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ABSTRAKT 

Název práce:  Fyzioterapie po osteosyntéze trimalleolární fraktury. 

Cíle práce:  Návrh, provedení a zhodnocení fyzioterapeutické léčby u pacientky 

s trimalleolární frakturou hlezenního kloubu. 

Metoda:  Tato práce je rozdělená do dvou částí – obecné a speciální. Obecná část 

pojednává o teoretických základech funkční anatomie, biomechaniky, kineziologie a 

traumatologie hlezenního kloubu a dále zahrnuje informace o možnostech léčby – 

ortopedicko – traumatologické i fyzioterapeutické. Na obecnou část navazuje část 

speciální, ve které je zpracována kazuistika pacientky s trimalleolární frakturou. 

Výsledky:  Klinický stav pacientky se v porovnání před a po terapii zlepšil. Došlo ke 

zvýšení rozsahů pohybů v postiženém hlezenním kloubu, ke zvýšení svalové síly obou 

dolních končetin, k redukci otoku a ke snížení nocicepce levého hlezenního kloubu. 

Klí čová slova:  fyzioterapie, traumatologie, kazuistika, hlezenní kloub, trimalleolární 

fraktura, osteosyntéza 

 



 

  
 
 

ABSTRACT 

Title of bachelor´s thesis:  Physiotherapy after osteosynthesis of the trimalleolar 

fracture. 

Aims:  Concept, execution and evaluation of physiotherapeutic treatment of a patient 

affected by trimalleolar fracture of the ankle joint. 

Methods:  The thesis is divided into two parts – theoretical and special. Theoretical part 

deals with basic principles of functional anatomy, kinesiology, biomechanics and 

traumatology of the ankle joint. It also includes information about possibilities of 

treatment – orthopedical (traumatological) and physiotherapeutic. Special part is 

focused on a case study of a patient with trimalleolar fracture.  

Results:  Clinical state of the patient after execution of the therapy has improved. The 

range of movement in disabled ankle joint as well as muscle power of both legs have 

been increased. Swelling and nociception of the left ankle joint have been reduced.  

Key words: physiotherapy, traumatology, case study, ankle joint, trimalleolar fracture, 

osteosynthesis 
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1  ÚVOD 
 

 Cílem této práce je shrnout fyzioterapeutickou intervenci v procesu 

posttraumatologické péče o pacienty s poraněním v oblasti hlezenního kloubu. 

Obecná část bakalářské práce se věnuje základním teoretickým poznatkům 

o hlezenním kloubu. Kapitola funkční anatomie popisuje morfologicky oblast hlezna 

s přihlédnutím k funkci tohoto kloubu. Funkci hlezenního kloubu detailněji rozebírají 

kapitoly kineziologie, biomechanika a klenba nožní. Ortopedicko - traumatologická část 

práce je věnována základním informacím o lézích v oblasti hlezenního kloubu, historii, 

klasifikaci a diagnostice úrazů hlezna obecně a konkrétně definici s prognózou 

trimalleolární zlomeniny. Kapitola o možnostech léčby pojednává o konzervativní 

a zejména operační léčbě zlomenin v oblasti hlezenního kloubu. Největší důraz je zde 

kladen na popis osteosyntézy – z pohledu stability, typu a použití. Z hlediska 

fyzioterapie je nejdůležitější závěrečná kapitola věnující se hlavním cílům a konkrétním 

fyzioterapeutickým metodám a postupům v časovém období, které odpovídá aktuálnímu 

stavu pacientů po úrazech v oblasti hlezenního kloubu. 

Speciální část popisuje formou kazuistiky komplexní fyzioterapeutické 

vyšetření, krátkodobý a dlouhodobý plán terapie s jasně definovanými cíly a návrhem 

terapie, vlastní průběh fyzioterapeutické péče, výstupní vyšetření a zhodnocení efektu 

terapie u pacientky s trimalleolární frakturou hlezenního kloubu. Tato kazuistika  byla 

zpracována v rámci souvislé odborné praxe, kterou jsem absolvoval v termínu od 10.1. 

do 4.2. 2011 na lůžkové části Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny (ORFM) 

Ústřední vojenské nemocnice v Praze pod odborným dohledem Bc. Růženy Hlavičkové. 
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2  OBECNÁ ČÁST 

2.1  FUNKČNÍ ANATOMIE HLEZENNÍHO KLOUBU 

 Hlezenní kloub představuje odolné spojení mezi tělem a jeho opěrnou bází – 

nohou. Podílí se na přenosu hmotnosti těla na podložku při chůzi, pomáhá s udržováním 

rovnováhy těla. Působí na něj kompresivní a varózní síly, protože je uložen laterálně od 

těžiště tělesné hmotnosti. I přes velkou zátěž, kterou musí hlezenní kloub snášet, nebývá 

postižen degenerativními změnami. Je to zřejmě způsobeno kombinací různých činitelů, 

zejména omezením kloubní volnosti a extrémní stabilitou hlezna. Pro správné fungování 

hlezenního kloubu a přizpůsobení se běžné denní zátěži a nerovnostem terénu je nutná 

spolupráce s dalšími nožními klouby, zejména subtalárním (1). 

2.1.1  Artikulující kosti 

 Hlezenní kloub je tvořen distálním koncem kosti holenní (tibia) a kosti lýtkové 

(fibula), které jsou spojeny ve vidlici, do níž zapadá kost hlezenní (talus) jako čep do 

vydlabaného otvoru. Tento otvor je tvořen malleolárním výběžkem tibie (mediálně), 

malleolárním výběžkem fibuly (laterálně) a nahoře plochým povrchem distálního konce 

tibie – facies articularis inferior. Zevní kotník (malleolus lateralis) je uložen dorzálněji 

vůči kotníku vnitřnímu (malleolus medialis) a proto je transmalleolární osa, protínající 

oba kotníky, zevně rotována a s příčnou osou nohy svírá 15° úhel (1). 

2.1.2  Vazivový aparát 

 Vlastní kloubní pouzdro hlezenního kloubu je poměrně slabé a volné, stabilitu 

kloubu zajišťují dva systémy mohutných vazů.  

Tibiofibulární vidlici stabilizují tři vazy tibiofibulární syndesmózy. Ligamentum 

tibiofibulare interosseum je distálním pokračováním membrana interossea, která 

vyplňuje prostor mezi kostí holenní a lýtkovou a slouží jako začátek pro svaly bérce.  

Ligamentum tibiofibulare anterius je vaz lichoběžníkového tvaru, skládající se ze tří 

pruhů, které se rozprostírají mezi distálním koncem tibie a fibuly. Ligamentum 

tibiofibulare posterius je obdobného tvaru, ale tento vaz je mohutnější a zcela 

kompaktní. Je široký přes půl centimetru a vyplňuje úhel mezi zadní hranou kosti 

holenní a zevním kotníkem.  
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Vzhledem k takřka plynulému přechodu mezi lig. tibiofibulare interosseum a lig. 

tibiofibulare posterius může být obtížné rozeznat hranice mezi nimi (2).  

 Stabilitu hlezenního kloubu zajišťuje i systém postranních vazů, které jsou 

vějířovitě uspořádány. Tímto je dosaženo, že v každé poloze hlezenního kloubu je 

napjat na obou stranách alespoň jeden z pruhů postranního vazu a je tak zajištěno 

správné vedení pohybu (3).  

Ligamentum deltoideum (vnitřní postranní vaz) se skládá ze čtyř částí (pars 

tibionavicularis, pars tibiotalaris anterior et posterior, pars tibiocalcanea) (2) a je silným 

stabilizátorem hlezenního kloubu (4). Vaz začíná na malleolus medialis  a dosahuje 

v jednotlivých pruzích na dané kosti nohy (3).  

Zevní postranní vazy (fibulární) jsou samostatné a liší se svou vzájemnou 

prostorovou orientací. Patří sem ligamentum fibulotalare anterius, ligamentum 

fibulotalare posterius a ligamentum fibulocalcanearis. Jak je zřejmé z názvů 

jednotlivých vazů, rozprostírají se mezi zevním kotníkem, kostí hlezenní a kostí patní. 

Nejsilnějším vazem z této trojice je lig. fibulotalare posterius (2). 

 Z klinického pohledu je ke zraněním náchylnější laterální strana hlezna – je to 

dáno slabšími kolaterálními vazy na zevní straně kotníku vůči poměrně mohutnému 

ligamentum deltoideum na straně vnitřní. Nebezpečnější jsou tím pádem inverzně 

působící inzulty (4). 

2.1.3  Svaly hlezenního kloubu 

 Podle polohy a s ní spojené funkce lze svaly hlezenního kloubu rozdělit do čtyř 

skupin. Žádná ze šlach mohutných bércových svalů se neupíná na kost hlezenní. Ta se 

pouze přizpůsobuje změnám polohy okolních kostí, se kterými je spojena výše 

uvedenými mohutnými vazy. 

 Mezi extenzory hlezenního kloubu patří musculus tibialis anterior, musculus 

extensor hallucis longus a musculus extensor digitorum longus. Jejich šlachy jsou pod 

kůží dobře hmatné i viditelné a probíhají po přední straně hlezna směrem na hřbet nohy 

(m. tibialis anterior se upíná z plantární strany). Šlachy extenzorů fixují k hleznu dva 

pruhy bércových fascií – retinaculum musculorum extensorum superius et inferius. 

Inervace všech tří svalů je z nervus peroneus profundus. 

 Musculi peronei (longus et brevis) probíhají za zevním kotníkem pod 

retinaculum musculorum peroneorum superius et inferius. Musculus peroneus brevis se 
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upíná na 5. metatarz a musculus peroneus longus končí na mediální straně nohy 

plantárně. Oba svaly jsou inervovány z nervus peroneus superficialis. 

 Mezi hluboké flexory hlezenního kloubu řadíme musculus tibialis posterior, 

musculus flexor hallucis longus a musculus flexor digitorum longus. Šlachy těchto 

svalů probíhají za vnitřním kotníkem izolovaně v samostatných osteofibrózních 

kanálcích a upínají se z plantární strany na distální články prstů. M. tibialis posterior se 

upíná na kost loďkovitou. Inervace hlubokých flexorů hlezenního kloubu přichází 

cestou nervus tibialis. 

 Poslední skupinou svalů kolem hlezenního kloubu jsou jeho povrchové flexory – 

trojhlavý musculus triceps surae a variabilní musculus plantaris. Oba se upínají na tuber 

calcanei kosti patní. Inervovány jsou rovněž jako hluboké flexory z nervus tibialis (2). 
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2.2  KINEZIOLOGIE HLEZENNÍHO KLOUBU 

 Pohyby v oblasti hlezna a nohy se uskutečňují ve velkém množství skloubení, 

které jsou ovládány dynamickými iniciátory pohybu – svaly a stabilizovány výše 

zmíněnými vazivovými strukturami.  

 Hlezenní kloub (horní zánártní kloub – articulatio talocruralis) je kloub složený 

tvořen distálním koncem tibie a fibuly (jamka kloubu) a talem (hlavice). Vzhledem 

ke tvaru kloubních plošek bývá označován jako jednoosý kloub kladkový s jedním 

stupněm volnosti pohybu. Při dorzální flexi se kost hlezenní (vepředu je širší) dostává 

mezi vidlici tibie a fibuly a roztlačuje tak oba kotníky od sebe. Osa pohybu v horním 

zánártním kloubu (obr. č. 1 � A - A’) prochází hroty zevního a vnitřního kotníku, takže 

probíhá zespodu, zezadu a z boku směrem nahoru, dopředu a dovnitř. Střední postavení 

kloubu je shodné s postavením kloubu při normálním vyváženém stoji. V kloubu jsou 

uskutečňovány pohyby v sagitální rovině – plantární flexe (rozsah 40 – 50°) a dorzální 

flexe (20-35°) (4). Tyto pohyby ale nejsou zcela „čisté“. Vzhledem ke tvaru kloubních 

ploch dochází současně s plantární flexí k inverzi nohy a dorzální flexe je spojena 

s mírnou everzí nohy (5). 

 Dolní zánártní kloub spojuje talus s dalšími kostmi a umožňuje šikmé naklánění 

skeletu nohy vůči kosti hlezenní, která je zasazena do vidlice talokrurálního kloubu. 

Anatomicky má dva oddíly - zadní a přední. Zadní oddíl tvoří subtalární kloub pro 

vzájemné skloubení kosti hlezenní a kosti patní. Přední oddíl má část mediální – 

articulatio talocalcaneonavicularis a část laterální - articulatio calcaneocuboidea. 

 Subtalární kloub (articulatio subtalaris) je válcový kloub s vlastním pouzdrem. 

Osa tohoto kloubu je postavena šikmo a směřuje od zadní zevní strany mediálně a 

dopředu a současně zespodu a zezadu směrem vzhůru a dopředu. Tato osa podmiňuje 

pohyby v celém dolním zánártním kloubu (obr. č. 1 � B - B’). V subtalárním kloubu 

jsou uskutečňovány především rotační pohyby (obr. č. 1 � C - C’) ve frontální rovině 

(supinace, pronace) a částečně i pohyby v transverzální rovině (abdukce, addukce). Je to 

možné díky úhlu, který svírá osa pohybu s transverzální rovinou. Příčný zánártní kloub 

(Chopartův kloub) je z kineziologického hlediska považován za funkční jednotku, která 

úzce spolupracuje s dalšími klouby nohy. Pohyby jsou popisovány jako rotace kolem 

longitudinální a šikmé osy, společné pro obě části kloubu (kalkaneokuboidní a 

talonavikulární). 



 

 

15 
 
 
 

 Rozsah a průběh pohybů v Chopartovém kloubu je vždy doprovázen a ovlivněn 

sdruženými pohyby v horním zánártním kloubu (4). Malé pohyby v tomto kloubu mají 

význam pro pružnost nohy jako celku (3). 

 Hlezenní, subtalární a Chopartův kloub 

tvoří univerzální heterokinetický společný kloub 

nohy (6). Pohyby v tomto kloubu probíhají podle 

osy horního zánártního kloubu a osy dolního 

zánártního kloubu (Henkeho osy). Pokud dojde 

k omezení rozsahu pohybu v jednom kloubu, 

kompenzačně dochází ke zvýšení rozsahu pohybu 

v kloubu druhém (2). 

 

Obr. č. 1: Osy pohybů horního a dolního zánártního kloubu a směr pohybu při 

rotačním pohybu nohy (3) 
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2.3  BIOMECHANIKA HLEZNA P ŘI CHŮZI 

 Hlezenní kloub je terminálním článkem dolní končetiny a plní funkci nosnou 

(statickou) a lokomoční (dynamickou). Každý krok začíná noha jako flexibilní, 

přizpůsobivá struktura a končí jej jako rigidní páka. Pružnost nohy zajišťuje tvar kostí, 

ligamentózní aparát a svaly obklopující hlezenní kloub a podílející se na udržování 

nožní klenby. 

 Při prvním kontaktu nohy s podložkou je celá dolní končetina ve vnitřní rotaci, 

která se u plochonoží ještě zvýrazňuje. Rovněž dochází k everzi v subtalárním 

skloubení a k uvolnění Chopartova kloubu. V této chvíli jsou zapojeny pouze svaly na 

přední straně bérce. Při přechodu hlezna z dorzální do plantární flexe dosáhne chodidlo 

plného kontaktu s podložkou. K progresivní dorzální flexi dochází po plném došlapu a 

je spojena s posunutím centra maximální zátěže dopředu k hlavici I. metatarzu a zvýšení 

vertikálního zatížení nohy na 120 % tělesné hmotnosti. Při začátku odvíjení paty od 

podložky, kdy švihová noha míjí stojnou, je vertikální tlak zmenšen na 80 %, těžiště těla 

dosahuje maximální elevace a celá dolní končetina rotuje zevně. V subtalárním 

skloubení začíná progresivní inverze paty spojená s činností krátkých svalů nohy, 

podélná klenba nohy se zvyšuje, prsty jsou tlačeny do dorzální flexe. V této fázi jsou 

bércové svaly na přední straně bez zapojení, aktivní je zadní skupina bércových svalů, 

která brzdí pohyb tibie směrem dopředu přes fixovanou nohu. V poslední fázi kroku 

stojné končetiny dochází ke zvýšenému zatížení přednoží, stupňuje se zevní rotace tibie 

a stabilizace nohy. Po doteku švihové nohy s podložkou spočívá hmotnost těla na obou 

chodidlech. Následně ustává v činnosti zadní a laterální skupina bércových svalů a 

zatížení stojné nohy ubývá. Krátké svaly nohy zůstávají aktivní až do odlepení prstů od 

podložky. Během švihové fáze přechází dolní končetina do vnitřní rotace, hlezenní 

kloub do dorzální flexe, aktivní jsou svaly na přední straně bérce. Pata zaujímá polohu 

v everzi, noha se připravuje na došlap, klenba i vnitřní stabilita nohy se snižuje. 

 Hlezenní kloub a nohu lze přirovnat k letícímu letadlu – dochází u něho ke 

stoupání, klesání, k pohybu směrem dopředu a k vybočování do stran. Analogicky 

pohyby uskutečňovány v transmisních systémech nohy jsou velice složité a tažné a 

tlakové síly balancují v jednotlivých kloubech nohy s ohledem na hmotnost těla, reakci 

organismu na svalovou kontrakci potřebnou k udržení rovnováhy a přizpůsobení se 

charakteru podložky. Klíčovou roli sehrává v tomto procesu talus (7). 
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2.4  KLENBA NOŽNÍ 

 Na správné postavení hlezenního kloubu má velký vliv nožní klenba. 

