocleidomastoideus dx. 0 

 

11b: m. sternocleidomastoideus sin.: 0 

Závěr: Zkrácení na stupeň 2 bylo zjištěno u m. triceps surae dx., zkrácení na stupeň 1- 

m.trapezius dx.,sin. - horní část, m.levator scapulae dx., sin., m. iliopsoas dx., m.rectus 

femoris dx., m.piriformis, paravertebrální zádové svaly, m. pectoralis major sin.  
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3.4.3 Vyšetření svalové síly 

Svalová síla HKK a trupu byla vyšetřena v modifikovaných polohách, svalová síla 

DKK byla testované svalovým testem dle Jandy [1] . 

Do tabulek jsem zaznamenala pouze ty svaly, které jsou oslabené. 

Legenda:  

St 5 N (normal)-normální-odpovídá normálnímu svalu,. Odpovídá tedy 100 % 

normálu.  

St 4 G (good)-dobrý-odpovídá přibliţně 75 % síly normálního svalu.  

St 3 F (fair)-slabý-vyjadřuje asi 50 % síly normálního svalu.  

St 2 P (poor)-velmi slabý-určuje asi 25 % síly normálního svalu.  

St 1 T (trace)-stopa-záškub-vyjadřuje zachování přibliţně 10 % svalové síly.  

St 0 nula-při pokusu o pohyb sval nejeví nejmenší známky stahu. 

 

Svalový test na HKK a trupu 

Sval Periferní inervace Dx. Sin. 

m.trapezius pars medialis, 

m.rhomboidei major, minor 

n.accessorius plexus cerv. dors. 

scapulae 

4 4 

m.trapezius pars inferior n.accessorius plexus cerv. 4 4 

m.serratus anterior n.thoracicus longus 4 4 

m.extensor digitorum n.radialis 3 3 

m.obliquus abdominis 

internus, externus 

nn. intercostales 3 3 

m.quadratus lumborum Plexus lumbalis, n. subcostalis 4 4 

Tabulka 5. – Vstupní kineziologický rozbor- Vyšetření svalové síly-HKK, trup 
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Svalový test dle Jandy [1]  na DKK 

Sval Periferní inervace Dx. Sin. 

m.obturatorius externus, 

m.obturatorius internus, 

mm.gemelli, m.quadratus 

femoris 

n. obturatorius plexus sacralis  3 5 

m. rectus femoris n. femoralis 4 5 

m. vasti med., lat., 

intermed. 

n. femoralis 4 5 

m. tibialis anterior n.ischiadicus per.profundus 1 5 

m.peroneus longus a brevis n.ischiadicus per. superior 1 5 

m.extensor dig. long. a 

brev., 

n.ischiadicus per. profundus 1 5 

m.extensor hallucis longus n.ischiadicus per. profundus 1 5 

Tabulka 6.- Vstupní kineziologický rozbor-Vyšetření svalové síly- DKK 

 

3.4.4 Vyšetření kloubní vůle 

Periferní klouby 

HKK- vyšetřena kloubní vůle ve všech kloubech HKK- blokáda interfalangeálního 

kloubu PHK a LHK na malíku ve všech směrech, omezená dorsální flexe pravého 

zápěstí, blokáda v oblasti levého akromioklavikulárního skloubení ve směru 

kraniokaudálním, jinak bpn 

DKK- vyšetřena kloubní vůle ve všech kloubech DKK- blokáda interfalangeálních 

kloubů, Chopartova a Lisfrancova skloubení na PDK, blokáda patelly na obou DKK 

kraniokaudálním směrem, jinak bpn 

Páteř 

vyšetření bederní páteře - do rotace, anteflexe, retroflexe, lateroflexe, dorsální posun: 

bez blokád 

SI skloubení – bez blokády bilaterálně 

Vyšetření hrudní páteře- bez blokád 
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Vyšetření krční páteře – rotace, lateroflexe- blokáda C-Th přechodu směrem 

ventrodorsálním 

 

3.4.5 Vyšetření úchopu 

- dominantní horní končetina: levá 

 

- hodnocení: svede- jemnou motoriku- štipec- zvládne na obou končetinách 

                                                            - pinzetový úchop- zvládne na obou končetinách 

                                                            - špetku- zvládne na obou končetinách 

                                                            - klíčový úchop- zvládne na obou končetinách 

                              - silový úchop- kulový- zvládne na obou končetinách 

                                                     - válcový-zvládne na obou končetinách 

                                                     - háček-zvládne na obou končetinách 

 

3.4.6 Neurologické vyšetření 

Objektivní neurologické vyšetření: 

Orientován místem, časem i osobou, bez poruchy vědomí, bez poruchy řeči 

Vyšetření šlachookosticových monosynaptických proprioceptivních reflexů: 

LHK:                                                PHK 

Bicipitový reflex:       3                  Bicipitový reflex:    3 

Styloradiální reflex:    3                 Styloradiální reflex:    3 

Tricipitový reflex:        3                Tricipitový reflex:   3 

Reflex flexorů prstů:     3               Reflex flexorů prstů:   3 

 

LDK:                                                PDK: 

Patellární reflex:            3                Patellární reflex:      3 
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Reflex Achillovy šlachy:      3         Reflex Achillovy šlachy:    3 

Medioplantární reflex:           3        Medioplantární reflex:    3 

 

Vyšetření exteroreceptivních polysynaptických reflexů: 

koţní břišní reflex (epigastrický, mezogastrický, hypogastrický): bilaterálně výbavný 

HK- Iritační jevy 

Trömnér- negativní bilaterálně 

Hoffman- negativní bilaterálně 

Juster- negativní bilaterálně 

 

DK- Iritační jevy- flekční 

Zjukovski – Kornelov- negativní bilaterálně 

Rossolimov- negativní bilaterálně 

 

DK –Iritační jevy- extenční  

Babinski- negativní bilaterálně 

Chaddock- negativní bilaterálně 

Oppenheim- negativní bilaterálně 

Vítkův sumační fenomén – negativní bilaterálně 

 

HK- Zánikové jevy 

Mingazzini- negativní bilaterálně 

Rusedskij- negativní bilaterálně 

Dufour- negativní bilaterálně 

Barré- negativní bilaterálně 

fenomén retardace- negativní bilaterálně 
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DK- Zánikové jevy 

Mingazzini- negativní bilaterálně 

Barré- negativní bilaterálně 

fenomén retardace- negativní bilaterálně 

zkouška šikmých bérců- negativní bilaterálně 

 

Vyšetření čití 

1- povrchové čití  

Sníţené čití na PDK, hypostezie začíná zhruba 7 cm nad hlezenním kloubem v oblasti 

jizvy a pokračuje aţ do prstů 

- algické čití  

Ve všech segmentech neporušeno 

- termické čití 

Ve všech segmentech neporušeno 

- diskriminační čití 

Ve všech segmentech neporušeno 

2- hluboké čití 

-polohocit- neporušen 

-pohybocit- neporušen 

-stereognózie- neporušena 

 

Vyšetření hlavových nervů:    I.- bpn 

                                   II.- bpn 

                                     III., IV., VI- bpn 

                                    V.- bpn 

                                     VII.- bpn 

                                    VIII.- bpn 

                                     IX., X., XI-bpn 
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                                               XII.- bpn 

Vyšetření napínacího manévru: 

Laségue: negativní 

Vyšetření stoje: Rhomberg I- svede 

Rhomberg II- nestabilní 

Rhomberg III-nestabilní 

Stoj na jedné noze- svede pouze na LDK 

Duchene – Trendelenburg- negativní při stoji na LDK, na PDK nesvede 

Testy rovnováhy: 

Hautant: negativní 

Testy mozečkové: 

Diadochokinéza: negativní 

Taxe HK- bpn 

Taxe DK- bpn 

 

Neurologické vyšetření neprokazuje ţádný deficit centrálního charakteru 

 

3.4.7 Vyšetření reflexních změn 

-aspekce: přirozené zabarvení kůţe, bez klidové potivosti, bez ztráty ochlupení 

 

1- Vyšetření kůže: 

palpace: dostatečná hydratace kůţe, bez patologické teploty, při vyšetření je kůţe 

optimálně pruţná, protaţitelná a posunlivá, pouze v oblasti bederní páteře a DKK byly 

zjištěny reflexní změny, v oblasti bederní páteře je sníţená protaţitelnost 

laterolaterálním směrem, fyziologická bariéra volná a pruţná, palpačně nezjištěna 

bolestivost, dermograf fyziologický, na DKK je sníţená protaţitelnost laterolaterálním 

směrem v oblasti stehenních a lýtkových svalů, sníţená hydratace kůţe na PDK 
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vyšetření hyperalgických zón: pouze v bederní oblasti páteře po lehkém přejetí bříšky 

prstů po povrchu kůţe zjištěn lehce zvýšený odpor, tření, tuţší fenomén bariéry a horší 

posunlivost 

jizvy: 

pacient má 2 velké jizvy na hlavě-SDH, celkově 46 stehů 

jizva na distální části pravého předloktí kraniokaudálním směrem 5 cm dlouhá-zhojená, 

volná 

jizva ve dlani PHK po aponeurektomie 7 cm dlouhá- zhojená, tuhá  

jizva ve dlani na LHK 7 cm- zhojená, volná  

jizva na levém kolenním kloubu 13cm dlouhá- zhojená, volná  

jizva v oblasti popliteální rýhy 12 cm- zhojená, volná  

3 jizvy mediolaterálním směrem v oblasti lýtkového svalu na LDK 4 cm- zhojené, volné  

jizva na zevní straně hlezenního kloubu na LDK 6 cm dlouhá- zhojená, volná 

 

 

2- Vyšetření podkoží:    

Kiblerovu řasu nejde nabrat v oblasti bederní páteře, od Th-L přechodu lze Kiblerovu 

řasu nabrat volně, bez odporu a plynulým pohybem kraniálním směrem 

 

3- Vyšetření reflexních změn ve svalu: 

Plošnou palpací byl zjištěn bolestivý bod (trigger point-TrP) v m.trapezius superior 

vlevo, v m. triceps surae vpravo, v m. piriformis vpravo, v mm. erector spinae- Th-L 

přechod vpravo. 

Mm. peronei- výrazný hypotonus aţ atonie vpravo, m. tibialis anterior- výrazný 

hypotonus aţ atonie vpravo. 

 

4- Vyšetření fascií: 
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Při vyšetření velké zádové fascie byla zjištěna sníţená protaţitelnost laterolaterálním 

směrem v oblasti bederní páteře, jinak jsou fascie protaţitelné kraniokaudálním  

i kaudokraniálním směrem, optimální posuvnost hlubokých tkání a svalů oproti kosti. 

Fascie na DKK- sníţena protaţitelnost laterolaterálním směrem v oblasti lýtkových  

a stehenních svalů na obou DKK 

5- Vyšetření periostových bodů: 

Palpačně bez patologického nálezu a bez bolestivých periostových bodů. 

 

3.4.8 Závěr vyšetření 

Podle odebrané anamnézy, zdravotní dokumentace a vstupního kineziologického 

rozboru je hlavním problémem periferní paréza n. peroneus communis dx., kvůli 

kterému je pacientovi indikována RHB. Vyšetření vykazuje typické příznaky peroneální 

parézy- sníţená svalová síla aţ plegie, sníţená povrchové čití příslušného dermatomu, 

vyšetření antropometrie a vyšetření aspekcí poukazuje na atrofii, změny hluboké čití  

se nevyskytují, pasivní a aktivní pohyb v pravém hlezenním kloubu je značně omezen 

kvůli zkrácenému m. triceps surae a deformitám tarzometatarsálním kostem. 

S periferní parézou je spojena i řada funkčních změn- změna stereotypu chůze, stoje, 

změna pohybového stereotypu- extenze v kyčelním kloubu, abdukce v kyčelním kloubu, 

zkrácený m. triceps surae. Kvůli změně stereotypu chůze došlo u pacienta k únavové 

zlomenině V. metatarsu na pravé noze. 