Rozeznáváme podélné a příčné klenutí nohy. Nejvyšší místo na chodidlové straně nohy 

je talus v místě fibrocartilago navicularis. Funkce nožní klenby spočívá v ochraně 

měkkých částí chodidla a podmiňuje pružnost nohy. Při dysfunkci klenby oslabením 

svalů nebo uvolněním vazů dochází k poklesu vnitřního kotníku směrem k podložce a 

k vyvrácení osy paty z vertikální polohy směrem ven. Vzniká plochá noha – pes planus. 

 Podélná klenba nohy je vyšší na mediální straně a nižší na laterální straně. Na 

jejím udržování se podílí ligamentum plantare longum, podélně orientovaný vaz 

plantární strany nohy, dále pak svaly probíhající longitudinálně chodidlem (m. tibialis 

posterior, m. flexor digitorum longus, m. flexor hallucis longus a krátké svaly planty), 

aponeurosis plantaris a šlašitý třmen pod chodidlem, za který nohu táhne laterálním 

směrem musculus tibialis anterior. 

 Příčná klenba je nejviditelnější v úrovni ossa cuneiformia a os cuboideum. 

Udržují ji zejména vazy na plantární straně chodidla a šlašitý 

třmen, který je podchycen pomocí musculus tibialis anterior 

a musculus peroneus longus. 

 Tvar podélné a příčné klenby ovlivňuje plochu, o 

kterou se noha opírá ve stoji a na kterou chodidlo našlapuje 

při chůzi (4). Tuto opornou plochu by měly tvořit tři body 

vytvářející trojúhelník (obr. č. 2), uprostřed kterého je 

uloženo těžiště nohy. Opěrné body chodidla jsou hrbol patní 

kosti, hlavička I. a V. metatarzu (5). 

Obr. č. 2: Podélná klenba (Medial Arch) se táhne od hrbolu patní kosti k hlavičce I. 

metatarzu a příčná klenba (Transverse Arch) se rozprostírá mezi I. a V. metatarzem 

(8) 
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2.5  TRAUMATOLOGIE HLEZENNÍHO KLOUBU 

 Úraz (trauma, poranění) je definován jako náhlá zevní událost, která svým 

působením na organismus vyvolá jeho poškození (9).  

 Vznik úrazu je podmíněn existencí vnímavého jedince, úrazového faktoru 

(příčiny) a vzájemným setkáním tohoto jedince a faktoru. Mezi úrazové faktory patří 

faktory osobní, sociální, objektivní, technický, zevního prostředí a další.  

Mechanizmus úrazu je biomechanický popis úrazového děje. Mezi nejčastější 

úrazové mechanizmy patří pád, náraz, úder, výskok nebo srážka (10).    

2.5.1  Historické poznámky 

O lézích v oblasti hlezenního kloubu se zmiňuje již HIPPOKRATES. 

Patologickoanatomické změny při frakturách v oblasti hlezenního kloubu poprvé 

detailně podal v 18. století POTT. Popsal příčnou zlomeninu kosti lýtkové, rupturu 

ligamentum deltoideum a laterální subluxaci kosti hlezenní. Začátkem 19. století 

DUPUYTREN popsal centrální luxaci talu při současné fraktuře fibuly a ruptuře 

tibiofibulárních vazů, když experimentálně na mrtvolách tyto zlomeniny „vyráběl“. 

Jako první navrhl klasifikovat léze hlezna podle mechanismu vzniku úrazu – rozlišoval 

pouze abdukční a addukční typ. Jeho žák, MAISONNEUVE, rozeznával poškození 

hlezenního kloubu vzniklá zevně rotačním mechanismem, kdy docházelo k šikmé 

supramalleolární fraktuře fibuly a k ruptuře ligamentum deltoideum s přední částí 

kloubního pouzdra. Zlomeninu zadní hrany kosti holenní při současné bimalleolární 

zlomenině a luxaci talu směrem dozadu jako první uvádí COOPER. Průkopníky 

operačního řešení malleolárních zlomenin byli LANE a LAMBOTTE. DANIS 

rozlišoval zlomeniny podle výšky lomu na fibule ve vztahu k syndesmóze na tři typy. 

Z tohoto vycházejí protagonisté AO skupiny, WEBER v roce 1966 zveřejňuje svoji 

monografii, kde rozděluje poranění v oblasti hlezna do tří velkých skupin. Tzv. 

genetickou klasifikaci popsal v roce 1948 LAUGE-HANSEN – popisuje v ní 

mechanismus vzniku jednotlivých typů zlomenin a rovněž návod k repozici, která je 

prováděna opačným manévrem než mechanismus vzniku (7). 

2.5.2  Základní informace o traumatologii hlezenního kloubu 

 Fraktura hlezenního kloubu je nejčastějším typem zlomeniny léčené 

v nemocnicích (11). Roční incidence v Dánsku je 107 zlomenin hlezenního kloubu / 

100000 obyvatel (12).  
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Mechanismus úrazů hlezenního kloubu je obdobný jako u poranění vazivového 

aparátu – mechanismy nepřímé. Přímé nárazy jsou spíše výjimkou. Zlomeniny v oblasti 

hlezna jsou nezřídka otevřené – je to dáno chudým krytem měkkých tkání. U zavřených 

zlomenin hrozí riziko devitalizace kůže – tlakem dislokovaných úlomků, které kůži 

napínají. Proto je i přibližná repozice bez RTG dokumentace nutná (13). 

Jak již bylo zmíněno výše, hlezenní kloub je anatomicky i funkčně velice 

komplikovaný a během lokomoce je vystaven značnému násilí. Úplné obnovení jeho 

funkce po úrazu je možné pouze tehdy, podaří-li se strukturálně i funkčně napravit a 

zhojit kostní, chrupavčitá i vazivová poškození. Dlouhá imobilizace často vede 

k ireverzibilním změnám plynoucím z nedostatku pohybu.  

U konzervativní léčby fraktur je méně pravděpodobné, že se podaří obnovit 

anatomické poměry do stavu před úrazem. Je to dáno porušením kloubní kongruence, 

insuficiencí vazivového aparátu a trvalými změnami v měkkých tkáních.  

Narozdíl od toho cílená operační léčba, doplněná o včasnou rehabilitační léčbu, 

umožňuje dosáhnout plnohodnotné obnovení anatomické struktury i funkce kloubu. 

Z pohledu biomechaniky je velice důležité důkladné ošetření oblasti zevního kotníku 

(7). Při nedodržení zásad správného léčení je zde zvýšené riziko vzniku bolestivé 

poúrazové artrózy s nestabilitou (13). 

2.5.3  Klasifikace zlomenin v oblasti hlezenního kloubu 

 Správná diagnostika zlomenin je základním předpokladem pro úspěšnou terapii. 

Proto, jak již bylo zmíněno výše, se lékaři oddávna snažili třídit zlomeniny podle 

závažnosti nebo mechanismu vzniku. Níže uvádím 4 různé způsoby klasifikace 

zlomenin hlezenního kloubu. 

 Genetická klasifikace dle LAUGE-HANSENA z roku 1948 rozlišuje čtyři 

základní typy zlomenin hlezna podle mechanismu vzniku úrazu. Konkrétní typ 

zlomeniny je dán postavením nohy v okamžiku úrazu a velikostí a směrem působícího 

násilí (7). Incidence jednotlivých typů zlomenin je uvedena v závorce (14). 

 Supinačně everzní (SE – 68,5 %) fraktury vznikají zevně rotačním násilím 

působícím na nohu fixovanou v supinaci. Charakteristicky dochází u tohoto typu 

k spirální supramalleolární zlomenině fibuly. 

 Supinačně addukční (SA – 15,5 %) typ zlomeniny je výsledkem mediálně 

působícího násilí na supinovanou nohu. Typicky dochází k příčné nízké zlomenině 

zevního kotníku. 
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 Pronačně abdukční (PA – 6 %) zlomenina je zapříčiněna laterálně působícím 

násilím při noze fixované v pronaci. Charakteristická je pro tento typ krátká a šikmá 

zlomenina fibuly nad úrovní kloubní štěrbiny. 

 Pronačně everzní (PE – 8,3 %) fraktura vzniká zevní rotací kosti hlezenní při 

noze fixované v pronaci. Typická pro tento typ je spirální zlomenina fibuly v různé výši 

nad syndesmózou. 

 Tato klasifikace je logická a přesná, výhodná pro konzervativní terapii udáním 

repozičního postupu. Pro použití v klinické praxi je ale příliš komplikovaná a prakticky 

není moc používána (14). 

 Klasifikace dle WATSONA-JONESA rozlišuje pět typů zlomenin hlezna podle 

mechanismu vzniku úrazu (14): 

1. Supinační mechanismus úrazu 

2. Pronační mechanismus úrazu 

3. Torzní nebo rotační mechanismus úrazu 

4. Hyperextenční nebo hyperflekční mechanimus úrazu 

5. Úraz vzniklý vertikálním působením násilí 

WEBER ve své monografii z roku 1966 rozděluje poranění v oblasti hlezna do 

tří velkých skupin (7): 

I.    Luxační zlomeniny (obr. č. 3) 

A. Malleolární zlomeniny s frakturou 

fibuly distálně od syndesmózy 

B. Malleolární zlomeniny s frakturou 

fibuly v úrovni syndesmózy 

C. Malleolární zlomeniny s frakturou 

fibuly proximálně od syndesmózy 

 

Obr. č. 3: Dělení luxačních zlomenin (I) dle WEBERA na typy A, B, C (15)  

II.   Kompresní zlomeniny (tzv. zlomeniny pilonu) 

A. Tříštivá zlomenina distálního konce tibie se současnou zlomeninou fibuly 

B. Tříštivá zlomenina distálního konce tibie bez zlomeniny fibuly 

C. kominuce malleolární vidlice se zlomeninou těla kosti hlezenní 
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III.  Jiné zlomeniny hlezna 

A. Zlomeniny bérce s postižením hlezna 

B. Zlomeniny hlezna v dětském věku 

C. Ostatní, zpravidla atypické zlomeniny 

Z rozsahů patologickoanatomických škod a rentgenových snímků vychází 

nejpoužívanější AO klasifikace luxačních zlomenin. Usnadňuje indikaci operační léčby 

a rozlišuje tři základní typy podle linie lomu na kosti lýtkové (13): 

A. Lom na fibule je většinou příčný, pod úrovní kloubní štěrbiny, tibiofibulární 

syndesmóza je intaktní. Při současné zlomenině vnitřního kotníku se jedná o 

bimalleolární zlomeninu. 

B. Léze fibuly je v úrovni kloubní štěrbiny – lom bývá šikmý. Syndesmóza je 

poraněna na 80 %. Malleolus medialis nebo ligamentum deltoideum je poraněno 

vždy. 

C. Fibula je zlomena nad úrovní kloubní štěrbiny, dochází k roztržení syndesmózy. 

Zlomen je i vnitřní kotník a může dojít k poranění zadní hrany tibie (Volkmanův 

trojúhelník) – fraktura trimalleolární. Při poranění fibuly v proximální třetině a 

roztržení nejen syndesmózy, ale i interosseální membrány, se jedná o tzv. 

Maissonneuovu zlomeninu. 

2.5.4  Definice trimalleolární zlomeniny 

 Trimalleolární zlomenina (obr. č. 4) odpovídá v AO klasifikaci typu C. Dochází 

ke zlomenině fibuly nad úrovní kloubní štěrbiny,  k roztržení tibiofibulární syndesmózy 

a ke zlomenině vnitřního kotníku. Poraněna může být i 

zadní hrana tibie (13). 

Klinické studie dokázaly, že tyto zlomeniny se 

hojí hůř než zlomeniny bimalleolární. U 30 % zlomenin, 

kde došlo k poškození zadní hrany tibie, se prokázala 

zvýšená tendence k instabilitě hlezenního kloubu 

dorzálním směrem (17). 

Obr. č. 4: Trimalleolární zlomenina  (16) 



 

 

22 
 
 
 

2.5.5  Diagnostika zlomenin v oblasti hlezenního kloubu 

 Klinický nález se opírá o anamnestické údaje (zejména mechanismus úrazu), 

aspekčně se hodnotí postavení hlezenního kloubu a jeho kontury, rychlost rozvoje 

hematomu a aktivní rozsah pohybu. Palpačně zjišťujeme místo s maximální bolestivostí 

a sledujeme její zvýraznění při pasivních pohybech ve všech rovinách (13).  

 Důležitou součástí vyšetření je RTG diagnostika v dvou základních projekcích, 

doplněna v případě potřeby o snímky v konkrétních polohách (14). Základní a-p a boční 

projekci je vhodné doplnit o a-p projekci s 15-20° vnitřní rotací hlezna pro lepší 

posouzení integrity tibiofibulární syndesmózy. 

 Pro posouzení stavu zejména měkkých tkání a u chronických poúrazových stavů 

je diagnosticky nejvytíženější MRI. Při komplikujících se lézích chrupavek je cenné CT 

vyšetření (13). 

 Funkční vyšetření v oblasti hlezenního kloubu je doplněno o testy na jeho 

nestabilitu (4): 

• Přední zásuvkový test na hlezenní kloub 

Slouží pro zhodnocení strukturální integrity ligamentum fibulotalare anterius, 

ligamentum fibulocalcaneare a přední části kloubního pouzdra. 

Při provedení sedí pacient s kolenem flektovaným a visícím přes okraj 

vyšetřovacího stolu. Terapeut jednou rukou fixuje z přední strany distální třetinu 

bérce a dlaní druhé ruky obejme zezadu patu. Chodidlo je ve 20° plantární flexi. 

Vyšetřující se snaží vysunout talus z tibiofibulární vidlice pomocí tlaku na kost 

patní směrem dopředu. Test je pozitivní, pokud dojde k posunu talu o více než 3 

mm. Tento pohyb bývá často doprovázen lupnutím. 

• Talar tilt test 

Tento test hodnotí ligamentum fibulocalcaneare při pohybu do inverze a 

ligamentum deltoideum při pohybu do everze.  

Pacient sedí při okraji stolu nebo leží na zádech. Terapeut jednou rukou fixuje 

distální třetinu bérce a druhou úchopem za patu provádí inverzní a everzní 

pohyb v subtalárním kloubu. Nadměrná inverze nebo everze je příznakem 

pozitivity testu. 
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2.5.6  Prognóza malleolárních zlomenin 

 Pokud se správná repozice neprovede ihned po úrazu, bývá prognóza u všech 

luxačních malleolárních zlomenin (u trimalleolární obzvlášť) nepříznivá. Včasná 

repozice a imobilizace (nejlépe do několika hodin po úrazu) je nutná zejména kvůli 

rychle vznikajícímu edému v této oblasti, který, pokud se rozvine, brání operační léčbě.  

Při repozici malleolárních zlomenin je nejhlavnějším cílem odstranit subluxaci 

talu a tibiofibulární diastázu. Sádrový obvaz by měl sahat od prstů až po koleno. Musí 

být dokonale modelovaný, aby nevznikly oběhové poruchy končetiny (14). 

 Prognóza je závislá na správném ošetření tibiofibulární syndesmózy, distální 

části fibuly, zadní hrany tibie a na splnění následujících dvou podmínek (14): 

1. Provedení exaktní anatomické obnovy fraktury pomocí stabilní osteosyntézy 

2. Dle možností co nejčasnější začátek s aktivním cvičením všech svalů a kloubů 

postižené končetiny bez použití vnějšího znehybnění 

WEBEROVA klasifikace umožňuje už při prvním vyšetření stanovit prognózu a 

léčebný postup. Incidence typů luxačních zlomenin dle WEBERA (I - A, B, C) je ve 

vzájemném poměru 20:50:30. U konzervativní terapie bylo klinickými rozbory zjištěno, 

že zlomeniny typu A byly vyléčeny výborně až dobře v 75 %, typu B v 50 % a typu C 

s výsledkem „dobře“ pouze v necelých 25 %. Při chirurgické léčbě je u typu C až 80-90 

% výborných a dobrých výsledků. 

 Základní podmínkou dobrého výsledku je obnovení anatomické délky fibuly, 

jako předpoklad pro dokonalou repozici talu do malleolární vidlice. I jemné vychýlení 

talu z fyziologického postavení vede k podstatnému zvýšení tlaku na kloubní povrchy 

hlezna a tím k rozvoji deformační artrózy tohoto kloubu (7). 

 Pro prevenci redislokace při předčasné zátěži jsou nutné pravidelné RTG 

kontroly. Z pohledu komplikací je nutné myslet na poruchy hojení operační rány a na 

flebotrombózu. Doba léčení je u trimalleolárních zlomenin 8-10 týdnů (13), 

prácenechopnost 4 až 6 měsíců (14). 

 Efektivita pooperační léčby fraktur hlezenního kloubu pomocí sádrové fixace a 

ortézy je velice podobná. Ve zhodnocení s odstupem 2 let byly všechny zlomeniny 

léčeny oběma způsoby dobře klinicky zhojené, radiologický nález byl pro obě skupiny 

porovnatelný a návrat pacientů do pracovní činnosti byl identický (11).  
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2.6  MOŽNOSTI LÉČBY 

 Léčba zlomenin je velice komplexní a dalo by se říci, že je rozdělená do dvou 

fází. Primární péči zajišťuje traumatolog (ortoped), stejně důležitá je pak sekundární 

rehabilitační léčba, na které multidisciplinárně spolupracuje tým lékařů, fyzioterapeutů, 

ergoterapeutů a dalších. Ve spolupráci s pacientem se snaží o obnovení původní funkce 

hlezenního kloubu a nohy.  