Kromě periferní parézy má pacient lézi zkříţených vazů v pravém kolenním kloubu  

a odoperovanou Dupuytrenovu kontrakturu na levé HK. 
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3.5 Krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

3.5.1 Krátkodobý fyzioterapeutický plán 

udrţet a zvýšit kloubní rozsah v pravém hlezenním a kolenním kloubu 

protaţení zkrácených svalů 

odstranit reflexní změny MT- kůţe, podkoţí, fascie 

zvýšení svalové síly postiţené DK 

péče o jizvy 

obnova joint play 

korekce patologických kompenzačních mechanismů  

stimulace propriocepce z plosek nohou 

vyuţití fyzikální terapie 

stimulace svalů postiţených periferních parézou  

 

3.5.2 Dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

udrţení kondice a posílení svalové síly  

terapie svalových dysbalancí zahrnuje zkrácené svaly, kloubní pohyblivost 

korekce pohybových stereotypů 

návrat pacienta k jeho zalibám 

 

3.6 Průběh terapie 

3.6.1 Terapie ze dne 14.1. 

Status praesens: subj.: pacient se dnes cítí dobře, neudává bolest 

      obj.: pacient je orientovaný, pozitivně naladěný, spolupracující  

Kontrolní vyšetření: dnes proveden vstupní kineziologický rozbor 
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Cíl terapie: kineziologický rozbor, facilitace taktilního čití, udrţení rozsahu pohybu 

v hlezenním kloubu vpravo, EST peroneálních svalů, korekce chůze- zatíţení mediální 

strany plosky 

Návrh terapie: facilitační a relaxační metoda léčby pomocí míčku, EST, pasivní  

a aktivní pohyby v hlezenním kloubu vpravo, protaţení zkrácených svalů, nácvik 

korekce chůze pomocí senzomotoriky 

Provedení: vleţe na zádech provedena míčková relaxace aplikovaná na prsty, nohu  

a bérec, pasivní a aktivní pohyby v hlezenním kloubu vpravo, EST- dle I/t křivky;  

doba-5 min, délka impulzu 200ms, intenzita neprahově motorická, vířivá koupel na DK- 

doba-15 min, teplota- 38°C, zkrácené svaly- m.triceps surae dx, m. iliopsoas dx. byly 

protaţeny vleţe na zádech pomocí techniky PIR s protaţením, nácvik malé nohy, 

stability a zatěţování PDK vsedě pomocí kruhové úseče  

 

Výsledek: subj.: pacient je unaven ze vstupního kineziologického rozboru, zlepšení 

necítí,     obj.: vyšší elasticita měkkých tkání 

Odbornost: 902 

Kódy:   21001- Vstupní kineziologický rozbor 9:00-9:45 

  21117- Fyzikální terapie IV. - 9:45-10:15 

  21413-TMT-10:15-10:30 

21225- LTV-10:30-10:45 

21315- Vodoléčba-10:45-11:00 

 

3.6.2 Terapie ze dne 19.1. 

Status praesens: subj.:   pacient se dnes cítí dobře 

                             

Kontrolní vyšetření: goniometrie pravého hlezenního kloubu 

- aktivní pohyb S 0-20-20; R 0-40-50 

- pasivní pohyb S 0-20-25; R 0-40-55 
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goniometrie pravého kolenního kloubu 

-aktivní pohyb S 0-0-90 

-pasivní pohyb S 0-0-100 

vyšetření joint play na DKK- blokáda interfalangeálních kloubů, 

tarzometatarzálních kloubů na PDK, blokáda patelly na obou DKK 

kraniokaudálním směrem 

Svalový test dle Jandy [1] na PDK-  m. tibialis anterior 1 

m.peroneus longus a brevis 1 

m.extensor dig. long. a brev. 1 

m.extensor hallucis longus 1 

 

Cíl terapie: udrţení rozsahu pohybu v kolenním a hlezenním kloubu vpravo, 

 obnova joint play na DKK, posílení oslabených svalů, protaţení zkrácených  

 svalů na PDK, EST peroneálních svalů, korekce chůze 

Návrh terapie: EST, pasivní a aktivní pohyby v kolenním a hlezenním kloubu vpravo, 

PIR s protaţením m. triceps surae dx., techniky manuální medicíny, nácvik LTV  

na NFP- Kabat, nácvik korekce chůze pomocí senzomotoriky 

Provedení: EST- dle I/t křivky;  doba-5 min, délka impulzu 200ms, intenzita neprahově 

motorická, vleţe na zádech provedeny pasivní a aktivní pohyby v hlezenním a kolenním 

kloubu vpravo všemi směry,  

mobilizace vleţe na zádech- prsty- ventrodorsálním směrem, vějířovitém roztlačováním 

hlaviček směrem dorsálním 

- mobilizace Lisfrancova, Chopartova skloubení 

- dolní hlezenní kloub- distrakční manipulace 

- horní hlezenní kloub- ventrodorsální posun bércových kostí 

  proti talu 

- patella- kraniokaudálním směrem na obou DKK 

PIR s protaţením na m. triceps surae dx. provedena vleţe na břiše s flektovanou DK 
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LTV na NFP- Kabat- I. diagonála flekční vzorec pro m.tibialis anterior technikou výdrţ-

relaxace-aktivní pohyb pro posílení; II. diagonála flekční vzorec pro m. peroneus brevis, 

m. peroneus tertius technikou výdrţ- relaxace- aktivní pohyb pro posílení 

Vířivá koupel na DK- doba-15 min, teplota- 38°C 

nácvik malé nohy, stability a zatěţování PDK vsedě pomocí kruhové úseče  

 

Výsledek: subj: pacient se po terapii cítí dobře.  

    obj: provedení LTV na NFP- Kabat nebylo ideální, nadále jsem tuto metoda   

nepouţívala 

 pohyblivost v pravém kolenním kloubu zvětšena o 5 ° 

Odbornost: 902 

Kódy:   21117- Fyzikální terapie IV. - 9:45-10:15 

  21413-TMT-10:15-10:30 

21225- LTV-10:30-10:45 

21221- LTV na NFP- 10:45-11:30 

21315- Vodoléčba-11:30-11:45 

 

3.6.3 Terapie ze dne 21.1. 

Status praesens: subj: pacient se cítí dobře 

 

Kontrolní vyšetření: goniometrie pravého hlezenního kloubu 

- aktivní pohyb S 0-20-20; R 0-40-50 

- pasivní pohyb S 0-20-25; R 0-40-55 

goniometrie pravého kolenního kloubu 

-aktivní pohyb S 0-0-95 

-pasivní pohyb S 0-0-105 
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vyšetření chůze- Peroneální typ chůze (kohoutí), na levé DK 

chybí odval prstů, pravá DK- chůze po laterální ploše nohy, 

kompenzační mechanismus v kyčelním a kolenním kloubu- 

nadměrná flexe, levá DK- vázne extenze v kyčli, přetíţení  

m. quadratus lumborum, souhyb trupu s rotací pánve na zdravou 

stranu, souhyb HKK vychází z loketních kloubů 

vyšetření taktilního čití- Sníţené čití na PDK, hypostezie začíná 

zhruba 7 cm nad hlezenním kloubem v oblasti jizvy a pokračuje 

aţ do prstů 

 

Cíl terapie: facilitace taktilního čití, udrţení rozsahu pohybu v hlezenním kloubu 

vpravo, zatíţení mediální plochy nohy PDK, EST peroneálních svalů 

 

Návrh terapie: facilitací a relaxační metoda léčby pomocí míčku, EST, korekce 

stereotypu chůze pomocí senzomotoriky, pasivní a aktivní pohyby  

Provedení: vleţe na zádech provedena míčková relaxace aplikovaná na prsty, nohu  

a bérec, pasivní a aktivní pohyby v hlezenním kloubu vpravo, EST- dle I/t křivky;  

doba-5 min, délka impulzu 200ms, intenzita neprahově motorická, vířivá koupel na DK- 

doba-15 min, teplota- 38°C, nácvik malé nohy, stability a zatěţování PDK vsedě 

pomocí kruhové úseče  

Výsledek:subj: pacient pociťoval během nácviku malé nohy, stability a zatěţování 

PDK odlehčení laterální strany plochy chodidla 

    obj: při nácviku malé nohy, stability a zatěţování PDK došlo k mírnému 

zatěţování mediální strany, a tím odlehčení strany laterální 

Odbornost: 902 

Kódy:   21117- Fyzikální terapie IV. - 9:45-10:15 

  21413-TMT-10:15-10:30 

21225- LTV-10:30-10:45 

21221- LTV na NFP- 10:45-11:30 

21315- Vodoléčba-11:30-11:45 
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3.6.4 Terapie ze dne 24.1. 

Status praesens: subj:pacient uvádí ztuhlost v oblasti šíje, jinak se cítí dobře 

   

Kontrolní vyšetření: Vyšetření svalů šíje- m.trapezius superior dx., sin.,- 1 

             - přetíţení krátkých extenzorů krční páteře 

Vyšetření chůze- snaha o zatíţení mediální strany plosky na PDK 

Goniometrie pravého hlezenního kloubu 

- aktivní pohyb S 5-20-20; R 5-40-50 

- pasivní pohyb S 5-20-25; R 5-40-60 

Vyšetření kůţe- vyšetření jizvy po operaci- Dupuytrenova 

kontraktura 

Svalový test dle Jandy [1] na PDK- m. tibialis anterior 1 

m. peroneus longus a brevis 1 

m. extensor dig. long. a brev. 1 

m. extensor hallucis longus 1 

 

Cíl terapie: stimulace peroneálních svalů, relaxace a protaţení zkrácených svalů šíjové 

oblasti, EST peroneálních svalů, udrţení rozsahu pohybu v hlezenním kloubu vpravo, 

zatíţení mediální plochy nohy PDK, uvolnění jizvy na LHK 

Návrh terapie: metoda dle sestry Kenny, EST, PIR s protaţením na m. trapezius 

superior, PIR na krátké extenzory krční páteře, pasivní a aktivní pohyby v pravém 

hlezenním kloubu, korekce stereotypu chůze pomocí senzomotoriky, TMT na jizvu 

Provedení: stimulace dle sestry Kenny- pasivní protaţení svalu, rychlé chvějivé 

pohyby, indikace, reedukace vleţe na zádech, 

EST- dle I/t křivky;  doba-5 min, délka impulzu 200ms, intenzita neprahově motorická, 

vířivá koupel na DK- doba-15 min, teplota- 38°C, 
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vleţe na zádech provedeny pasivní a aktivní pohyby v hlezenním kloubu vpravo všemi 

směry,  

tlaková masáţ jizvy na LHK- Dupuytrenova kontraktura- vsedě, předloktí pacienta  

na lehátku,  

PIR s protaţením na m. trapezius superior, PIR na krátké extenzory krční páteře vsedě 

na lehátku,  

nácvik malé nohy, stability a zatěţování PDK vsedě pomocí kruhové úseče  

Výsledek:  subj: pacient pociťoval úlevu v šíjové oblasti 

 obj: po PIR m. trapezius se zvýšila elasticita svalu, zlepšení zatíţení 

mediální strany plosky PDK 

Odbornost: 902 

Kódy:   21117- Fyzikální terapie IV. - 9:45-10:15 

  21413-TMT-10:15-10:30 

21225- LTV-10:30-10:45 

21221- LTV na NFP- 10:45-11:30 

21315- Vodoléčba-11:30-11:45 

 

3.6.5 Terapie ze dne 26.1. 

Status praesens: subj: pacient se dnes cítí lépe 

       

Kontrolní vyšetření: goniometrie pravého hlezenního kloubu 

- aktivní pohyb S 5-20-20; R 5-40-50 

- pasivní pohyb S 5-20-25; R 5-40-60 

goniometrie pravého kolenního kloubu 

-aktivní pohyb S 0-0-90 

-pasivní pohyb S 0-0-105 
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vyšetření joint play na DKK- blokáda interfalangeálních kloubů, 

tarzometatarzálních kloubů na PDK, blokáda patelly na obou 

DKK kraniokaudálním směrem 

vyšetření zkrácených svalů- m. triceps surae dx- 2 

Cíl terapie: EST peroneálních svalů, stimulace peroneálních svalů, udrţení rozsahu 

pohybu v kolenním a hlezenním kloubu vpravo, obnova joint play  

na DKK, protaţení zkrácených svalů na PDK 

 

Návrh terapie: EST, pasivní a aktivní pohyby v kolenním a hlezenním kloubu vpravo, 

PIR s protaţením m. triceps surae dx., techniky manuální medicíny, metoda dle sestry 