Z pohledu traumatologicko-ortopedické intervence mezi hlavní cíle terapie patří 

(13): 

• obnovení původní délky a osy fibuly 

• rekonstrukce tibiofibulární vidlice 

• dosažení kongruence kloubních ploch 

• profylaxe insuficience vazů (zejména ligamentum deltoideum a ligamentum 

fibulotalare anterius) 

2.6.1  Konzervativní léčba 

 V současné době je doporučena pouze u jednoduchých zlomenin s minimální 

nebo žádnou dislokací (13). Výhodou je, že se pacient vyhne operaci a všem rizikům 

s ní spojenou. Nevýhodou je nutnost fixace jednoho nebo obou přilehlých kloubů, 

omezená možnost funkční léčby a rehabilitace a vyšší riziko tromboembolické nemoci 

(18). Používá se dorzální nebo U-dlaha, po odeznění otoku (5-7 dnů) je aplikována 

cirkulární sádra. Anatomické postavení je potřeba kontrolovat v týdenních intervalech, 

zda nedochází k sekundární dislokaci (13).  

Nutné je i pravidelné sledování otoku, prokrvenosti, bolesti, stavu citlivosti a 

pohybu – jako profylaxe kompartment syndromu, kdy může dojít k útlaku cév, nervů a 

měkkých tkání s těžkými poruchami prokrvení až nekrózou (18). První 3 týdny by se 

neměla postižená dolní končetina vůbec zatěžovat, ke zhojení nekomplikované 

zlomeniny dochází zpravidla po 6 týdnech. Po odstranění sádry je vhodné aplikovat 

hlezenní ortézu (13).   

2.6.2  Operační léčba  

 Indikována je u všech dislokovaných zlomenin, pokud není přítomna celková 

nebo lokální kontraindikace (těžká venózní insuficience, pyogenní dermatitida, výrazná 

insuficience periferních tepen, nekompenzovaný diabetes mellitus). 
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 Moderní způsob léčby zlomenin zahrnuje použití osteosyntézy. Osteosyntéza 

zajišťuje pomocí osteosyntetického materiálu (šrouby, dlahy, nitrodřeňové hřeby, 

tahové cerkláže) zlomeninu v reponovaném postavení. Mezi výhody osteosyntetického 

řešení zlomenin patří možnost aplikace tzv. funkční léčby – za předpokladu, že je 

osteosyntéza stabilní, je možné cvičit okolní klouby a svalové skupiny a dosáhnout tak 

rychlejšího obnovení funkce hlezenního kloubu. Rovněž riziko tromboembolické 

nemoci je nižší. Nevýhodou osteosyntézy je nutnost často rozsáhlého výkonu se všemi 

operačními riziky (18). Osteosyntéza malleolárních zlomenin vyžaduje maximální 

šetrnost k měkkým tkáním, důkladnou hemostázu a suturu rány bez napětí (13).  

2.6.3  Operační přístupy k hlezennímu kloubu 

Přístup k zevnímu kotníku  

 Používá se obloukový řez doprovázející ventrální okraj zevního kotníku. Tímto 

přístupem je umožněna nejen snadná osteosyntéza zevního kotníku, ale i revize a sutura 

tibiofibulárního vazu (19). Rizikem přístupu je poranění nervus peroneus superficialis, 

projevující se necitlivostí kůže hřbetu nohy a motorickým deficitem peroneálních svalů. 

Zavzetí tohoto nervu do sutury působí někdy až značné bolesti, kvůli kterým je nutná 

revize operační rány a uvolnění nervu (20). 

Přístup k vnitřnímu kotníku 

 Nejčastěji používaným je přístup dle BROOMHEADA, při kterém řez probíhá 

obloukovitě retromalleolárně (19). Rizikem je porušení nervus saphenus a tím změna 

kožní citlivosti na vnitřní straně paty. Podvaz vena saphena magna bývá bezproblémový 

(20). 

2.6.4  Stabilita osteosyntéz 

 V rámci fyzioterapie je nutné striktně rozlišovat typ osteosyntézy z hlediska 

stability (18): 

1. Osteosyntéza adaptační � Nemá vnitřní stabilitu, je doplněna přídatnou zevní fixací 

(např. sádrový obvaz) a přistupuje se k ní jako ke konzervativně léčené zlomenině. 

2. Osteosyntéza stabilní na cvičení, ale bez zátěže hmotností těla � Cvičení je možné 

s vyloučením zatížení končetiny, později s odlehčením končetiny. 

3. Osteosyntéza stabilní na cvičení i zatěžování hmotností těla � Míru zatížení 

indikuje lékař. 
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2.6.5  Typy osteosyntéz a jejich použití 

 Z hlediska použitého materiálu, způsobu aplikace, místa lokalizace a v závislosti 

na typu zlomeniny se osteosyntézy rozdělují na následující typy: 

1. Úhlově stabilní dlaha � LCP – Locking Compression Plate (obr. č. 5): 

Představuje největší pokrok 

v osteosyntetickém řešení zlomenin. 

Základním principem těchto implantátů je 

úhlově stabilní spojení dlahy a šroubu. 

Tato dlaha je mnohem pevnější než 

klasická dlaha a má zásadní význam 

v terapii osteoporotických zlomenin. LCP 

dlahy se nejčastěji používají u 

nitrokloubních zlomenin zasahujících do 

metafýzy a někdy až do diafýzy kosti (21). 

V rámci studie s počtem 20 probandů (25 – 

59 let) s nitrokloubními i otevřenými 

zlomeninami distálního konce tibie 

terapeuticky řešenými dlahou LCP – DTP 

(Distal Tibia Plate – dlaha přímo určená 

pro anatomickou oblast distálního konce 

tibie) došlo u všech k úspěšnému zhojení 

bez nutnosti reoperace. Průměrný čas pro 

indikaci plné zátěže operované končetiny 

byl 10,7 týdne. Žádný z pacientů 

neprodělal infekci. Průměrný rozsah 

pohybu v hlezenním kloubu byl v tomto 

období 14° pro dorzální flexi a pro 

plantární flexi 42° (22). Stabilita: cvičení 

(C) ano, zátěž (Z) ne (18). 

 

Obr. č. 5: LCP – DTP ����  Úhlově stabilní dlaha pro distální konec tibie (23) 
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2. Šroub, tahový šroub � Používají se k osteosyntéze některých šikmých zlomenin 

v oblasti bérce a hlezna. Stabilita: C ano, Z ne (18). 

3. Tahová cerkláž � Využití u luxačních zlomenin A, B i C (zejména krátké šikmé 

zlomeniny, odlomený větší fragment zevního kotníku distálně od syndesmózy, 

suprasyndesmální kominuce) (7), fragmenty kosti jsou adaptovány na Kirschnerových 

drátech a jsou navzájem stahovány drátěnou kličkou. Stabilita: C ano, Z ne. 

4. Kompresní dlaha + šroub � Použití u krátkých šikmých a příčných zlomenin 

dlouhých kostí. Stabilita: C ano, Z ne. 

5. Neutralizační dlaha � Používá se u některých nestabilních a tříštivých zlomenin. 

Stabilita: C ano, Z ne. 

6. Nitrodřeňový hřeb � Používá se u dlouhých kostí, rozlišujeme hřebování 

s předvrtáním (lepší stabilita, velké porušení cévního zásobení) a bez předvrtání (nižší 

stabilita, bez větší devitalizace tkání) dřeňové dutiny. Stabilita: C ano, Z ano. 

7. Zevní fixatér � Používá se zejména u otevřených zlomenin vyššího stupně nebo u 

rozsáhlejšího poškození měkkých tkání. Zevní fixatéry jsou zavedeny perkutánně mimo 

oblast zlomeniny a jsou spojeny úhlově stabilními fixačními elementy (18). 
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2.7  FYZIOTERAPIE PO OSTEOSYNTETICKÉM ŘEŠENÍ 

ZLOMENINY HLEZENNÍHO KLOUBU 

2.7.1  Komplexní rehabilitační přístup u posttraumatických stavů 

 Jakýkoliv úraz s traumatologickým následkem významně ovlivní život pacienta 

na období v řádu měsíců. Proto je snaha všech zdravotnických pracovníků ve spolupráci 

s lékaři v rámci multidisciplinárního týmu komplexně působit na všech úrovních a 

pomoci pacientovi zkrátit dobu rekonvalescence na nejnižší možnou míru. Velice 

významný je psychologický aspekt, kdy se postižený ocitá z plného pracovního, 

rodinného a sociálního (kultura, sport…) nasazení v situaci, kdy není schopen tyto role 

naplňovat. Proto by i psychologická intervence měla do komplexní péče o pacienta 

patřit. Zvláštní roli hraje v rehabilitačním procesu ergoterapie – léčba prací. Zaobírá se 

nácvikem pohybových dovedností nutných pro základní sebeobsluhu v běžném 

každodenním životě. Ergoterapeut učí pacienta, jak s konkrétním pohybovým deficitem 

dosáhnout co nejlépe daný úkol. 

 Dominantní roli v procesu rehabilitace plní fyzioterapeut. Základním léčebným 

postupem fyzioterapeuta je kinezioterapie, která by se dala definovat jako cílený pokus 

(vycházející z fyziologie a kineziologie) o ovlivnění pohybové soustavy s očekáváním 

vyvolání žádoucí odpovědi organismu na tento podnět (24). Pomoci můžou 

fyzioterapeutovi prostředky fyziatrie (fyzikální medicíny). Využívají mechanickou, 

tepelnou, chemickou, elektrickou, světelnou a akustickou energii k prevenci, 

diagnostice a hlavně terapii v klinické praxi. Fyziatrie zahrnuje směry fyzikální terapie, 

balneologie a balneoterapie (4). 

Proces léčebné rehabilitace může být omezen časově, materiálně a zejména 

přístupem pacienta k terapii. Dalo by se říci, že rehabilitace je cesta, na které je 

příslušný rehabilitační pracovník průvodcem pacienta, ale podstoupit tuto cestu musí 

aktivně sám pacient. 

2.7.2  Fyzioterapie v období hospitalizace 

 U jednoduchých zlomenin dokonale stabilizovaných osteosyntézou není nutné 

aplikovat sádrový obvaz. Zátěž je po dokonalém zhojení povolena přibližně po 6 – 8 

týdnech. U komplikovanějších zlomenin se sádra aplikuje na 4 – 6 týdnů po sundání 

stehů (25).  
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 Fyzioterapeutická intervence začíná hned 1. den po operaci. Používány jsou 

zejména následující postupy: 

• Polohování - elevace operované končetiny nad úroveň srdce pro minimalizaci 

otoku (4) 

• Kryoterapie pro snížení bolestivosti postiženého místa (4) 

• Respirační fyzioterapie pro vydýchání anestetik (24) 

• Cévní cvičení a izometrické cvičení dolních končetin jako prevence TEN (24) 

• Kondiční cvičení nepostižených částí těla (24) 

• Vertikalizace s vyloučením zátěže (starší literatura uvádí vertikalizaci až od 4. 

dne, konkrétní den vertikalizace je na různých pracovištích odlišný – obecně je 

snaha vertikalizovat pacienta co nejdřív) (25) 

Od 4. dne po operaci se začíná se šetrným cvičením postiženého kloubu. 

Doporučeny jsou pohyby do plantární a dorzální flexe v bezbolestném rozsahu. 

Pokračuje se v celkovém kondičním cvičení nepostižených částí těla, aby se předešlo 

negativním důsledkům imobilizace ve smyslu svalové atrofie, omezení rozsahu pohybu 

v kloubech, zkrácení svalů či insuficience kardiorespiračního systému.  

V dalších dnech se přidávají aktivní pohyby do inverze a everze, cvičení probíhá 

ve všech polohách.  

Po vytažení stehů se terapie zaměřuje na zvýšení rozsahu pohybu v postiženém 

kloubu a na posílení svalstva jemným odstupňovaným odporem. Pro správnou funkci 

nohy je rovněž důležité cvičení zaměřené na plochonoží – vsedě bez zátěže končetin. 

Možný je nácvik stereotypu chůze o podpažních berlích s vyloučením zátěže operované 

končetiny. 

Pokud byla pacientovi aplikována sádrová dlaha, postup je obdobný, avšak s 

vyloučením aktivních pohybů ve fixovaném kloubu (25). 

2.7.3  Fyzioterapie po ukončení imobilizace postiženého kloubu 

 Po sundání sádrové dlahy nebo fixační ortézy bývají klouby bolestivé a oteklé 

(25). Proto je snaha v nejvyšší možné míře působit analgeticky a antiedematózně (26). 

Míru intenzity zátěže při nácviku stereotypu chůze indikuje lékař (25). Velice důležitá 

je toaleta kůže, která je po sundání sádry vysušená a zrohovatělá. Kůže se omývá a 

promašťuje (26).  
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Hlavní cíle v této fázi jsou: 

• Zvýšení rozsahu pohybu v postiženém kloubu (25) 

• Snížení bolestivosti postižené oblasti (4) 

• Terapie jizvy (28) 

• Redukce otoku (4) 

• Protažení zkrácených svalů obou dolních končetin (29) 

• Zvýšení svalové síly obou dolních končetin (25) 

• Relaxace hypertonních svalů (28) 

• Zlepšení propriocepce obou chodidel (27) 

• Korekce případného funkčního zkratu LDK a plochonoží 

Tyto cíle dosahujeme mimo jiné následujícími terapeutickými technikami: 

• Metoda postizometrické relaxace s následným protažením (30) 

• Aktivní a pasivní pohyby (31) 

• Prostředky fyzikální terapie (32) 

• Techniky měkkých tkání (28) 

• Polohování (4) 

• Míčkování (33) 

• Aplikace kinesiotapu (34) 

• Analytické cvičení dolních končetin v různých modifikacích (29) 

• Metoda proprioceptivní neuromuskulární facilitace (35) 

• Metoda postizometrické relaxace, antigravitační metoda (28) 

• Mobilizační a manipulační terapie (28) 

• Metoda senzomotorické stimulace (36) 

• Nácvik správného stereotypu chůze o 2 FH (27) 

2.7.4  Fyzioterapie po jednotlivých typech osteosyntézy 

 Pro aplikaci fyzioterapeutické léčby je nezbytné mít od lékaře informace o 

stabilitě osteosyntézy a možnosti zatěžování končetiny. Vhodná je konzultace o 

umístění a velikosti implantátů pomocí RTG snímku (18). 

Osteosyntéza dlahou, šrouby, tahovou cerkláží � Osteosyntéza stabilní na cvičení, 

vzhledem k typu a stabilitě osteosyntézy může být povolená chůze o berlích pro nácvik 

správného stereotypu chůze s vyloučením zátěže končetiny. Izometrické cviky a aktivní 

pohyby  bez zátěže působí jako prevence tromboembolické nemoci. 
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Osteosyntéza nitrodřeňovým hřebem � Typ osteosyntézy stabilní na cvičení i na 

částečnou zátěž. V prvních týdnech po operaci je povolená zátěž na 35 – 50 % 

hmotnosti pacienta s postupným přidáváním. Plná zátěž je možná přibližně po 4-6 

týdnech od operace. Aktivní a pasivní cvičení okolních kloubů i cvičení proti odporu je 

možné hned po operaci.  

Osteosyntéza zevním fixatérem � Cvičení i možnost zátěže závisí na typu a konstrukci 

použitého fixatéru. Cvičení na zvýšení rozsahu pohybu je možné hned od počátku (18). 

2.7.5  Fyzioterapeutické metody a postupy 

 Následující fyzioterapeutické metody a postupy mohou být v rámci terapie 

zařazovány v různých fázích komplexní fyzioterapeutické léčby a to jak samostatně, tak 

i ve vzájemné kombinaci. 

Polohování  

 Slouží zejména preventivně jako zábrana vzniku deformit, svalových 

kontraktur, omezení rozsahu pohybu v kloubech, jakož i vzniku dekubitů (31). Elevace 

končetiny podporuje odtok intravasálních i extravasálních tekutin podle hydrostatického 

spádu a působí jako prevence otoků a žilních komplikací (24). 

Respirační fyzioterapie 

 V rámci LTV se používá v řadě klinických oborů (interna, pediatrie, chirurgické 

obory…) (31). Hlavním významem je zlepšení plicní ventilace při primárně 

respiračních onemocněních, při dlouhodobém léčení nebo imobilizaci jako prevence 

ochabování břišní stěny s negativními důsledky pro práci břišních orgánů a jako 

prevence zánětlivých komplikací. Velmi důležitá je hygiena dýchacích cest 

v pooperačním období (nácvik kašle, polohová drenáž) (24). 

Kondiční cvičení (KC) 

 Imobilizace má vliv na mnoho negativních procesů v organismu. Snahou 

fyzioterapeuta ve spolupráci s pacientem je tyto procesy minimalizovat a udržet alespoň 

stávající fyzický stav. Účelem kondičního cvičení je zamezit vzniku komplikací ve 

smyslu svalové atrofie, omezení hybnosti v nepostižených kloubech, atonické zácpy, 

dále přispět k urychlení regeneračních a reparačních pochodů v organismu a kladně 

působit na psychický stav nemocného, snažit se odpoutat ho od nemocničního prostředí.  
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Kontraindikacemi kondičního cvičení jsou zvýšená teplota, šokový stav, 

bezprostřední stav po otřesu mozku, velká ztráta krve nebo riziko vyvolání krvácení při 

pohybu (31). 

Aktivní pohyb (AP) 

 Aktivní pohyb vykonává vlastní vůlí a silou pacient. Podle typu svalové 

kontrakce lze rozdělit aktivní pohyby na izometrické a izotonické. Při izometrické 

kontrakci dochází ke změně kvality svalového napětí – tonu. Délka svalu zůstává 

nezměněná. Izotonická (izokinetická) kontrakce je charakterizována změnou délky i 

napětí svalu. Při koncentrickém pohybu dochází ke zkrácení svalu, při excentrickém 

naopak k prodloužení aktivovaného svalu. 

 Oba typy kontrakcí mají velký význam pro časnou pooperační léčbu jako 

prevence tromboembolické nemoci. 

 Z hlediska energetické náročnosti se aktivní pohyby dělí podle způsobu 

provedení na kyvadlové, švihové, tahové (vedené) a pohyby proti odporu. 

 Druhy svalových pohybů z pohledu svalové síly se dají rozdělit na aktivní 

pohyby v představě, aktivní pohyby s dopomocí, vlastní aktivní pohyby bez zevního 

odporu a se zevním odporem (31). 

Pasivní pohyb (PP) 

Pasivní pohyb vykonává za naprosté relaxace svalstva pacienta jiná osoba nebo 

přístroj. Pohyb je prováděn za současného tahu do dálky a pouze do pocitu bolesti. 

Účelem pasivních pohybů je udržení nebo zvýšení rozsahu pohybu v kloubech, 

protažení zkrácených svalů, dále působí jako zábrana vzniku kontraktur a při zvláštním 

provedení můžou aktivovat proprioceptivní a nociceptivní aferentaci a pomáhat tak 

k vypracování pohybové představy (31). 

Nácvik chůze  

 Nácvik chůze s použitím berlí se využívá u nemocných po operacích, úrazech, u 

onemocnění kostí, svalů, šlach, kloubních pouzder a vazů. Při samotné edukaci je nutné 

pacientovi vysvětlit, že berle jsou pouze pomůckou k stabilnější a jistější chůzi. 

 Začíná se s nácvikem správného stoje s berlemi, posouváním berlí a nakonec 

s přesouváním těžiště směrem k berlím do všech stran. 

 Míru intenzity zátěže postižené končetiny indikuje lékař. Nejčastější je třídobý 

typ chůze, při němž pacient klade před sebe nejdříve obě berle současně, pak vykračuje 

postiženou končetinou mezi berle a následně zdravou končetinou před berle (31).  
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 Rytmické zatížení při chůzi je stimulem pro organizmus a zlepšuje prognózu. 

Chůze je rovněž základním předpokladem pro sebeobsluhu (27).  

Míčkování 

 Míčkování využívá molitanového míčku, pomocí kterého dochází při aplikaci na 

konkrétní místo reflexně k ovlivnění činnosti vnitřních orgánů, snížení svalového tonu 

kosterních svalů a k urychlení vstřebání otoku (33). 

Kinesiotaping 

 Kinesiotape je lepící páska, která má podobné elastické vlastnosti jako lidská 

kůže. Z tohoto důvodu na kůži velice dobře a šetrně přilne. Při vlastní aplikaci je snaha 

o nalepení kinesiotapu v maximálném možním natažení svalu. Je to proto, aby po 

svalové relaxaci došlo k tzv. rebound efektu – „zvrásnění pásky“ na kůži. Tím dochází 

k odlehčování okolních vrstev postižené oblasti. Technicky správně přilepený 

kinesiotape má následující účinky (34): 

• ovlivnění svalového napětí cestou proprioreceptorů v kůži a svalech 

• redukce vzniklého tlaku v postižené oblasti a tím zlepšení lymfatického a 

krevního průtoku 

• snížení vnímání bolesti 

• zlepšené hojení jizev 

Techniky měkkých tkání (TMT) 

 Kůže a další měkké tkáňě (podkoží, fascie, svaly) obklopují tělesnou schránku a 

proto každý pohyb vykonán pohybovou soustavou s sebou nese i jejich vzájemný 

posun. Pokud někde vázne pohyb (posun, protažení) jednotlivých vrstev měkkých tkání 

vůči sobě, pohybová soustava nemůže správně fungovat. Proto je nutné funkci měkkých 

tkání diagnostikovat a popřípadě i léčit. Manipulace měkkých tkání má nezastupitelnou 

úlohu při péči o jizvu. 

 Terapie spočívá v posouvání a protahování jednotlivých vrstev měkkých tkání. 

Nejdříve je nutné dosáhnout předpětí (bariéry) a potom při konstantním tlaku čekat na 

fenomén uvolnění (release) po několikasekundové latenci. Délka trvání release je 

variabilní, může trvat od několika sekund až do minuty. Při předčasném přerušení 

procesu uvolnění nemůže být dosaženo plného terapeutického efektu. Během release je 

vhodné měnit směr i intenzitu tlaku nebo tahu, nikdy však pacient nemůže pociťovat 

bolest (28). 
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Metoda postizometrické relaxace (PIR) 

 PIR je zcela specifickou metodou léčby svalových spazmů a spoušťových bodů 

ve svalech (trigger points). Funguje na principu selektivní aktivace svalových vláken 

s největší reaktibilitou a následné postfacilitační inhibice těchto nejdráždivějších 

hypertonických vláken (24). 

 Při vlastním provedení je nutné dosáhnout polohy, ve které je daný sval ve své 

maximální délce (dosažení předpětí, ne protažení). Následně pacient klade odpor o 

minimální síle (izometricky) a pomalu se nadechuje. Po 10 sekundách dostává pacient 

pokyn k maximálnímu uvolnění a vydechování. Během relaxace dochází spontánně 

k prodloužení svalů dekontrakcí a znovudosažení předpětí. Délka trvání relaxace je 

různá, čeká se na pocit prodloužení svalu. Při nedostatečné relaxaci se prodlužuje 

izometrická fáze až na půl minuty. Počet opakování je tři až pětkrát (28). 

Antigravitační metoda (AGR) 

 U fáze izometrického odporu i fáze relaxace se využívá vlivu gravitace. V první 

fázi pacient zaujímá polohu, ve které hmotnost nese sval, který má být zrelaxován. Po 

přibližně 20 sekundách izometrické fáze pacient nechá vlivem gravitace klesnout sval 

do výchozí polohy na nejméně stejně dlouhou dobu, jako byla fáze izometrická (24). 

Postizometrická relaxace s následným protažením 

 Využívá se zejména pro protažení zkrácených svalů nebo pro zvýšení rozsahu 

pohybu v kloubech, pokud je toto omezení zapříčiněno zkrácenými svaly (30). Rozdíl 

oproti PIR je v maximálním odporu během izometrické fáze (trvání asi 7 s) a v pasivní 

dopomoci v protažení během fáze protahovací (10 s). Celkový počet opakování je tři až 

pětkrát. Při účinném protahování cítí pacient ve svalu teplo (24).  

Mobilizační a manipulační léčba 

 Cílem je obnovení normální pohyblivosti v kloubech včetně kloubní vůle (joint 

play). Aby terapie byla efektivní, je nutné dodržovat obecné zásady, které jsou 

s manipulační léčbou spojeny - poloha nemocného, postavení terapeuta, fixace, výchozí 

postavení pacienta a kloubu, směr mobilizace. Při vlastním provedení je nesmírně 

důležité dosáhnout v ošetřovaném kloubu předpětí (bariéru) za současné distrakce (u 

periferních kloubů). Toto se dá poznat podle lehkého odporu, který je možné cítit. 

 Po dosažení předpětí je možné obnovit kloubní pohyblivost dvěma způsoby. 

Mobilizací – pérujícím pohybem z dosaženého předpětí velmi mírným tlakem 
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dosáhnout fenomenu uvolnění nebo nárazovou manipulací provést z dosaženého 

předpětí za relaxace nemocného náraz (28). 

 Mobilizace kloubů, kde je přítomna osteosyntéza závisí na časovém odstupu od 

operace, aktuálním stavu konkrétního pacienta a vždy je nutné konzultovat aplikaci 

mobilizační léčby s ošetřujícím lékařem.  

 Mobilizace využívá různých metod neuromuskulární facilitace a inhibice (28): 

• Postizometrická relaxace 

• Antigravitační metoda 

• Aktivní repetitivní pohyb pacienta proti odporu pro útlum antagonisty ve 

spazmu 

• Přímá repetitivní svalová kontrakce působící bezprostředně mobilizaci 

• Využití dechového stereotypu – nádech facilituje a výdech inhibuje kosterní 

svalstvo 

• Pohyby očí – facilitují pohyby hlavy a trupu ve směru pohledu a inhibují pohyby 

v opačném směru 

• Kombinace výše uvedených – v klinické praxi se používá nejčastěji 

Metoda senzomotorické stimulace (SMS) 

 Komplexní (syntetická) technika využívající složitých pohybů ke zlepšení nebo 

obnovení určité pohybové funkce. Terapeuticky řeší funkční poruchy hybnosti vzniklé 

na podkladě útlumu (inhibice). Již z názvu techniky vyplývá, že v metodice nejde jen o 

aktivaci proprioreceptorů, ale i o aktivaci podkorových struktur podílejících se na řízení 

motoriky (31). 

 SMS využívá dva stupně motorického učení. První stupeň má za cíl vytvořit 

základní funkční spojení se snahou o zvládnutí nového pohybu. Tento proces je ovládán 

mozkovou kůrou, na jejíž úrovni je řízení pohybu pomalé a únavné. Proto se centrální 

nervový systém snaží přesunout řízení pohybu na nižší podkorová centra. Druhý stupeň 

motorického učení je rychlejší, méně únavný, ale při špatně zafixovaném programu hůř 

změnitelný. SMS má za úkol urychlit reflexní automatickou aktivaci žádaných svalů a 

to tak, aby pohyby nevyžadovaly výraznější kortikální aktivitu (36). 

 Metoda SMS obsahuje soustavu balančních cviků prováděných v různých 

posturálních polohách. Cviky začínají úpravou funkčního stavu periferie (ploska nohy) 

a pokračují postupně k stále více složitějším modifikacím dle diagnózy a stavu pacienta. 
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Při aplikované osteosyntéze je nezbytné konzultovat možnost zatěžování 

s ošetřujícím lékařem a instruovat pacienta k vědomému odlehčování končetiny při 

cvičení nebo zajistit použití pomůcek sloužících k odlehčení (např. 2 FH) v průběhu 

cvičení.  

 Mezi pomůcky, které SMS využívá, patří � válcové a kulové úseče, balanční 

sandály, točna, Fitter, minitrampolína, různé podložky s „bodlinkami“, Posturomed. 

 Indikacemi SMS jsou � nestabilní kotník a koleno po operacích a úrazech, 

posturální vady, idiopatická skolióza, mozečkové a vestibulární poruchy, poruchy 

hlubokého čití. 

 Kontraindikacemi SMS jsou � akutní poúrazové bolestivé stavy, akutní 

vertebrogenní bolestivé stavy a úplná ztráta povrchového a hlubokého čití (31).  

Metoda proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) 

 Jak už z názvu vyplývá, jde o techniku usnadňující reakci nervosvalového 

aparátu pomocí proprioceptivních orgánů. Toto usnadnění se děje pomocí aktivace 

různých systémů s cílem dostat na vstup neuronů co nejvíce vzruchů. Význam to má 

zejména při zvýšení prahu dráždivosti některých neuronů u patologických stavů a tím 

pádem k nutnosti vyšší dodávky vzruchů  pro vznik synaptického impulsu. 

 Pohyby jsou prováděny v tzv. sdružených pohybových vzorcích. Na pohybu se 

podílejí synteticky celé svalové komplexy v několika kloubech a rovinách současně. 

Tyto pohyby vycházejí z běžného života, kdy analytické pohyby by byly nepřirozené a 

neekonomické. 

 Fyzioterapeut vhodně volenými povely k pohybu působí přes kortikospinální 

dráhy, může pacientovi demonstrovat pohyb a s využitím zraku ho vést k sebekontrole 

nebo využít facilitačních mechanismů a ovlivnit gama systém z periferie. Slouží k tomu 

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

působí facilitačně (posilovací) i inhibičně (relaxační) (35). 

2.7.6  Fyzikální terapie 

 Různých forem fyzikálních energií využívali k terapii už naši předkové. Jejich 

léčebné systémy sice nebyly biofyzikálně a biochemicky podložené (vznikali empirií), 

ale účinně pomáhali k relaxaci lidí. I přes široké spektrum dostupných procedur by 

neměla fyzikální terapie přesahovat 5 – 10 % celkové rehabilitační léčby. Je to z důvodu 

pasivní terapie, kterou pacient pouze přijímá a na které se nepodílí. V moderní 

rehabilitaci jde především o aktivní přístup pacienta. 
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 Fyzikální terapie se snaží o pozitivní ovlivnění jednotlivých symptomů a 

dysfunkcí především pohybové soustavy. Pro indikaci adekvátní fyzikální terapie je 

proto nutné diagnostikovat funkční poruchy pohybového systému a ovládat 

mechanismy účinku jednotlivých druhů fyzikální terapie na organismus (4). 

Při stavu po zlomeninách jde zejména o analgetickou a antiedematózní 

intervenci fyzikální terapie. Vzhledem k přítomnosti osteosyntézy lze využít zejména 

následujících typů procedur (32): 

• Lokální termopozitivní i termonegativní terapie (kryoterapie) 

• Pulzní nízkofrekvenční magnetoterapie (pokud osteosyntéza není vyrobena 

z magnetického materiálu) 

• Podtlakově-přetlaková (vakuum-kompresivní) terapie 

• Prostředky fototerapie (laseroterapie) 

• Přístrojová mechanoterapie aktivními nebo pasivními pohyby (Motomed) 
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3  SPECIÁLNÍ ČÁST 

3.1  METODIKA PRÁCE 

 Bakalářskou práci jsem zpracovával v rámci čtyřtýdenní souvislé odborné praxe, 

kterou jsem absolvoval v termínu od 10.1. do 4.2. 2011 na lůžkové části Oddělení 

rehabilitační a fyzikální medicíny (ORFM) Ústřední vojenské nemocnice v Praze pod 

odborným dohledem Bc. Růženy Hlavičkové. 

 Cílem této práce je zpracování rehabilitační péče u vybrané pacientky 

s diagnózou stavu po trimalleolární fraktuře levého hlezenního kloubu. Zhodnocení 

efektu terapie je provedeno porovnáním vstupního a výstupního kineziologického 

rozboru. 

 S pacientkou jsme absolvovali 9 terapeutických jednotek ve dnech od 24.1. do 

3.2. 2011. První sezení dne 21.1. 2011 bylo věnováno vstupnímu kineziologickému 

rozboru a poslední dne 4.2. 2011 výstupnímu kineziologickému rozboru (bližší 

specifikace časového harmonogramu terapie viz. „Průběh terapie“). Pro vyšetření i 

terapii byl k dispozici polohovatelný stůl a tělocvična. 

 Při vyšetření byly použity následující pomůcky: krejčovský metr, goniometr, 

neurologické kladívko. 

 Při terapii byly využívány následující pomůcky: overball, posilovací guma - 

Theraband, molitanový míček, labilní plochy (válcová a kulová úseč), stimulační 

podložka s „bodlinkami“, Posturomed, Motomed. 

 V rámci terapie byly použity následující terapeutické postupy: polohování do 

zvýšené polohy, aktivní a pasivní pohyby dle Haladové, analytické posilování 

svalových skupin proti odporu dle Jandy, izometrické posilování, PNF dle Kabata, TMT 

dle Lewita, PIR dle Lewita, PIR s následným protažením dle Jandy, senzomotorická 

stimulace dle Jandy a Vávrové, mobilizace kloubů dle Lewita, míčkování dle Jebavé, 

kinesiotaping, nácvik správného stereotypu chůze o 2 FH, prostředky fyzikální terapie.   

 Před začátkem vyšetření byla pacientka seznámena v souladu se zákonem 

o průběhu celé terapie a potvrdila to podepsáním informovaného souhlasu. Je 

zaevidován, avšak z důvodu zachování anonymity je součástí této bakalářské práce 

pouze jeho plné znění bez uvedení osobních dat (Příloha č. 1).  

 Tento projekt byl schválen Etickou komisí UK FTVS pod jednacím číslem 

028/2011 (Příloha č. 2). 
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3.2  ANAMNESTICKÉ ÚDAJE 

3.2.1  Základní informace 

Vyšetřovaná osoba: I. Š., žena 

Ročník:  1967 

Diagnóza: S823 Zlomenina dolního konce holenní kosti, zavřená 

3.2.2  Anamnéza 

• Rodinná anamnéza  

Otec zemřel na rakovinu jícnu, matka na CMP. Oba měli diabetes mellitus II. 

typu. Má dva bratry – jeden zemřel na Alportův syndrom, druhý je zdravý. Žije 

s manželem a synem (6 let), druhý syn (21) žije sám. Všichni jsou v plném zdraví. 

Psychické choroby v rodině pacientka neguje.  

• Osobní anamnéza  

A. Předchorobí:  

Pacientka prodělala běžná dětská onemocnění, v roce 1981 podstoupila 

appendektomii. V roce 1990 došlo k podvrtnutí pravého kolene při zvedání 

břemene z podložky. V roce 2000 došlo k distorzi levého kotníku (po pádu 

z koně) s rupturou ligamentum fibulotalare anterius a následnou sádrovou 

fixací. 