Kenny 

Provedení: EST- dle I/t křivky;  doba-5 min, délka impulzu 200ms, intenzita neprahově 

motorická, vleţe na zádech provedeny pasivní a aktivní pohyby v hlezenním a kolenním 

kloubu vpravo všemi směry,  

mobilizace vleţe na zádech- prsty- ventrodorsálním směrem, vějířovitém roztlačováním 

hlaviček směrem dorsálním 

- mobilizace Lisfrancova, Chopartova skloubení 

- dolní hlezenní kloub- distrakční manipulace 

- horní hlezenní kloub- ventrodorsální posun bércových kostí 

  proti talu 

- patella- kraniokaudálním směrem na obou DKK 

PIR s protaţením na m. triceps surae dx. provedena vleţe na břiše s flektovanou DK 

stimulace dle sestry Kenny- pasivní protaţení svalu, rychlé chvějivé pohyby, indikace, 

reedukace vleţe na zádech, vířivá koupel na DK- doba-15 min, teplota- 38°C 

Výsledek: subj: pacient cítí volnější hlezenní kloub 

       obj: hybnost v pravém hlezenním kloubu S 10-20-20 

Odbornost: 902 

Kódy: : 21117- Fyzikální terapie IV. - 9:45-10:15 
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  21413-TMT-10:15-10:30 

21225- LTV-10:30-10:45 

21221- LTV na NFP- 10:45-11:30 

21315- Vodoléčba-11:30-11:45 

 

3.6.6 Terapie ze dne 28.1. 

Status praesens: subj: pacient má nově speciálně vyrobenou obuv, věří, ţe díky ní se 

opět hybnost v hlezenním kloubu o něco zvětší 

Kontrolní vyšetření: Goniometrie pravého hlezenního kloubu 

- aktivní pohyb S 10-20-20; R 5-40-50 

- pasivní pohyb S 10-20-25; R 5-40-60 

Goniometrie pravého kolenního kloubu 

-aktivní pohyb S 0-0-95 

-pasivní pohyb S 0-0-105 

Svalový test dle Jandy [1] na PDK- m. tibialis anterior 2 

m.peroneus longus a brevis 2 

m.extensor dig. long. a brev. 1 

m.extensor hallucis longus 1 

 Vyšetření kůţe- vyšetření jizvy po operaci- Dupuytrenova 

kontraktura 

Cíl terapie: EST peroneálních svalů, stimulace peroneálních svalů, udrţení rozsahu 

pohybu v kolenním a hlezenním kloubu vpravo, uvolnění jizvy na LHK, posílení 

oslabených svalů 

Návrh terapie: metoda dle sestry Kenny, EST, pasivní a aktivní pohyby v pravém 

hlezenním a kolenním kloubu, TMT na jizvu, posilování dle svalového testu 

Provedení: stimulace dle sestry Kenny- pasivní protaţení svalu, rychlé chvějivé 

pohyby, indikace, reedukace vleţe na zádech, EST- dle I/t křivky;  doba-5 min, délka 

impulzu 200ms, intenzita neprahově motorická, vířivá koupel na DK- doba-15 min, 
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teplota- 38°C, vleţe na zádech provedeny pasivní a aktivní pohyby v hlezenním  

a kolenním kloubu vpravo, TMT a tlaková masáţ jizvy na LHK- Dupuytrenova 

kontraktura- vsedě, předloktí pacienta na lehátku, 

posilování m. tibialis anterior a mm.peronei dle svalového testu na stupeň 2 

Výsledek:subj:pacient odchází s dobrou náladou a s dobrým pocitem z terapeutické 

jednotky 

   obj: jizva v dlani LHK je volnější, pacient poučen, jak se nadále o jizvu 

starat 

Odbornost: 902 

Kódy:   21117- Fyzikální terapie IV. - 9:45-10:15 

  21413-TMT-10:15-10:30 

21225- LTV-10:30-10:45 

21315- Vodoléčba-10:45-11:00 

 

3.6.7 Terapie ze dne 31.1. 

Status praesens: subj: pacient neudává ţádnou bolest ani potíţe 

    

Kontrolní vyšetření: Goniometrie pravého hlezenního kloubu 

- aktivní pohyb S 10-20-20; R 5-40-50 

- pasivní pohyb S 10-20-25; R 5-40-60 

Goniometrie pravého kolenního kloubu 

-aktivní pohyb S 0-0-95 

-pasivní pohyb S 0-0-105 

Svalový test dle Jandy [1] na PDK- m. tibialis anterior 2 

m.peroneus longus a brevis 2 

m.extensor dig. long. a brev. 1 

m.extensor hallucis longus 1 
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Vyšetření chůze- snaha o zatíţení mediální strany plosky na PDK 

vyšetření joint play na PDK- blokáda interfalangeálních kloubů, 

tarzometatarzálních kloubů na PDK 

Cíl terapie: EST peroneálních svalů, stimulace peroneálních svalů, udrţení rozsahu 

pohybu v kolenním a hlezenním kloubu vpravo, posílení oslabených svalů, zatíţení 

mediální strany plosky na PDK, obnova joint play na PDK 

Návrh terapie: metoda dle sestry Kenny, EST, pasivní a aktivní pohyby v pravém 

hlezenním kloubu, posilování dle svalového testu, techniky manuální terapie, stereotyp 

chůze pomocí senzomotoriky 

 

Provedení: stimulace dle sestry Kenny- pasivní protaţení svalu, rychlé chvějivé 

pohyby, indikace, reedukace vleţe na zádech, EST- dle I/t křivky;  doba-5 min, délka 

impulzu 200ms, intenzita neprahově motorická, vířivá koupel na DK- doba-15 min,  

teplota- 38°C, udrţení rozsahu pohybu v hlezenním kloubu vpravo posilování m. tibialis 

anterior a mm.peronei dle svalového testu na stupeň 2,  

mobilizace vleţe na zádech- prsty- ventrodorsálním směrem, vějířovitém roztlačováním 

hlaviček směrem dorsálním 

- mobilizace Lisfrancova, Chopartova skloubení 

- dolní hlezenní kloub- distrakční manipulace 

- horní hlezenní kloub- ventrodorsální posun bércových kostí 

  proti talu 

- patella- kraniokaudálním směrem na obou DKK 

Nácvik malé nohy, stability a zatěţování PDK vsedě pomocí kruhové úseče, korigovaný 

stoj a nákrok na úseč 

Výsledek: subj: pacient se po terapeutické jednotce cítí velmi dobře 

   obj: korigovaný stoj pacient nezvládá, nákrok na úseč proveden jen na PDK 

Odbornost: 902 

Kódy:   21117- Fyzikální terapie IV. - 9:45-10:15 

21225- LTV-10:15-10:30 
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21221- LTV na NFP- 10:30-11:15 