B. Abúzus: 

Neužívá žádné léky, nekouří, alkohol příležitostně, káva 3 šálky denně. 

C. Nynější onemocnění: 

Pacientka dne 21.11. 2010 upadla z koně při jeho náhlém uskočení do 

strany, přičemž její levá noha (obuté měla nízké jezdecké boty – „pérka“) 

zůstala v třmenu (selhala pojistka, normálně by měla při pádu nohu 

odepnout). Došlo k trimalleolární fraktuře, která byla řešena osteosyntézou 

LCP DTP. Hned po operaci začala chodit o 2 FH. Po 14 dnech od operace 

byla sundána sádrová dlaha a pacientka začala nosit fixační ortézu s úplným 

vyloučením zátěže LDK. Dne 19.1. 2011 byla pacientka první den bez 

ortézy, při chůzi o 2 FH odlehčuje LDK na 50 % a je jí doporučena 

rehabilitační léčba.  
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Na rehabilitační oddělení je přijata dne 21.1. 2011. Udává bolesti levého 

hlezenního kloubu jak v klidu (intermitentní, pulzující bolest v oblasti 

malleolus medialis), tak hlavně při a po zátěži stojem nebo chůzí (bolest je 

lokalizována v celém hlezenním kloubu, nejintenzivnější je v oblasti 

malleolus lateralis, bez propagace do jiných segmentů). Bolesti vyvolávají 

všechny pohyby v hlezenním kloubu, nejvíce ale inverze. Úlevovou polohou 

je pro pacientku leh ve všech polohách, bez zatížení LDK. Na stupnici od 1 

do 10 (největší bolest) udává pacientka číslo 7. Charakter ani intenzita 

bolesti se v průběhu dne nemění, otok se k večeru zvětšuje. Pacientka 

pociťuje od úrazu změnu její termoregulace – víc se potí, je jí větší teplo. 

Zvýšenou ztuhlost v kloubu v závislosti na denní době nepopisuje. 

• Gynekologická anamnéza 

Menstruace pravidelná, nebolestivá, 2 porody. HAK neužívá. 

• Pracovní anamnéza 

Povoláním logopedka, v průběhu pracovní doby střídá chůzi, sed a stoj. Udává, 

že povolání ji vyčerpává, zejména psychicky. Hlavně z toho důvodu se věnuje 

svým aktivitám (viz. Sportovní anamnéza). 

• Sociální anamnéza 

Pacientka bydlí v bytě ve 12. patře, výtah má k dispozici. Spí bez problémů, 

pravidelně, 7 hodin denně. Má ráda spíše lehčí jídlo, omezení týkající se stravy 

nemá.  

• Farmakologická anamnéza 

Dlouhodobě žádné léky neužívá, po operaci brala CLEXANE, nyní pro zmírnění 

bolestí užívá COXTRAL a TRAMAL. 

• Alergická anamnéza 

Alergická na účinnou látku ketoprofenum (PROFENID), prach a pyly. 

• Sportovní anamnéza 

Jezdectví se věnuje 35 let, ve školním věku i závodně. Kromě toho dělala 

rekreačně gymnastiku a v současné době (do úrazu) denně běhala – hlavně pro 

odreagování a psychickou úlevu od práce. 
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• Anamnéza funkčních dovedností 

Problémy jí dělá obouvání – ponožek i bot. Omezuje ji i nemožnost řídit auto. 

Jinak je plně soběstačná ve vykonávání veškerých denních aktivit. Chodí 

s pomocí 2 FH. 

3.2.3  Předchozí rehabilitace 

 Po úraze v roce 2000 pacientka absolvovala rehabilitační léčbu – terapie 

spočívala zejména ve zlepšení ROM levého hlezenního kloubu, senzomotorické 

stimulaci, mobilizaci drobných kloubů nohy, nácviku správného stereotypu chůze 

a protažení zkrácených svalů. 

3.2.4  Výpis ze zdravotní dokumentace pacientky 

 Objektivní nález při přijetí (21.1. 2011): Pacientka orientována všemi kvalitami, 

lucidní, eupnoe, anikterus, afebrilní, hlava a krk bez patologického nálezu, náplň 

krčních žil nezvýšena, plíce: poklep plný a jasný, auskultačně alveolární dýchání bez 

vedlejších fenomenů, srdce: 2 ozvy, ohraničené, periferie plněné symetricky, břicho bez 

patologického nálezu, DKK bez zjevných zánětů, incise na LDK klidné, zhojeny. 

Mobilita: chůze o 2 FH se zátěží LDK 50 % hmotnosti. Bez sfinkterové poruchy. 

3.2.5  Indikace k rehabilitaci   

Status post fracturam trimalleolaris sin. Doporučené zatížení LDK je na 50 %. 

3.2.6  Diferenciální rozvaha 

Vzhledem k podstoupené operaci, délce imobilizace, předešlým úrazům 

a nynějšímu doporučenému zatěžování LDK na 50 % při vertikálním postavení těla lze 

očekávat snížení rozsahu pohybu v levém hlezenním kloubu (otok), snížení svalové síly 

obou DKK absolutně, LDK relativně vůči PDK (pacientka 2 měsíce chodila o 2 FH 

s plným odlehčením a doma používala k sebeobsluze invalidní vozík). Dále lze 

předpokládat zkrácení svalů obou DKK (hlavně m. triceps surae, ischiokrurální 

svalstvo, adduktory kyčelního kloubu), snížení joint play kloubů LDK (zejména 

drobných kloubů na noze), hypotonus a hypotrofii LDK (vůči stavu před úrazem 

i u PDK – vzhledem k úplné zátěži při chůzi o 2 FH lze uvažovat i o hypertonii 

s případnou hypertrofií), reflexní změny v oblasti jizvy a přilehlých měkkých tkání, 

změnu čití chodidla a plosky nohy, vadné držení těla a hypertonus a hypertrofie svalů 
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HKK (invalidní vozík). Můžeme očekávat i pozitivitu předního zásuvkového testu na L 

hlezenní kloub vzhledem k úrazu z roku 2000. 
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3.3  VSTUPNÍ KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR 

3.3.1  Status praesens 

 Subjektivně pacientka popisuje intermitentní pulzující bolest v oblasti vnitřního 

kotníku, omezení hybnosti z důvodu bolesti L hlezenního kloubu a změnu ve vnímání 

všech podnětů přicházejících do inkriminované oblasti („cítím to úplně jinak, nebo na 

některých místech vůbec v porovnání s obdobím před úrazem nebo s pravou nohou“). 

Objektivně pacientka lucidní, orientovaná, spolupracující, plně soběstačná. 

Pacientka se cítí dobře, je pozitivně naladěna. K chůzi používá 2 FH. 

• Výška: 168 cm 

• Váha: 58 kg 

• BMI: 20,55 kg/m2 

• TF: 68 tepů/min. 

• TTF: neměřena (časové důvody) 

• DF: 15 dechů/min. 

• TK: 120/80 mm Hg 

• Teplota: 36,3 °C 

3.3.2  Vyšetření stoje 

 Pacientka byla vyšetřena ve stoji s odlehčením LDK. Stoj je stabilní, pacientka 

je celým tělem (trupem i dolními končetinami) zrotována pravou částí těla vpřed 

a viditelným odlehčením LDK. Patrný je otok v oblasti L hlezenního kloubu. 

Zezadu: 

� šířka baze: mírně zůžená, � konfigurace pat: oblé bilat., � postavení pat: 

fyziologické z hlediska vbočení/vybočení, � zatížení hran chodidel: mírně mediálně 

bilat., � Achillovy šlachy: zbytnělé bilat., P tlustší, � lýtka: L strana v distální 

polovině bérce oteklá, proximálně patrná hypotrofie m. triceps surae, � výška 

podkolenních rýh: symetrická, � postavení kolenních kloubů: fyziologické, � 

konfigurace ischiokrurálního svalstva: L strana hypotrofie, � postavení kyčelních 

kloubů: fyziologické, � výška subgluteálních rýh: symetrická, � konfigurace 

hýžďových svalů: hypotrofie bilat., � postavení pánve: sešikmená, L polovina výš, � 

výška cristae iliacae: symetrická, � výška SIPS: L výš, � taile: P strana hlubší 

(vykrojenější), � Michaelisova routa: symetrická, � thorakobrachiální trojúhelníky: P 
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strana větší, � linie trnových výběžků: kontinuální, bez stranových deviací, � kontury 

paravertebrálních erektorů: v oblasti L-páteře hypertrofie bilat., � rozdíly v kožním 

řasení: oblast SIPS dexter ve výrazné prohlubni, P strana Th/L páteře bez zvýrazněných 

kontur, L strana zřasená laterálně v úrovni obratle Th10, � výška dolních úhlů lopatek: 

P úhel níž, � vzdálenost mediálních okrajů lopatek od páteře: symetrická, � postavení 

lopatek: P strana odstává laterálně, � konfigurace horních fixátorů lopatek: hypertrofie 

bilat., � výška ramen: symetrická, � postavení hlavy: fyziologické, � výška ušních 

boltců: symetrická. 

Levé končetiny zboku: 

� Feissova linie: tuberositas ossis navicularis pod fyziologickou úrovní, � postavení 

kolenního kloubu: fyziologické, � postavení kyčelního kloubu: fyziologické, � 

postavení pánve: fyziologické, � výška SIAS a SIPS vůči sobě: stejně vysoko, � 

držení HKK: fyziologické, � loket HKK: semiflekční postavení, � protrakce ramen: 

negativní. 

Pravé končetiny zboku: 

� Feissova linie: tuberositas ossis navicularis pod fyziologickou úrovní, � postavení 

kolenního kloubu: fyziologické, � postavení kyčelního kloubu: fyziologické, � 

postavení pánve: fyziologické, � výška SIAS a SIPS vůči sobě: stejně vysoko, � 

držení HKK: fyziologické, � loket HKK: semiflekční postavení, � protrakce ramen: 

negativní. 

Trup a hlava zboku: 

� L – lordóza: optimální, � L – lordóza vrchol: L4, � Th/L přechod: plynulý, � Th – 

kyfóza: vyhlazená, � Th – kyfóza vrchol: vrchol není možné identifikovat, � C/Th 

přechod: plynulý, � nejvystouplejší C - obratel: C7, � C – lordóza: optimální, � C – 

lordóza vrchol: C4, � postavení hlavy: mírná anteflexe. 

Zepředu: 

� Úhel zevního vytočení chodidel: obě chodidla 15°, � plochonoží: flexibilní, snížená 

podélná i příčná klenba, � deformity prstů: nepřítomné, � vzhled a barva nehtů: 

fyziologická, � barva kůže: L chodidlo a hlezno začervenané s otokem, � konfigurace 

m. tibialis anterior: L strana hypotrofie, � výška hlaviček fibuly: L strana výš, � 

postavení kolenních kloubů: fyziologické, � postavení patel: fyziologické, � 

konfigurace MQF: L strana hypotrofie, bilaterálně zbytnělý úpon na tub. tibiae,  
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� postavení kyčelního kloubu: fyziologické, � výška trochanterů: L strana výš, � 

postavení pánve: sešikmená, L polovina pánve výš, � výška SIAS: L výš, � outflare-

inflare: negativní, � typ dýchání: dolní hrudní, � thorakobrachiální trojúhelníky: P 

strana větší, � pupek: mírně tažen doleva, � konfigurace břišních svalů: stranově 

symetrická normotrofie � hrudní koš: symetrický, bez deformit, � konfigurace mm. 

pectorales majores: symetrická normotrofie, � claviculy: P výš, � výška SC a AC 

skloubení: vpravo výš, � konfigurace mm. SCM: normotrofie bilat., � výška ramen: P 

strana výš, � postavení hlavy: fyziologické, � obličej: symetrický. 

3.3.3  Vyšetření aspekcí vleže na zádech 

 Kyčelní a hlezenní klouby obou DKK jsou v mírné zevní rotaci, kolenní klouby 

v mírné semiflexi. Otok je lokalizován rovnoměrně v oblasti celého L hlezenního 

kloubu. Patrná je i rozdílná délka dolních končetin – LDK je kratší. 

3.3.4  Vyšetření chůze dle Véleho (37) 

 Vyšetření bylo modifikováno a provedeno s pomocí 2 FH. 

• Stereotyp chůze: třídobá chůze o 2 FH s 50 % odlehčením LDK 

• Typ chůze: peroneální (dle Jandy) 

• Symetrie chůze: LDK v odlehčení, jinak chůze symetrická 

• Délka kroku: PDK delší krok 

• Šířka kroku: stejná 

• Odvíjení chodidla od podložky: nedostatečné LDK 

• Dopad na podložku: fyziologický, přes patu, 5. metatarz a palec bilat. 

• Dopínání kolena do extenze: fyziologické bilat. 

• Úhel extenze v art. coxae: 10° bilat. 

• Postavení L/S a Th/L přechodu: ve frontální rovině jsou v jedné přímce nad 

sebou 

• Pohyb trupu: mírná fyziologická rotace trupu 

• Pohyb pánve: fyziologický, latero-laterální posun nepřesahuje 4 cm 

• Zapojení břišních svalů: fyziologické 

• Postavení ramen: hypertrofie horních fixátorů lopatek, ramena v mírné elevaci 

• Rotace horní části trupu: nepřítomna 
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3.3.5  Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy (30) 

Extenze v kyčelním kloubu (obě DKK): 

1.) M. gluteus maximus, 2.) Ischiokrurální svalstvo, 3.) Paravertebrální svalstvo L – 

páteře ipsilaterálně, 4.) Paravertebrální svalstvo L - páteře kontralaterálně, 5.) 

Paravertebrální svalstvo Th - páteře kontralaterálně, 6.) Paravertebrální svalstvo Th – 

páteře ipsilaterálně  

Abdukce v kyčelním kloubu (obě DKK): 

1.) M. gluteus medius et minimus, 2.) M. tensor fasciae latae, 3.) M. quadratus 

lumborum, 4.) Břišní svalstvo, 5.) M. rectus femoris, 6.) M. iliopsoas 

Abdukce v ramenním kloubu (obě HKK):  

1.) M. trapezius a m. levator scapulae ipsilaterálně izotonicky, 2.) M. trapezius a m. 

levator scapulae kontralaterálně izometricky, 3.) M. deltoideus a m. supraspinatus, 4.) 

M. quadratus lumborum kontralaterálně, 5.) Dolní fixátory lopatky  

3.3.6  Antropometrické vyšetření dle Haladové (38) 

Délka DK PDK LDK 

Anatomická délka 81 cm 79 cm 

Funkční délka (SIAS – MM) 90 cm 88 cm 

Stehno 40 cm 39,5 cm 

Bérec 39,5 cm 38 cm 

Noha 23 cm 23 cm 

Tab. č. 1: Délkové antropometrické údaje DKK (vstupní kin. rozbor) 

Obvod DK PDK LDK 

Stehno 47 cm 44 cm 

Tuberositas tibiae 32,5 cm 32 cm 

Lýtko 35,5 cm 32,5 cm 

Kotníky 22 cm 23,5 cm 

Nárt a pata 31 cm 32,5 cm 

Hlavičky metatarzů 21 cm 21,5 cm 

Tab. č. 2: Obvodové antropometrické údaje DKK (vstupní kin. rozbor) 
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3.3.7  Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (39) 

Zkrácené svaly PDK  LDK  

M. soleus 0 0 

M. gastrocnemius 1 1 

M. iliopsoas 0 1 

M. rectus femoris 1 1 

M. tensor fasciae latae 0 1 

Flexory kol. kl. 1 1 

Adduktory kyč. kl. jednokloubové 0 0 

Adduktory kyč. kl. dvoukloubové 0 0 

M. piriformis 1 1 

Tab. č. 3: Zkrácené svaly DKK (vstupní kin. rozbor) 

3.3.8  Goniometrické vyšetření dle Jandy a Pavlů (40) 

PDK LDK  

Aktivní pohyb: Pasivní pohyb: Aktivní pohyb: Pasivní pohyb: 

Kyčelní kloub: 

S 25-0-125 S 30-0-130 S 25-0-125 S 30-0-130 

F 40-0-20 F 50-0-30 F 40-0-20  F 50-0-30 

R 45-0-35 R 55-0-40 R 45-0-35 R 55-0-40 

Kolenní kloub: 

S 0-0-145 S 0-0-150 S 0-0-145 S 0-0-150 

Hlezenní kloub:  

S 20-0-65 S 15-0-65 S 0-0-25 S 0-0-30 

R 25-0-40 R 30-0-45 R 5-0-5 R 5-0-10 

MTP klouby (1.-5. prst): 

S 60-0-50 S 65-0-60 S 55-0-50 S 60-0-55 

F 15-0-15 F 20-0-20 F 15-0-15 F 20-0-20 

IP kloub palce: 

S 5-0-70 S 10-0-75 S 5-0-70 S 10-0-75 

Tab. č. 4: Rozsahy pohybů v jednotlivých kloubech DKK (vstupní kin. rozbor) 
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3.3.9  Vyšetření hypermobility dle Jandy (39) a Sachseho (41): in Lewit (28) 

• Zkouška rotace hlavy: pozitivní bilat.,  rotace 100° (B) 

• Zkouška šály: pozitivní bilat., loket v medioklavikulární rovině (B) 

• Zkouška zapažených paží: pozitivní bilat., anguli superiores se dotkne celými  

prsty (B) 

• Zkouška založených paží: pozitivní bilat., dotkne se celými prsty (B) 

• Zkouška extendovaných loktů: negativní (A) 

• Zkouška sepjatých rukou: pozitivní, úhel činí 80° 

• Zkouška sepjatých prstů: pozitivní, úhel činí 90° 

• Zkouška posazení na paty: negativní z důvodu zkrácení MQF 

• Kyčelní kloub (rotace): 100° (B) 

• Kolenní kloub (hyperextenze): negativní bilat. 