21315- Vodoléčba-11:15-11:30 

 

3.6.8 Terapie ze dne 1.2. 

Status praesens: subj: pacient se cítí dobře, připraven na celkové výstupní vyšetření 

      

Kontrolní vyšetření: dnes proveden výstupní kineziologický rozbor 

Cíl terapie: EST peroneálních svalů, udrţení rozsahu pohybu v kolenním a hlezenním 

kloubu vpravo 

Návrh terapie: EST, pasivní a aktivní pohyby   

Provedení: EST- dle I/t křivky;  doba-5 min, délka impulzu 200ms, intenzita neprahově 

motorická, vleţe na zádech provedeny pasivní a aktivní pohyby v hlezenním a kolenním 

kloubu vpravo všemi směry 

Výsledek: subj: pacient je unaven z výstupního vyšetření 

obj: při závěrečném vyšetření byl zjištěn větší rozsah v pravém hlezenním 

kloubu 

Odbornost: 902 

Kódy: 21117- Fyzikální terapie IV. - 9:45-10:15 

21225- LTV-10:15-10:30 

 

3.7 Výstupní kineziologický rozbor 

3.7.1 Vyšetření stoje 

3.7.1.1 Aspekce 

 

Zezadu: široká báze, pravá pata vtočena dovnitř, zatíţení na laterální straně, levá pata 

otlačená, váha spočívá na levé DK, pravé lýtko- hypotrofie, levé lýtko tvarované, pravá 

popliteální rýha vtočena dovnitř, stehna jsou symetrická, rotace trupu vpravo, pravá 
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lopatka odstává, pravá lopatka a ramenní kloub níţ, dolní fixátory lopatek-hypotrofie, 

hlava je v úklonu doleva a v rotaci doprava 

 

 

Zboku: páteř- oploštělá bederní oblast, postavení trupu- rotace vpravo 

P- kořenové klouby nejsou v ose, předsun hlavy, protrakce ramene 

L- kořenové klouby nejsou v ose, hyperextenze v kolenním kloubu, předsun hlavy, 

protrakce ramene 

 

Zepředu: pravá noha v inverzi a v plantární flexi, opora o zevní hranu, příčná i podélná 

klenba deformována, kyčelní klub ve vnitřní rotaci, levá noha vytočená- everze 

v hlezenním kloubu, na levé noze zborcená příčná i podélná noţní klenba, levá patella 

taţena laterálně, rotace trupu vpravo, pravé rameno a klíční kost jsou níţe, hlava 

v úklonu na levou stranu s rotací doprava 

 

 

3.7.1.2 Palpace pánve 

          Vyšetření pánve 

 levá krista níţ, levá SIAS níţ, pravá SIAS výš-> sešikmená pánev 

 

3.7.2 Analýza chůze 

Peroneální typ chůze (kohoutí), na levé DK chybí odval prstů, pravá DK- chůze  

po laterální ploše nohy, kompenzační mechanismus v kyčelním a kolenním kloubu- 

nadměrná flexe, levá DK- vázne extenze v kyčelním kloubu, přetíţení m. quadratus 

lumborum, souhyb trupu s rotací pánve na zdravou stranu, souhyb HKK vychází 

z loketních kloubů 

 

Modifikace chůze:  chůze pozadu- pacient zvládá náhradním mechanismem 
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                               chůze se zavřenýma očima- pacient zvládá 

                                chůze po patách- pacient nezvládá 

 

3.7.3 Vyšetření hybných stereotypů 

Beze změny od vstupního vyšetření. 

 

3.7.4 Antropometrické vyšetření 

hmotnost těla: 65 kg 

výška: ve stoji: 178 cm 

          vsedě: 86 cm 

rozpětí paţí: 170 cm 

Antropometrie DK 

délkové rozměry PDK LDK obvodové rozměry PDK LDK 

funkční 103cm 104cm 
stehno 10cm nad 

patellou 
42cm 44cm 

anatomická 85cm 84cm 
stehno nad Kok přes 

mm.vasti q.f. 
39cm 40cm 

stehno     47 cm 48cm koleno 35cm 35cm 

bérec 38cm 38 cm lýtko 34cm 36cm 

noha 23cm 25cm přes kotníky 23cm 24cm 

 přes nárt a patu 31cm 31cm 

 
přes hlavice 

metatarsů 
25cm 25cm 

Tabulka 7. - Výstupní kineziologický rozbor- Antropometrie DK 

Antropometrie HK 

 

délkové rozměry PDK LDK obvodové rozměry PDK LDK 

horní končetina 79cm 79cm paţe relaxovaná 28cm 28cm 

paţe a předloktí 58cm 58cm paţe při kontrakci svalu 30cm 30cm 
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paţe 33cm 33cm loketní kloub 24cm 24cm 

předloktí 25cm 25cm předloktí 23cm 23cm 

ruka 21cm 21cm zápěstí 16cm 16cm 

 přes hlavičky metakarpů 23cm 23cm 

Tabulka 8. - Výstupní kineziologický rozbor- Antropometrie HK 

 

3.7.5 Vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti 

PHK                                                                    LHK 

Aktivní pohyb Pasivní pohyb Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

Ramenní kloub  

S 20-0-160 S 25-0-165 S 20-0-160 S 25-0-160 

F 180-0-0 F 180-0-0 F 180-0-0 F 180-0-0 

R 75-0-70 R 80-0-75 R 70-0-65 R 80-0-75 

Loketní kloub 

S 0-0-130 S 0-0-130 S 0-0-130 S 0-0-130 

Předloktí  

R 90-0-90 R 90-0-90 R 90-0-90 R 90-0-90 

Zápěstní kloub  

S 40-0-55 S 45-0-60 S 50-0-60 S 50-0-60 

F 30-0-30 F 30-0-30 F 30-0-30 F 30-0-30 

Palec- karpometakarpový kloub 

S 15-0-90 S 15-0-90 S 15-0-90 S 15-0-90 

F 35-0-0 F 35-0-0 F 35-0-0 F 35-0-0 

opozice: svede, kontakt s malíčkem 

Tabulka 9. - Vstupní kineziologický rozbor- Vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti-

HK 

PDK                                                                    LDK 

Aktivní pohyb Pasivní pohyb Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

Kyčelní kloub 
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S 15-0-120 S 15-0-120 S 15-0-120  S 15-0-120 

F 40-0-20 F 40-0-20 F 40-0-20 F 40-0-20 

R 45-0-20 R 45-0-25 R 45-0-20 R 45-0-25 

Kolenní kloub 

S 0-0-105 S 0-0-110 S 0-0-120 S 0-0-125 

Hlezenní kloub  

S 10-20-25 S 10-20-25 S 20-0-40 S 20-0-40 

R 5-40-50 R 5-40-60 R 15-0-50 R 15-0-50 

Tabulka 10. -Výstupní kineziologický rozbor- Vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti-

DK 

Distance na páteři 

Beze změny 

 

3.7.6 Vyšetření zkrácených svalů 

1a: m. triceps surae dx. - 2- velké zkrácení, v hlezenním kloubu chybí 15°do 90° 

postavení 

         1b: m. triceps surae sin- 0 

 

2a: flexory kyčelního kloubu dx. (m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. tenzor fasciae 

latae, krátké adduktory stehna)- 1- lehké flekční postavení v kyčelním kloubu: zkracený 

m.iliopsoas; bérec trčí šikmo vpřed: zkrácený m. rectus femoris 

 

2b: flexory kyčelního kloubu sin. (m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. tenzor fasciae 

latae, krátké adduktory stehna)- 0 

 

3a: flexory kolenního kloubu dx.(m. biceps femoris, m. semitendinosus,  

m. semimembranosus)- 0 
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3b: flexory kolenního kloubu sin.(m. biceps femoris, m. semitendinosus,  

m. semimembranosus)- 0 

 

4a: adduktory kyčelního kloubu dx. (m. pectineus, m. adductor brevis, m. adductor 

magnus, m.adductor longus, m. semitendinosus, m. semimembranosus, m. gracilis,  

m. biceps femoris)- 0 

 

4b: adduktory kyčelního kloubu sin.(m. pectineus, m. adductor brevis, m. adductor 

magnus, m.adductor longus, m. semitendinosus, m. semimembranosus, m. gracilis,  

m. biceps femoris)- 0 

 

5a: m. piriformis dx.: 1- malé zkrácení- mírně omezená vnitřní rotace a addukce 

 

5b: m. piriformis sin.: 0 

6a: m. quadratus lumborum dx.: 0 

 

6b: m. quadratus lumborum sin.: 0 

 

7: paravertebrální zádové svaly: 1- po maximálním předklonu bylo dosaţeno mezi 

stehny a čelem vzdálenosti 15 cm 

 

8a: m. pectoralis major dx.  a- sternální dolní část 0 

                                             b- sternální střední a horní část 0 

8b: m. pectoralis major sin.         a- sternální dolní část   1- při tlaku na distální část 

humeru směrem dolů dosaţeno horizontály 

                                                  b- sternální střední a horní část: 0 

9a: m. trapezius dx. - horní část: 1- stlačení ramene je moţné provést lehce 

9b: m. trapezius sin. - horní část: 1- stlačení ramene je moţné provést lehce 
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10a: m. levator scapulae dx.: 1 stlačení ramene je moţné provést lehce 

 

10b: m. levator scapulae sin.: 1 stlačení ramene je moţné provést lehce 

 

11a: m. sternocleidomastoideus dx. 0 

 

11b: m. sternocleidomastoideus sin.: 0 

 

3.7.7 Vyšetření svalové síly 

Svalová síla HKK a trupu byla vyšetřena v modifikovaných polohách, svalová síla 

DKK byla testované svalovým testem dle Jandy [1]. 

Do tabulek jsem zaznamenala pouze ty svaly, které jsou oslabené. 

Svalový test na HKK a trupu 

Sval Periferní inervace Dx. Sin. 

m.trapezius pars medialis, 

m.rhomboidei major, minor 

n. accessorius plexus cerv. dors. scap 4 4 

m.trapezius pars inferior n. accessorius plexus cerv. 4 4 

m.serratus anterior n. thoracicus longus 4 4 

m. extensor digitorum n. radialis 3 3 

m.obliquus abdominis 

internus, externus 

nn. intercostales 3 3 

m.quadratus lumborum Plexus lumbalis, n. subcostalis 4 4 

Tabulka 11. – Výstupní kineziologický rozbor- Vyšetření svalové síly-HKK, trup 

 

Svalový test dle Jandy [1] na DKK 
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Sval Periferní inervace Dx. Sin. 

m.  obturatorius externus, 

m.obturatorius internus, 

mm. gemelli, m.quadratus 

femoris 

n. obturatorius plexus sacralis  3 5 

m. rectus femoris n. femoralis 4 5 

m. vasti med., lat., 

intermed. 

n. femoralis 4 5 

m. tibialis anterior n. ischiadicus per. prof. 2 5 

m.peroneus longus a brevis n. ischiadicus per. sup 2 5 

m.extensor dig. long. a 

brev., 

n. ischiadicus per. prof 1 5 

m.extensor hallucis longus n. ischiadicus per. prof 1 5 

Tabulka 12. - Vstupní kineziologický rozbor-Vyšetření svalové síly- DKK 

 

 

3.7.8 Vyšetření kloubní vůle 

Periferní klouby 

HKK- vyšetřena kloubní vůle ve všech kloubech HKK- blokáda interfalangeálního 

kloubu PHK a LHK na malíku ve všech směrech, omezená dorsální flexe pravého 

zápěstí, blokáda v oblasti levého akromioklavikulárního skloubení ve směru 

kraniokaudálním, jinak bpn 

 

DKK- vyšetřena kloubní vůle ve všech kloubech DKK- blokáda interfalangeálních 

kloubů, Chopartova a Lisfrancova skloubení na PDK 

Páteř 

vyšetření bederní páteře - do rotace, anteflexe, retroflexe, lateroflexe,  

dorsální posun: bez blokád 

3.7.9 Vyšetření úchopu 

Beze změny od vstupního vyšetření. 
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3.7.10 Neurologické vyšetření 

Beze změny od vstupního vyšetření. 