3.3.10  Vyšetření svalové síly dle Jandy (39) 

Kloub Pohyb PDK LDK 

Kyčelní kloub FL 4+ 4 

 EX 4+ 3+ 

 EX modif. 4 3 

 ABD 4+ 4 

 ADD 5 4 

 ZR 4+ 4 

 VR 5 4+ 

Kolenní kloub FL 5 4+ 

 EX 5 4+ 

Hlezenní kloub PF (m. triceps surae) 5 3 

 PF (m. soleus) 5 3 

 SUP + DF 4 3 

 SUP + PF 5 3 

 PRO + PF 4 3 

MTP kloub (2.-5. prst) FL 5 5 

 EX 5 5 

 ABD 5 5 
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 ADD 5 5 

MTP kloub (hallux) FL 5 5 

 EX 5 5 

Tab. č. 5: Síla svalů DKK testováním dle Jandy (vstupní kin. rozbor) 

3.3.11  Neurologické vyšetření dle Pfeiffera (42) 

Pacientka je orientována místem, časem i osobou, je při vědomí, bez poruchy 

řeči, mentálně úplně v pořádku.  

Vyšetření reflexů DKK: 

• Reflex patelární: normoreflexie bilat. 

• Reflex Achillovy šlachy: normoreflexie bilat. 

• Reflex medioplantární: normoreflexie bilat. 

Vyšetření čití:  

• Taktilní:  hypestezie v oblasti celého L hlezenního kloubu 

• Algické: hyperalgezie v oblasti malleolus medialialis et lateralis 

• Lokalizační: bez patologického nálezu bilat. 

• Grafestezie: bez patologického nálezu bilat. (vyšetřeno na ploskách noh) 

• Kinestezie: u prstů LDK pacientka opakovaně zaměňuje pořadí 2. – 5. prstu, 

směr pohybu identifikuje správně 

• Statestezie:  bez patologického nálezu bilat. 

• Palestezie: ladička nebyla k dispozici   

Vyšetření svalového tonu: 

• M. triceps surae: mírný hypertonus L strana 

• M. tibialis anterior:  mírný hypertonus P strana, L strana normotonus  

• Ischiokrurální svalstvo: mírný hypertonus L strana, hypertonus P strana 

• Adduktory ky č. kl.: mírný hypertonus bilat. 

• M. quadriceps femoris: hypotonus L strana, mírný hypertonus P strana 

• Hýžďové svalstvo: hypotonus bilat. 

• Paravertebrální svalstvo L – páteře: hypertonus bilat. 

• Horní fixátory lopatek:  hypertonus bilat. 

• Břišní svalstvo: normotonus bilat. 
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• M. pectoralis major: normotonus bilat. 

• M. sternocleidomastoideus: normotonus bilat. 

3.3.12  Vyšetření reflexních změn dle Lewita (28) 

• Palpace: hydratace kůže dostatečná, teplota v oblasti L hlezenního kloubu 

zvýšená, kůže pružná, protažitelná a posunlivá, palpačně zjištěna bolestivost 

• Trigger points: m. soleus sinister, m. biceps femoris sinister 

• Periostové body: palpační bolestivost v oblasti úponu plantární aponeurosy na 

calcaneus bilat., caput fibulae sinister  

3.3.13  Vyšetření kloubní vůle dle Lewita (28) 

 Kloubní vůle je omezena v talokrurálním klubu dorzálním směrem, v 

Lisfrankově skloubení dorzoplantárně a do rotací a u hlavičky fibuly směrem 

ventrodorzálním u LDK. 

3.3.14  Vyšetření jizvy 

• Tibia: Jizva 8 cm dlouhá, měkké tkáně dobře protažitelné, vrstvy vůči sobě 

pohyblivé, barva červenofialová, teplota zvýšená, bolestivost na dotek. 

• Fibula: Jizva 9 cm dlouhá, proximální i distální konec je pohyblivý vůči 

hlouběji uloženým vrstvám, uprostřed je pohyblivost a protažitelnost zmenšena, 

barva červenofialová, teplota zvýšená, bolestivost na dotek. 

3.3.15  Speciální testy dle Koláře (4) 

• Přední zásuvkový test na L hlezenní kloub: pozitivní 

• Talar tilt test na L hlezenní kloub: negativní 

3.3.16  Závěr vyšetření 

 Většina patologií přítomných u vyšetření stoje plynula z nerovnoměrného 

postavení pacientky (s odlehčením LDK), za nejvýznamnější odchylky lze považovat 

plochonoží (podélné i příčné), zbytnělé úpony m. quadriceps femoris bilat. (jezdectví) 

a Achillovy šlachy na pravé straně (přetížení při odlehčování LDK), vyhlazenou kyfózu 

Th – páteře a hypertonus horních trapézů (viditelný je zejména při chůzi o 2 FH). 

Převahu horních fixátorů lopatek potvrdilo i vyšetření stereotypu abdukce v ramenních 

kloubech. Chůze o 2 FH s odlehčením LDK zapříčinilo funkční zkrat LDK o 2 cm 
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s hypotrofií (na stehně je LDK tenčí o 3 cm). LDK je v antropometrickém měření přes 

nárt a patu o 1,5 cm širší z důvodu otoku. Zkrácené jsou bilaterálně flexory kolenního 

kloubu, m. gastrocnemius, m. rectus femoris, m. piriformis a levý m. iliopsoas. Patrná je 

konstituční hypermobilita projevující se jak ve standardizovaném vyšetření dle Jandy 

a Sachseho, tak v aktivním a pasivním rozsahu ve zdravém pravém hlezenním kloubu. 

Rozsah pohybu je omezen ve všech pohybech v levém hlezenním kloubu, největší 

omezení (i bolestivost) je při pohybu do inverze. Celá LDK a hlavně svalstvo 

hlezenního kloubu jsou oslabené, PDK je mírně oslabená v pohybech v kyčelním 

kloubu a je v mírném hypertonu. Svaly LDK s tendencí ke zkracování jsou převážně 

hypotrofické s mírnou hypertonií. V oblasti vnitřního i zevního kotníku LDK je 

přítomna hypestezie a hyperalgezie. Propriocepce LDK je snížena. Svalové spoušťové 

body má pacientka vlevo v m. soleus a v oblasti Achillovy šlachy bilaterálně, periostové 

body na levé hlavičce fibuly a na patní ostruze oboustranně. Kloubní vůle je omezena 

v talokrurálním kloubu, v Lisfrankově skloubení a u hlavičky fibuly vlevo. U jizvy 

v oblasti malleolus lateralis je ve střední části zhoršená posunlivost vůči níže uloženým 

vrstvám. Pozitivita předního zásuvkového testu poukazuje na instabilitu ligamentum 

fibulotalare anterius.   

 Syntézou všech vyšetřených parametrů lze usoudit na sníženou stabilitu DKK 

a zejména hlezenních kloubů v návaznosti na předchozí úrazy a také konstituční 

hypermobilitu, poruchu propriocepce a trvalou instabilitu levého lig. fibulotalare 

anterius. Funkci DKK významně ovlivňuje i jezdectví, kde jsou DKK v rigidním 

postavení (addukce v kyč. kloubech, dorzální flexe s everzí v hlez. kloubech). Vlivem 

nerovnoměrného zatěžování v době imobilizace (LDK) vznikly u pacientky svalové 

dysbalance v podobě oslabení, zkrácení svalstva, snížení rozsahů pohybů, přítomnost 

spoušťových a periostových bodů. Zřejmě z důvodu dlouhodobého chození o 2 FH jsou 

u pacientky přítomny hypertonní horní trapézy (i když vyhlazená Th – kyfóza 

poukazuje na dlouhodobější nerovnováhu mezi horními a dolními fixátory lopatek) – 

chůze o berlích mohla tuto dysbalanci ještě zvýraznit.  



 

 

52 
 
 
 

3.4 KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ RHB PLÁN 

3.4.1  Krátkodobý rehabilitační plán 

• Prevence TEN 

• Zmírnění bolestivosti celého L hlezenního kloubu 

• Obnovení rozsahu pohybu v L hlezenním kloubu (redukce otoku, terapie jizvy 

a okolních měkkých tkání, protažení zkrácených svalů, zvýšení svalové síly, 

terapie periostových bodů a trigger points, zvýšení joint play v kloubech 

s omezením této funkce) 

• Odstranění a prevence řetězení poruch z dolních končetin (nácvik správného 

stereotypu chůze o 2 FH, zlepšení stability a rovnováhy pacientky, zlepšení 

propriocepce chodidla, korekce funkčního zkratu LDK a plochonoží) 

• Úprava svalových dysbalancí DKK (relaxace svalů ve zvýšeném napětí, posílení 

hypotrofických svalů) 

• Podpora psychického stavu pacientky 

3.4.2  Dlouhodobý rehabilitační plán 

• Individuální (ambulantní) cvičení pacientky s výše uvedenými cíli (zvýšení 

aference, protahování zkrácených svalů...) 

• Nácvik správného stereotypu chůze s plným zatěžováním LDK, až toto bude 

možné 

• Důkladnější vyšetření a cílenější terapeutické zaměření se na dysbalanci mezi 

horními a dolními fixátory lopatek 

• Nácvik specifických pohybových dovedností pro úspěšný návrat pacientky 

k její sportovní činnosti 

• Fixace L hlezenního kloubu ortézou jako prevence dalších úrazů této oblasti 

• Pravidelná celková regenerace organismu pro snížení rizika poškození kloubů 

a odbourání stresu, který může vést k zvýšenému riziku sportovních úrazů 

• Sledování biochemických hodnot hladin vápníku a vitaminu D a v případě 

deficitu nasazení výživových doplňků nebo syntetických preparátů obsahujících 

uvedené složky 

• Zlepšit podmínky (výstroj, trať) při jezdectví a minimalizovat tím riziko vzniku 

úrazu 
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3.5  CÍLE TERAPEUTICKÝCH JEDNOTEK 

 Vzhledem ke komplexní terapii a dostatečnému časovému prostoru se s 

pacientkou budeme snažit o naplnění níže uvedených cílů v plném rozsahu v každé 

terapeutické jednotce. Jednotlivé cíle mohou být v průběhu terapie modifikovány dle 

aktuálního stavu pacientky. 

• prevence TEN 

• zvýšení rozsahu pohybu v L hlezenním kloubu 

• protažení zkrácených svalů 

• zvýšení svalové síly obou DKK 

• relaxace hypertonních svalů 

• odstranění trigger points a periostových bodů 

• zmírnění bolestivosti celého L hlezenního kloubu 

• redukce otoku 

• zvýšení joint play v kloubech s omezením této funkce 

• zlepšení propriocepce obou chodidel 

• korekce funkčního zkratu LDK a plochonoží 
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3.6  NÁVRH OBSAHU TERAPEUTICKÝCH JEDNOTEK 

• Izometrické cviky DKK jako prevence TEN 

• Analytické cviky DKK a dolních fixátorů lopatek proti odporu, s využitím 

therabandu 

• PNF dle Kabata – posilovací vzorce dolních končetin a dolních fixátorů lopatek 

(pomalý zvrat, pomalý zvrat – výdrž) 

• PIR pro odstranění trigger points a pro relaxaci hypertonních svalů 

• Antigravitační metoda pro relaxaci hypertonních svalů 

• PIR s následným protažením jako terapie zkrácených svalů a pro zvýšení 

rozsahu pohybu v L hlezenním kloubu 

• Aktivní, pasivní pohyby, speciální terapeutické přístroje (Motomed) pro zvýšení 

rozsahu pohybů L hlezenního kloubu 

• Techniky měkkých tkání pro zlepšení posunlivosti jednotlivých vrstev vůči 

sobě a zmírnění bolestivosti 

• Mobilizace talokrurálního skloubení, Lisfrankova skloubení a hlavičky fibuly 

pro zvýšení joint play 

• Senzomotorická stimulace (dle Jandy a Vávrové) k zlepšení propriocepce, 

stability a rovnováhy pacientky s ohledem na 50 % povolenou zátěž LDK 

• Nácvik správného stereotypu chůze o 2 FH 

• Míčkování  a kinesiotaping pro redukci otoku 

• Polohování LDK do elevace 

• Prostředky fyzikální terapie aplikované na L hlezenní kloub – kryoterapie 

(ledové sáčky), vířivá koupel 

• Psychická podpora pacientky 
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3.7  PRŮBĚH TERAPIE 

 S pacientkou jsem spolupracoval na lůžkovém rehabilitačním oddělení během 

dvou týdnů – uskutečnili jsme 9 terapeutických jednotek trvajících vždy 1 hodinu 

v dopoledním rehabilitačním programu. Kromě toho pacientka absolvovala každý den 

i odpolední terapii trvající 45 minut (obsah terapie totožný s dopoledním programem), 

vířivku na LDK ve vodě o 34°C (15 minut) a 2x denně po dobu 20 minut léčebný 

pohybový přístroj Motomed (kromě 31.1. – blíže viz. tento den). První týden byla 

pacientce nastavena zátěž 2, druhý týden zátěž 3. V čase mimo aktivní rehabilitace (v 

pokoji na lůžku) polohuje pacientka LDK do zvýšené polohy pro zlepšení odtoku lymfy 

a na oblast L hlezenního kloubu si aplikuje ledové sáčky pro zmírnění bolestivosti. Dne 

26.1. 2011 a 2.2. 2011 je pacientce aplikován kinesiotape pro zlepšení odtoku lymfy. 

21.1. 2011 – vstupní kineziologický rozbor 

Provedení vstupního kineziologického rozboru pro vytvoření terapeutických 

plánů, pacientka je zainstruována o následujícím průběhu terapie, je obeznámena 

s chodem rehabilitačního oddělení. 

 
24.1. 2011 – 1. terapeutická jednotka 

Status praesens: 

Subjektivně: Pacientka se cítí dobře, popisuje přetrvávající  bolest v oblasti zejména 

zevního kotníku LDK. Na stupnici bolesti od 1 do 10 udává stupeň 6. Cítí zlepšení 

hybnosti v L hlezenním kloubu. 

Objektivně: Během víkendové chůze o 2 FH s 50 % zatížením LDK došlo ke zvětšení 

objemu svalové hmoty (obvod 15 cm nad patellou: PDK � 47 cm, LDK � 45 cm). 

Jizvy jemně zarudlé, dobře posunlivé vůči níže uloženým vrstvám, palpačně zvýšená 

bolestivost a zvýšená teplota. Akra teplá, překrvená. Otok hlezna aspekčně stejně velký 

jako při vstupním kineziologickém rozboru, obvod přes nárt a patu nezměněn (PDK � 

31 cm, LDK � 32,5 cm). Došlo k poměrně výraznému zvýšení rozsahu pohybu do 

plantární flexe v L hlezenním kloubu (S 0-0-40), rozsah pohyblivosti ve frontální rovině 

nezměněn (F 5-0-5).  
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Provedení terapie: 

• Izometrie m. quadriceps femoris bilat. 

• AP + PP pro zvýšení rozsahu pohybu � hlezenní kloub do PF, DF, INV, EV � 

počet opakování každý pohyb 5x aktivně + 5x pasivně  

• PIR s následným protažením dle Jandy pro zvýšení rozsahu pohybu L 

hlezenního kloubu � extenzory prstů, m. triceps surae, počet opakování vždy 3x 

• PIR s následným protažením dle Jandy jako terapie zkrácených svalů obou DKK 

� m. gastrocnemius, m. rectus femoris, m. biceps femoris, m. semitendinosus, 

m. semimembranosus, počet opakovaní 3x na každý sval 

• Analytické posílení svalů obou DKK proti odporu s využitím Therabandu � 

kyčelní kloub do FL, EX, ABD, ADD, ZR, VR, kolenní kloub do FL a EX, 

hlezenní kloub do PF, DF, INV, EV � počet opakování každý pohyb 5x 

• PNF dle Kabata � I. a II. diagonála FL a EX vzorec technikou pomalý zvrat na 

obě DKK (počet opakování každý vzorec 5x) 

• PIR dle Lewita � plantární aponeurosa bilat., m. soleus sinister, ischiokrurální 

svalstvo bilat. (AGR dle Zbojana), mm. adductores bilat. (jednokloubové 

i dvoukloubové), počet opakovaní 3x na každý sval 

• TMT dle Lewita � tlaková masáž jizvy, protažení měkkých tkání v oblasti obou 

kotníků, největší důraz kladen na oblast laterální jizvy, kde je posunlivost nejvíc 

omezená 

• Míčkování molitanovým míčkem v oblasti obou kotníků distoproximálně 

• Mobilizace dle Lewita (LDK) � talokrurální skloubení směrem dorzálním, 

Lisfrankovo skloubení dorzoplantárně a do rotací, caput fibulae ventrodorzálně   

• Senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové � nácvik malé nohy, 

korigovaný stoj s odlehčením LDK, odlehčený stoj na válcové úseči 

s přidržením se žebřin, poté vyloučení zrakové kontroly, to samé na kulové 

úseči, doba trvání na každé úseči 30 sekund 

• Proprioceptivní cvičení s 50 % odlehčením LDK � prostý stoj na Posturomedu, 

poté vylučení zrakové kontroly, nakonec při zavřených očích jemné postrky 

terapeuta do pacientky s cílem udržet rovnováhu, každá fáze 30 sekund  

• Proprioceptivní cvičení s 50 % odlehčením LDK � prostý stoj na stimulační 

podložce s „bodlinkami“ – 30 sekund 

• Nácvik správného stereotypu chůze o 2 FH 
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Závěr terapeutické jednotky:  

Subjektivně: Pacientka je s terapií spokojena, cítí se lehčí a uvolněnější. Bolest 

hlezenního kloubu cítí stejně jako před terapií, na stupeň 6.  

Objektivně: Objem svalové hmoty nezměněn, u jizvy přetrvává palpačně zvýšená 

bolestivost a zvýšená teplota. Otok i rozsahy pohybů v L hlezenním kloubu nezměněny 

vůči status praesens. Odstraněny trigger points i periostové body. 

25.1. 2011 – 2. terapeutická jednotka 

Status praesens: 

Subjektivně: Pacientka se cítí dobře, je pozitivně naladěna, bolest L hlezenního kloubu 

mírně ustoupila. Na stupnici bolesti od 1 do 10 udává stupeň 5. Cítí zlepšení hybnosti 

v L hlezenním kloubu. 

Objektivně: Opět došlo ke zvýšení objemu svalové hmoty (obvod 15 cm nad patellou: 

PDK � 48 cm, LDK � 46 cm). Jizvy jemně zarudlé, dobře posunlivé vůči níže 

uloženým vrstvám, palpačně zvýšená bolestivost a zvýšená teplota. Akra teplá, 

překrvená. Aspekčně otok hlezna zmenšený, potvrzuje to i obvod přes nárt a patu (PDK 

� 30 cm, LDK � 31,5 cm). Znovu došlo k poměrně výraznému zvýšení rozsahu 

pohybu do plantární flexe v L hlezenním kloubu (S 0-0-50), rozsah pohyblivosti ve 

frontální rovině nezměněn (F 5-0-5).  

Provedení terapie: 

• Izometrie m. quadriceps femoris bilat. 

• AP + PP pro zvýšení rozsahu pohybu � hlezenní kloub do PF, DF, INV, EV � 

počet opakování každý pohyb 5x aktivně + 5x pasivně  

• PIR s následným protažením dle Jandy pro zvýšení rozsahu pohybu L 

hlezenního kloubu � extenzory prstů, m. triceps surae, počet opakování vždy 3x 

• PIR s následným protažením dle Jandy jako terapie zkrácených svalů obou DKK 

� m. gastrocnemius, m. rectus femoris, m. biceps femoris, m. semitendinosus, 

m. semimembranosus, počet opakovaní 3x na každý sval 

• Analytické posílení svalů obou DKK proti odporu s využitím Therabandu � 

kyčelní kloub do FL, EX, ABD, ADD, ZR, VR, kolenní kloub do FL a EX, 

hlezenní kloub do PF, DF, INV, EV � počet opakování každý pohyb 5x 
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• PNF dle Kabata � I. a II. diagonála FL a EX vzorec technikou pomalý zvrat na 

obě DKK (počet opakování každý vzorec 5x) 

• PIR dle Lewita � plantární aponeurosa bilat., m. soleus sinister, ischiokrurální 

svalstvo bilat. (AGR dle Zbojana), mm. adductores bilat. (jednokloubové 

i dvoukloubové), počet opakovaní 3x na každý sval 

• TMT dle Lewita � tlaková masáž jizvy, protažení měkkých tkání v oblasti obou 

kotníků, největší důraz kladen na oblast laterální jizvy, kde je posunlivost nejvíc 

omezená 

• Míčkování molitanovým míčkem v oblasti obou kotníků distoproximálně 

• Mobilizace dle Lewita (LDK) � talokrurální skloubení směrem dorzálním, 

Lisfrankovo skloubení dorzoplantárně a do rotací, caput fibulae ventrodorzálně   

• Senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové � nácvik malé nohy, 

korigovaný stoj s odlehčením LDK, odlehčený stoj na válcové úseči 

s přidržením se žebřin, poté vyloučení zrakové kontroly, to samé na kulové 

úseči, doba trvání na každé úseči 30 sekund 

• Proprioceptivní cvičení s 50 % odlehčením LDK � prostý stoj na Posturomedu, 

poté vylučení zrakové kontroly, nakonec při zavřených očích jemné postrky 

terapeuta do pacientky s cílem udržet rovnováhu, každá fáze 30 sekund  

• Proprioceptivní cvičení s 50 % odlehčením LDK � prostý stoj na stimulační 

podložce s „bodlinkami“ – 30 sekund 

• Nácvik správného stereotypu chůze o 2 FH 

Závěr terapeutické jednotky:  

Subjektivně: Pacientka je s terapií spokojena, pociťuje mírnou únavu z celého RHB 

programu. Bolest hlezenního kloubu cítí stejně jako před terapií, na stupeň 5.  

Objektivně: Objem svalové hmoty nezměněn, u jizvy přetrvává palpačně zvýšená 

bolestivost a zvýšená teplota. Otok i rozsahy pohybů v L hlezenním kloubu nezměněny 

vůči status praesens. 
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26.1. 2011 – 3. terapeutická jednotka 

Status praesens: 

Subjektivně: Pacientka se cítí dobře, je pozitivně naladěna, bolest L hlezenního kloubu 

opět mírně ustoupila. Na stupnici bolesti od 1 do 10 udává stupeň 4. Cítí zlepšení 

hybnosti v L hlezenním kloubu. Eviduje subjektivní zvýšení objemu svalové hmoty, ale 

také zvýšenou únavu. 

Objektivně: Objem svalové hmoty je oproti 25.1. nezměněn (obvod 15 cm nad patellou: 

PDK � 48 cm, LDK � 46 cm). Jizvy jemně zarudlé, dobře posunlivé vůči níže 

uloženým vrstvám, palpačně bolestivost mírnější, teplota okolí jizvy stále zvýšena, ale 

méně. Akra teplá, překrvená. Aspekčně otok hlezna nezměněn vůči 25.1. – měřením 

přes nárt a patu: (PDK � 30 cm, LDK � 31,5 cm). Rozsah pohybu v L hlezenním 

kloubu opět zvýšen, o 5° do DF i PF (S 5-0-55), rozsah pohyblivosti ve frontální rovině 

nezměněn (F 5-0-5).  

Provedení terapie: 

• Izometrie m. quadriceps femoris bilat. 

• AP + PP pro zvýšení rozsahu pohybu � hlezenní kloub do PF, DF, INV, EV � 

počet opakování každý pohyb 5x aktivně + 5x pasivně  

• PIR s následným protažením dle Jandy pro zvýšení rozsahu pohybu L 

hlezenního kloubu � extenzory prstů, m. triceps surae, počet opakování vždy 3x 

• PIR s následným protažením dle Jandy jako terapie zkrácených svalů obou DKK 

� m. gastrocnemius, m. rectus femoris, m. biceps femoris, m. semitendinosus, 

m. semimembranosus, počet opakovaní 3x na každý sval 

• Analytické posílení svalů obou DKK proti odporu s využitím Therabandu � 

kyčelní kloub do FL, EX, ABD, ADD, ZR, VR, kolenní kloub do FL a EX, 

hlezenní kloub do PF, DF, INV, EV � počet opakování každý pohyb 5x 

• PNF dle Kabata � I. a II. diagonála FL a EX vzorec technikou pomalý zvrat na 

obě DKK (počet opakování každý vzorec 5x) 

• PIR dle Lewita � plantární aponeurosa bilat., m. soleus sinister, ischiokrurální 

svalstvo bilat. (AGR dle Zbojana), mm. adductores bilat. (jednokloubové 

i dvoukloubové), počet opakovaní 3x na každý sval 
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• TMT dle Lewita � tlaková masáž jizvy, protažení měkkých tkání v oblasti obou 

kotníků, největší důraz kladen na oblast laterální jizvy, kde je posunlivost nejvíc 

omezená 

• Míčkování molitanovým míčkem v oblasti obou kotníků distoproximálně 

• Mobilizace dle Lewita (LDK) � talokrurální skloubení směrem dorzálním, 

Lisfrankovo skloubení dorzoplantárně a do rotací, caput fibulae ventrodorzálně   

• Senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové � nácvik malé nohy, 

korigovaný stoj s odlehčením LDK, odlehčený stoj na válcové úseči 

s přidržením se žebřin, poté vyloučení zrakové kontroly, to samé na kulové 

úseči, doba trvání na každé úseči 30 sekund 

• Proprioceptivní cvičení s 50 % odlehčením LDK � prostý stoj na Posturomedu, 

poté vylučení zrakové kontroly, nakonec při zavřených očích jemné postrky 

terapeuta do pacientky s cílem udržet rovnováhu, každá fáze 30 sekund  

• Proprioceptivní cvičení s 50 % odlehčením LDK � prostý stoj na stimulační 

podložce s „bodlinkami“ – 30 sekund 

• Nácvik správného stereotypu chůze o 2 FH 

Závěr terapeutické jednotky:  

Subjektivně: Pacientka je s terapií spokojena, pociťuje zvýšenou únavu. Bolest 

hlezenního kloubu cítí stejně jako před terapií, na stupeň 4. Popisuje zlepšení stability 

při chůzi o 2 FH. 

Objektivně: Objem svalové hmoty i stav jizvy a okolních měkkých tkání nezměněn. 

Otok i rozsahy pohybů v L hlezenním kloubu nezměněny vůči status praesens. Zvýšení 

joint play v Lisfrankově skloubení a u hlavičky fibuly. Pacientka je u cvičení na 

labilních plochách stabilnější, při vyloučení zrakové funkce jsou titubace méně výrazné. 

27.1. 2011 – 4. terapeutická jednotka 

Status praesens: 

Subjektivně: Pacientka se cítí unaveně, ale je pozitivně naladěna, bolest L hlezenního 

kloubu je stejná jako 26.1. Na stupnici bolesti od 1 do 10 udává stupeň 4. Pociťuje 

subjektivní zvýšení objemu svalové hmoty, rozsah pohybu vnímá stejně. Popisuje 

zlepšenou stabilitu při vykonávání běžných denních činností. 



 

 

61 
 
 
 

Objektivně: Objem svalové hmoty se zvýšil (obvod 15 cm nad patellou: PDK � 49 cm, 

LDK � 46,5 cm). Jizvy jemně zarudlé, dobře posunlivé vůči níže uloženým vrstvám, 

palpačně bolestivost mírnější, teplota okolí jizvy stále zvýšena, ale méně. Akra teplá, 

překrvená. Aspekčně otok hlezna nezměněn vůči 26.1., měřením přes nárt a patu 

zmenšení otoku o 0,5 cm (PDK � 30 cm, LDK � 31 cm). Rozsah pohybu v L 

hlezenním kloubu v sagitální rovině nezměněn (S 5-0-55), pohyblivost ve frontální 

rovině mírně zvýšena – do inverze (F 5-0-10).  

Provedení terapie: 

• AP + PP pro zvýšení rozsahu pohybu � hlezenní kloub do PF, DF, INV, EV � 

počet opakování každý pohyb 5x aktivně + 5x pasivně  

• PIR s následným protažením dle Jandy pro zvýšení rozsahu pohybu L 

hlezenního kloubu � extenzory prstů, m. triceps surae, počet opakování vždy 3x 

• PIR s následným protažením dle Jandy jako terapie zkrácených svalů obou DKK 

� m. gastrocnemius, m. rectus femoris, m. biceps femoris, m. semitendinosus, 

m. semimembranosus, počet opakovaní 3x na každý sval 

• Analytické posílení svalů obou DKK proti odporu s využitím Therabandu � 

kyčelní kloub do FL, EX, ABD, ADD, ZR, VR, kolenní kloub do FL a EX, 

hlezenní kloub do PF, DF, INV, EV � počet opakování každý pohyb 5x 

• PNF dle Kabata � I. a II. diagonála FL a EX vzorec technikou pomalý zvrat – 

výdrž na obě DKK (počet opakování každý vzorec 5x) 

• PIR dle Lewita � plantární aponeurosa bilat., m. soleus sinister, ischiokrurální 

svalstvo bilat. (AGR dle Zbojana), mm. adductores bilat. (jednokloubové 

i dvoukloubové), počet opakovaní 3x na každý sval 

• TMT dle Lewita � tlaková masáž jizvy, protažení měkkých tkání v oblasti obou 

kotníků, největší důraz kladen na oblast laterální jizvy, kde je posunlivost nejvíc 

omezená 

• Míčkování molitanovým míčkem v oblasti obou kotníků distoproximálně 

• Mobilizace dle Lewita (LDK) � talokrurální skloubení směrem dorzálním, 

Lisfrankovo skloubení dorzoplantárně a do rotací, caput fibulae ventrodorzálně   

• Senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové � nácvik malé nohy, 

korigovaný stoj s odlehčením LDK, odlehčený stoj na válcové úseči 

s přidržením se žebřin, poté vyloučení zrakové kontroly, to samé na kulové 

úseči, doba trvání na každé úseči 30 sekund 
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• Proprioceptivní cvičení s 50 % odlehčením LDK � prostý stoj na Posturomedu, 

poté vylučení zrakové kontroly, nakonec při zavřených očích jemné postrky 

terapeuta do pacientky s cílem udržet rovnováhu, každá fáze 30 sekund  

• Proprioceptivní cvičení s 50 % odlehčením LDK � prostý stoj na stimulační 

podložce s „bodlinkami“ – 30 sekund 

• Nácvik správného stereotypu chůze o 2 FH 

Závěr terapeutické jednotky:  

Subjektivně: Pacientka je s terapií spokojena, pociťuje zvýšenou únavu. Bolest 

hlezenního kloubu se mírně zvýšila, udává stupeň 5. Popisuje subjektivní zlepšení 

stability. 

Objektivně: Objem svalové hmoty, otok i rozsahy pohybů v L hlezenním kloubu 

nezměněny vůči status praesens. Došlo k výraznému zlepšení posunlivosti laterální 

jizvy ve střední části vůči níže uloženým vrstvám.  

28.1. 2011 – 5. terapeutická jednotka 

Status praesens: 

Subjektivně: Pacientka se cítí unaveně, ale je pozitivně naladěna, bolest L hlezenního 

kloubu popisuje na stupeň 5. Říká, že každým dnem se cítí „silnější“ (i psychicky). 

Objektivně: Objem svalové hmoty nezměněn vůči 27.1. (obvod 15 cm nad patellou: 

PDK � 49 cm, LDK � 46,5 cm). Jizvy jemně zarudlé, dobře posunlivé vůči níže 

uloženým vrstvám, palpačně bolestivost větší než 27.1., teplota okolí jizvy zvýšena. 

Akra teplá, překrvená. Aspekčně otok hlezna zvětšen vůči 27.1., měřením přes nárt 

a patu je stejný (PDK � 30 cm, LDK � 31 cm). Rozsah pohybu v L hlezenním kloubu 

v sagitální rovině nezměněn (S 5-0-55), pohyblivost ve frontální rovině nezměněna (F 

5-0-10).  

Provedení terapie: 

• AP + PP pro zvýšení rozsahu pohybu � hlezenní kloub do PF, DF, INV, EV � 

počet opakování každý pohyb 5x aktivně + 5x pasivně  

• PIR s následným protažením dle Jandy pro zvýšení rozsahu pohybu L 

hlezenního kloubu � extenzory prstů, m. triceps surae, počet opakování vždy 3x 
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• PIR s následným protažením dle Jandy jako terapie zkrácených svalů obou DKK 

� m. gastrocnemius, m. rectus femoris, m. biceps femoris, m. semitendinosus, 

m. semimembranosus, počet opakovaní 3x na každý sval 

• Analytické posílení svalů obou DKK proti odporu s využitím Therabandu � 

kyčelní kloub do FL, EX, ABD, ADD, ZR, VR, kolenní kloub do FL a EX, 

hlezenní kloub do PF, DF, INV, EV � počet opakování každý pohyb 5x 

• PNF dle Kabata � I. a II. diagonála FL a EX vzorec technikou pomalý zvrat – 

výdrž na obě DKK (počet opakování každý vzorec 5x) 

• PIR dle Lewita � plantární aponeurosa bilat., m. soleus sinister, ischiokrurální 

svalstvo bilat. (AGR dle Zbojana), mm. adductores bilat. (jednokloubové 

i dvoukloubové), počet opakovaní 3x na každý sval 

• TMT dle Lewita � tlaková masáž jizvy, protažení měkkých tkání v oblasti obou 

kotníků, největší důraz kladen na oblast laterální jizvy, kde je posunlivost nejvíc 

omezená 

• Míčkování molitanovým míčkem v oblasti obou kotníků distoproximálně 

• Mobilizace dle Lewita (LDK) � talokrurální skloubení směrem dorzálním, 

Lisfrankovo skloubení dorzoplantárně a do rotací, caput fibulae ventrodorzálně   

• Senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové � nácvik malé nohy, 

korigovaný stoj s odlehčením LDK, odlehčený stoj na válcové úseči 

s přidržením se žebřin, poté vyloučení zrakové kontroly, to samé na kulové 

úseči, doba trvání na každé úseči 30 sekund 

• Proprioceptivní cvičení s 50 % odlehčením LDK � prostý stoj na Posturomedu, 

poté vylučení zrakové kontroly, nakonec při zavřených očích jemné postrky 

terapeuta do pacientky s cílem udržet rovnováhu, každá fáze 30 sekund  

• Proprioceptivní cvičení s 50 % odlehčením LDK � prostý stoj na stimulační 

podložce s „bodlinkami“ – 30 sekund 

• Nácvik správného stereotypu chůze o 2 FH 

Závěr terapeutické jednotky:  

Subjektivně: Pacientka je s terapií spokojena, pochvaluje si zejména metodu PNF – 

sama cítí, jak se svalová síla den ode dne zvětšuje. Pociťuje zvýšenou únavu a těší se na 

víkend – menší zátěž. Bolest hlezenního kloubu stejná jako před terapií.  