 

3.7.11 Vyšetření reflexních změn 

-aspekce: přirozené zabarvení kůţe, bez klidové potivosti, bez ztráty ochlupení 

 

1- Vyšetření kůže: 

palpace: dostatečná hydratace kůţe, bez patologické teploty, při vyšetření je kůţe 

optimálně pruţná, protrţitelná a posunlivá, pouze v oblasti bederní páteře je sníţená 

protaţitelnost laterolaterálním směrem, fyziologická bariéra volná a pruţná, palpačně 

nezjištěna bolestivost, dermograf fyziologický, na DKK je sníţená protaţitelnost 

laterolaterálním směrem v oblasti stehenních a lýtkových svalů, sníţená hydratace kůţe 

na PDK 

vyšetření hyperalgických zón: pouze v bederní oblasti páteře po lehkém přejetí bříšky 

prstů po povrchu kůţe zjištěn lehce zvýšený odpor, tření, tuţší fenomén bariéry a horší 

posunlivost 

jizvy: 

pacient má 2 velké jizvy na hlavě-SDH, celkově 46 stehů 

jizva na distální části pravého předloktí kraniokaudálním směrem 5 cm dlouhá-zhojená, 

volná 

jizva ve dlani PHK po aponeurektomie 7 cm dlouhá- zhojená, volnější střední část jizvy, 

okraje tuhé  

jizva ve dlani na LHK 7 cm- zhojená, volná  

jizva na levém kolenním kloubu 13cm dlouhá- zhojená, volná  

jizva v oblasti popliteální rýhy 12 cm- zhojená, volná  

3 jizvy mediolaterálním směrem v oblasti lýtkového svalu na LDK 4 cm- zhojené, volné  

jizva na zevní straně hlezenního kloubu na LDK 6 cm dlouhá- zhojená, volná 
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2- Vyšetření podkoží:    

Kiblerovu řasu nejde nabrat v oblasti bederní páteře, od Th-L přechodu lze Kiblerovu 

řasu nabrat volně, bez odporu a plynulým pohybem kraniálním směrem. 

 

3- Vyšetření reflexních změn ve svalu: 

Plošnou palpací byl zjištěn bolestivý bod (trigger point-TrP) v m.trapezius superior 

vlevo, v m. triceps surae vpravo, v m. piriformis vpravo, v mm. erector spinae- Th-L 

přechod vpravo. 

Mm. peronei- výrazný hypotonus aţ atonie vpravo, m. tibialis anterior- výrazný 

hypotonus aţ atonie vpravo. 

 

4- Vyšetření fascií: 

Při vyšetření velké zádové fascie byla zjištěna sníţená protaţitelnost laterolaterálním 

směrem v oblasti bederní páteře, jinak jsou fascie protrţitelné kraniokaudálním  

i kaudokraniálním směrem, optimální posuvnost hlubokých tkání a svalů oproti kosti. 

Fascie na DKK- sníţena protaţitelnost laterolaterálním směrem v oblasti lýtkových  

a stehenních svalů. 

 

5- Vyšetření periostových bodů: 

Palpačně bez patologického nálezu a bez bolestivých periostových bodů. 

 

3.7.12 Závěr vyšetření 

Podle výstupního kineziologického rozboru je zřejmé, ţe i nadále přetrvávají typické 

příznaky periferní parézy- sníţená svalová síla, známky atrofie a změny povrchového 

čití. 
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Došlo k mírné korekci stereotypu chůze, zvýšení svalové síly DKK, zvětšení kloubního 

rozsahu v pravém hlezenním a kolenním kloubu. 

Změny jsou popsány v kapitole zhodnocení efektu terapie (viz. 3.7.) 
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3.8 Zhodnocení terapie 

Pacient absolvoval 8 terapií pod mým vedením, procedury z fyzikální terapie a zřejmě 

dodrţoval dříve doporučovanou autoterapii, coţ vedlo k pozitivním objektivním  

a subjektivním změnám. Podařilo se zvýšit svalovou sílu postiţených svalů ze stupně  

č. 1 na stupeň č. 2- m. tibialis anterior, m.peroneus longus a brevis, m. extensor 

digitorum, longus a brevis , m. extensor hallucis longus. 

Dále se podařilo zvýšit kloubní rozsah v pravém kolenním a hlezenním kloubu, 

relaxovat hypertonické svaly- m.trapezius superior sin., m. triceps surae dx., obnovit 

joint play obou patel. Došlo k mírné korekci stereotypu chůze, kdy pacient dokázal více 

zatěţovat mediální plosku nohy. 

Těchto změn jsem dosáhla vyuţitím PIR, PNF- metody dle sestry Kenny, Kabat, 

senzomotoriky, TMT. 

Pacient je spokojen s větším rozsahem v kolenním a hlezenním kloubu vpravo,  

věří, ţe se rozsah v hlezenním kloubu zvětší s novou speciálně upravenou obuví.  

Věří i ve zlepšení na EMG. 

Jak jsem jiţ popsala v úvodu, pacient přichází s hlavním problémem- paréza n. peroneus 

comunnis dx. Jeho stav komplikují další diagnózy- Dupuytrenova kontraktura, poranění 

mnohočetných struktur kolena, únavová fraktura. 
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4 ZÁVĚR 

Při léčbě periferních paréz je důleţité podstoupit dlouhodobou fyzioterapeutickou péči, 

která je často celoţivotní. Regenerace poškozeného nervu trvá i několik let. 

Během své dosavadní praxe jsem měla moţnost pracovat s pacienty s periferní parézou 

různých nervů a regenerace byla velmi individuální. Většinou to byla periferní paréza  

n. facialis, kde se pomocí fyzioterapeutických metod a postupů dosáhne ţádaného 

výsledku. 

Pacient, který mi byl přidělen na zpracování speciální části, je důkazem toho, ţe i 4 roky 

po nehodě stále dochází k regeneraci nervu a zvýšení svalové síly.  

Prognóza bohuţel není optimální, ale pacient si uvědomuje, ţe po takto závaţné nehodě 

musí očekávat následky. 

Souvislá odborná praxe mi byla velkým přínosem, ozřejmila jsem si nastudovanou látku 

a vyzkoušela si prakticky naučené fyzioterapeutické metody a postupy.  
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6 PŘÍLOHY 
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Příloha 1. - Ţádost etické komise  

Příloha 2. - Návrh informovaného souhlasu  

Příloha 3. – RTG snímek - únavová fraktura V. metatarsálního kloubu vpravo 

Příloha 4. – RTG snímek- fraktura zevního hlezenního kloubu vpravo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

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 osobou 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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