Objektivně: Objem svalové hmoty, otok i rozsahy pohybů v L hlezenním kloubu 

nezměněny vůči status praesens.  
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Týdenní závěr: 

V průběhu prvního týdne terapie došlo celkově ke zvýšení rozsahu pohybu v L 

hlezenním kloubu a to zejména do PF. Dále se zvyšuje svalová síla obou DKK, 

zkrácené svaly s pacientkou úspěšně protahujeme, úspěšná zatím je i relaxace 

hypertonních svalů. Výrazný je pokrok v stabilitě pacientky a to i za ztížených 

podmínek. Celý týden dal pacientce dle jejích slov „ řádně zabrat“, proto je na víkend 

doporučena snížená zátěž, odpočinek a příprava na druhý terapeutický týden.  

 

31.1. 2011 – 6. terapeutická jednotka 

Status praesens: 

Subjektivně: Pacientka popisuje zhoršení stávajících bolestí, na stupnici od 1 – 10 udává 

stupeň bolestivosti 7. Přes víkend místo odpočinku nohu dost zatěžovala – chůze 

a Motomed. 

Objektivně: Objem svalové hmoty mírně zvýšen vůči 28.1. (obvod 15 cm nad patellou: 

PDK � 49,5 cm, LDK � 46,5 cm). Jizvy jemně zarudlé, dobře posunlivé vůči níže 

uloženým vrstvám, palpačně pociťuje bolestivost, teplota okolí jizvy zvýšena. Akra 

teplá, překrvená. Aspekčně otok hlezna podobný jako 28.1., měřením přes nárt a patu 

stejný (PDK � 30 cm, LDK � 31 cm). Rozsah pohybu v L hlezenním kloubu 

v sagitální rovině mírně zmenšený (S 0-0-50), pohyblivost ve frontální rovině rovněž (F 

5-0-5).  

Provedení terapie: 

• AP + PP pro zvýšení rozsahu pohybu � hlezenní kloub do PF, DF, INV, EV � 

počet opakování každý pohyb 5x aktivně + 5x pasivně  

• PIR s následným protažením dle Jandy pro zvýšení rozsahu pohybu L 

hlezenního kloubu � extenzory prstů, m. triceps surae, počet opakování vždy 3x 

• PIR s následným protažením dle Jandy jako terapie zkrácených svalů obou DKK 

� m. gastrocnemius, m. rectus femoris, m. biceps femoris, m. semitendinosus, 

m. semimembranosus, počet opakovaní 3x na každý sval 

• Analytické posílení svalů obou DKK proti odporu s využitím Therabandu � 

kyčelní kloub do FL, EX, ABD, ADD, ZR, VR, kolenní kloub do FL a EX, 

hlezenní kloub do PF, DF, INV, EV � počet opakování každý pohyb 5x 
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• PNF dle Kabata � I. a II. diagonála FL a EX vzorec technikou pomalý zvrat – 

výdrž na obě DKK (počet opakování každý vzorec 5x) 

• PIR dle Lewita � plantární aponeurosa bilat., m. soleus sinister, ischiokrurální 

svalstvo bilat. (AGR dle Zbojana), mm. adductores bilat. (jednokloubové 

i dvoukloubové), počet opakovaní 3x na každý sval 

• TMT dle Lewita � tlaková masáž jizvy, protažení měkkých tkání v oblasti obou 

kotníků, největší důraz kladen na oblast laterální jizvy, kde je posunlivost nejvíc 

omezená 

• Míčkování molitanovým míčkem v oblasti obou kotníků distoproximálně 

• Mobilizace dle Lewita (LDK) � talokrurální skloubení směrem dorzálním, 

Lisfrankovo skloubení dorzoplantárně a do rotací, caput fibulae ventrodorzálně   

• Senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové � nácvik malé nohy 

• Nácvik správného stereotypu chůze o 2 FH 

Závěr terapeutické jednotky:  

Subjektivně: Pacientka je s terapií spokojena, dle jejích slov „dnes už na Motomed 

nevlezu“. Bolest hlezenního kloubu stejná jako před terapií.  

Objektivně: Objem svalové hmoty, otok i rozsahy pohybů v L hlezenním kloubu 

nezměněny vůči status praesens. Z důvodu zvýšené bolestivosti vynechána většina SMS 

a celé proprioceptivní cvičení.  

1.2. 2011 – 7. terapeutická jednotka 

Status praesens: 

Subjektivně: Bolesti se oproti 31.1. zmírnily, na stupnici od 1 – 10 udává pacientka 

stupeň bolestivosti 5. Cítí se dobře, je pozitivně naladěna. 

Objektivně: Objem svalové hmoty nezměněn (obvod 15 cm nad patellou: PDK � 49,5 

cm, LDK � 46,5 cm). Jizvy jemně zarudlé, dobře posunlivé vůči níže uloženým 

vrstvám, palpačně snížená bolestivost, teplota okolí jizvy snížena. Akra teplá, 

překrvená. Aspekčně otok hlezna vlevo zmenšený, potvrzeno měřením přes nárt a patu 

(PDK � 30 cm, LDK � 30,5 cm). Rozsah pohybu v L hlezenním kloubu v sagitální 

rovině zůstává prozatím stejný (S 0-0-50), pohyblivost ve frontální rovině zvýšená (F 5-

0-10).  
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Provedení terapie: 

• AP + PP pro zvýšení rozsahu pohybu � hlezenní kloub do PF, DF, INV, EV � 

počet opakování každý pohyb 5x aktivně + 5x pasivně  

• PIR s následným protažením dle Jandy pro zvýšení rozsahu pohybu L 

hlezenního kloubu � extenzory prstů, m. triceps surae, počet opakování vždy 3x 

• PIR s následným protažením dle Jandy jako terapie zkrácených svalů obou DKK 

� m. gastrocnemius, m. rectus femoris, m. biceps femoris, m. semitendinosus, 

m. semimembranosus, počet opakovaní 3x na každý sval 

• Analytické posílení svalů obou DKK proti odporu s využitím Therabandu � 

kyčelní kloub do FL, EX, ABD, ADD, ZR, VR, kolenní kloub do FL a EX, 

hlezenní kloub do PF, DF, INV, EV � počet opakování každý pohyb 5x 

• PNF dle Kabata � I. a II. diagonála FL a EX vzorec technikou pomalý zvrat – 

výdrž na obě DKK (počet opakování každý vzorec 5x) 

• PIR dle Lewita � plantární aponeurosa bilat., m. soleus sinister, ischiokrurální 

svalstvo bilat. (AGR dle Zbojana), mm. adductores bilat. (jednokloubové 

i dvoukloubové), počet opakovaní 3x na každý sval 

• TMT dle Lewita � tlaková masáž jizvy, protažení měkkých tkání v oblasti obou 

kotníků, největší důraz kladen na oblast laterální jizvy, kde je posunlivost nejvíc 

omezená 

• Míčkování molitanovým míčkem v oblasti obou kotníků distoproximálně 

• Mobilizace dle Lewita (LDK) � talokrurální skloubení směrem dorzálním, 

Lisfrankovo skloubení dorzoplantárně a do rotací, caput fibulae ventrodorzálně   

• Senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové � nácvik malé nohy, 

korigovaný stoj s odlehčením LDK, odlehčený stoj na válcové úseči 

s přidržením se žebřin, doba trvání 30 sekund 

• Proprioceptivní cvičení s 50 % odlehčením LDK � prostý stoj na Posturomedu, 

poté vylučení zrakové kontroly, každá fáze 30 sekund  

• Proprioceptivní cvičení s 50 % odlehčením LDK � prostý stoj na stimulační 

podložce s „bodlinkami“ – 30 sekund 

• Nácvik správného stereotypu chůze o 2 FH 

Závěr terapeutické jednotky:  

Subjektivně: Pacientka je s terapií spokojena, bolest hlezenního kloubu stejná jako před 

terapií. Cítí se mnohem líp než 31.1. 
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Objektivně: Objem svalové hmoty, otok i rozsahy pohybů v L hlezenním kloubu 

nezměněny vůči status praesens. Senzomotorická stimulace i proprioceptivní cvičení 

byly provedeny jen v částečném rozsahu – bez složitějších variant ve smyslu ztížení 

podmínek pacientce. 

2.2. 2011 – 8. terapeutická jednotka 

Status praesens: 

Subjektivně: Pacientka se cítí výborně, je pozitivně naladěna. Bolesti popisuje mnohem 

menší, na stupnici od 1 – 10 udává stupeň bolestivosti 4. 

Objektivně: Objem svalové hmoty nezměněn (obvod 15 cm nad patellou: PDK � 49,5 

cm, LDK � 46,5 cm). Jizvy jemně zarudlé, dobře posunlivé vůči níže uloženým 

vrstvám, palpačně snížená bolestivost, teplota okolí jizvy snížena. Akra teplá, 

překrvená. Aspekčně otok hlezna zmenšený, potvrzeno měřením přes nárt a patu na levé 

straně (PDK � 29,5 cm, LDK � 30,5 cm). Rozsah pohybu v L hlezenním kloubu 

v sagitální rovině mírně zvýšen (S 0-0-55), pohyblivost ve frontální rovině rovněž 

zvýšená (F 10-0-10).  

Provedení terapie: 

• AP + PP pro zvýšení rozsahu pohybu � hlezenní kloub do PF, DF, INV, EV � 

počet opakování každý pohyb 5x aktivně + 5x pasivně  

• PIR s následným protažením dle Jandy pro zvýšení rozsahu pohybu L 

hlezenního kloubu � extenzory prstů, m. triceps surae, počet opakování vždy 3x 

• PIR s následným protažením dle Jandy jako terapie zkrácených svalů obou DKK 

� m. gastrocnemius, m. rectus femoris, m. biceps femoris, m. semitendinosus, 

m. semimembranosus, počet opakovaní 3x na každý sval 

• Analytické posílení svalů obou DKK proti odporu s využitím Therabandu � 

kyčelní kloub do FL, EX, ABD, ADD, ZR, VR, kolenní kloub do FL a EX, 

hlezenní kloub do PF, DF, INV, EV � počet opakování každý pohyb 5x 

• PNF dle Kabata � I. a II. diagonála FL a EX vzorec technikou pomalý zvrat – 

výdrž na obě DKK (počet opakování každý vzorec 5x) 

• PIR dle Lewita � plantární aponeurosa bilat., m. soleus sinister, ischiokrurální 

svalstvo bilat. (AGR dle Zbojana), mm. adductores bilat. (jednokloubové 

i dvoukloubové), počet opakovaní 3x na každý sval 



 

 

68 
 
 
 

• TMT dle Lewita � tlaková masáž jizvy, protažení měkkých tkání v oblasti obou 

kotníků, největší důraz kladen na oblast laterální jizvy, kde je posunlivost nejvíc 

omezená 

• Míčkování molitanovým míčkem v oblasti obou kotníků distoproximálně 

• Mobilizace dle Lewita (LDK) � talokrurální skloubení směrem dorzálním, 

Lisfrankovo skloubení dorzoplantárně a do rotací, caput fibulae ventrodorzálně   

• Senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové � nácvik malé nohy, 

korigovaný stoj s odlehčením LDK, odlehčený stoj na válcové úseči 

s přidržením se žebřin, poté vyloučení zrakové kontroly, to samé na kulové 

úseči, doba trvání na každé úseči 30 sekund 

• Proprioceptivní cvičení s 50 % odlehčením LDK � prostý stoj na Posturomedu, 

poté vylučení zrakové kontroly, nakonec při zavřených očích jemné postrky 

terapeuta do pacientky s cílem udržet rovnováhu, každá fáze 30 sekund  

• Proprioceptivní cvičení s 50 % odlehčením LDK � prostý stoj na stimulační 

podložce s „bodlinkami“ – 30 sekund 

• Nácvik správného stereotypu chůze o 2 FH 

Závěr terapeutické jednotky:  

Subjektivně: Pacientka je s terapií spokojena, bolest hlezenního kloubu „jako by 

odcházela“. Cítí se znovu mnohem lépe než předešlý den, uvolněnější a lehčí. 

Objektivně: Objem svalové hmoty, otok i rozsahy pohybů v L hlezenním kloubu 

nezměněny vůči status praesens. Obnovení joint play v Lisfrankově skloubení. 

3.2. 2011 – 9. terapeutická jednotka 

Status praesens: 

Subjektivně: Pacientka se cítí dobře, je pozitivně naladěna. Bolesti popisuje znovu 

menší, na stupnici od 1 – 10 udává stupeň bolestivosti 3.  

Objektivně: Objem svalové hmoty mírně zvýšen (obvod 15 cm nad patellou: PDK � 

49,5 cm, LDK � 47 cm). Jizvy jemně zarudlé, dobře posunlivé vůči níže uloženým 

vrstvám, palpačně snížená bolestivost, teplota okolí jizvy snížena. Akra teplá, 

překrvená. Aspekčně otok hlezna zmenšený, potvrzeno měřením přes nárt a patu na levé 

straně (PDK � 29 cm, LDK � 30 cm). Rozsah pohybu v L hlezenním kloubu 
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v sagitální rovině mírně zvýšen (S 5-0-55), pohyblivost ve frontální rovině nezměněna 

(F 10-0-10).  

Provedení terapie: 

• AP + PP pro zvýšení rozsahu pohybu � hlezenní kloub do PF, DF, INV, EV � 

počet opakování každý pohyb 5x aktivně + 5x pasivně  

• PIR s následným protažením dle Jandy pro zvýšení rozsahu pohybu L 

hlezenního kloubu � extenzory prstů, m. triceps surae, počet opakování vždy 3x 

• PIR s následným protažením dle Jandy jako terapie zkrácených svalů obou DKK 

� m. gastrocnemius, m. rectus femoris, m. biceps femoris, m. semitendinosus, 

m. semimembranosus, počet opakovaní 3x na každý sval 

• Analytické posílení svalů obou DKK proti odporu s využitím Therabandu � 

kyčelní kloub do FL, EX, ABD, ADD, ZR, VR, kolenní kloub do FL a EX, 

hlezenní kloub do PF, DF, INV, EV � počet opakování každý pohyb 5x 

• PNF dle Kabata � I. a II. diagonála FL a EX vzorec technikou pomalý zvrat – 

výdrž na obě DKK (počet opakování každý vzorec 5x) 

• PIR dle Lewita � plantární aponeurosa bilat., m. soleus sinister, ischiokrurální 

svalstvo bilat. (AGR dle Zbojana), mm. adductores bilat. (jednokloubové 

i dvoukloubové), počet opakovaní 3x na každý sval 

• TMT dle Lewita � tlaková masáž jizvy, protažení měkkých tkání v oblasti obou 

kotníků, největší důraz kladen na oblast laterální jizvy, kde je posunlivost nejvíc 

omezená 

• Míčkování molitanovým míčkem v oblasti obou kotníků distoproximálně 

• Mobilizace dle Lewita (LDK) � talokrurální skloubení směrem dorzálním, 

Lisfrankovo skloubení dorzoplantárně a do rotací, caput fibulae ventrodorzálně   

• Senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové � nácvik malé nohy, 

korigovaný stoj s odlehčením LDK, odlehčený stoj na válcové úseči 

s přidržením se žebřin, poté vyloučení zrakové kontroly, to samé na kulové 

úseči, doba trvání na každé úseči 30 sekund 

• Proprioceptivní cvičení s 50 % odlehčením LDK � prostý stoj na Posturomedu, 

poté vylučení zrakové kontroly, nakonec při zavřených očích jemné postrky 

terapeuta do pacientky s cílem udržet rovnováhu, každá fáze 30 sekund  

• Proprioceptivní cvičení s 50 % odlehčením LDK � prostý stoj na stimulační 

podložce s „bodlinkami“ – 30 sekund 
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• Nácvik správného stereotypu chůze o 2 FH 

Závěr terapeutické jednotky:  

Subjektivně: Pacientka je s terapií spokojena, bolest hlezenního kloubu se každým 

dnem zmenšuje. Cítí se mnohem stabilněji.  

Objektivně: Objem svalové hmoty, otok i rozsahy pohybů v L hlezenním kloubu 

nezměněny vůči status praesens. Viditelné zlepšení svalové síly. 

 
4.2. 2011 – výstupní kineziologický rozbor 

Provedení výstupního kineziologického rozboru pro zhodnocení změn 

vyvolaných působením terapie. 
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3.8  VÝSTUPNÍ KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR 

3.8.1  Status praesens 

 Subjektivně pacientka popisuje výraznou úlevu od bolesti v porovnání se stavem 

před 2 týdny. Stále pociťuje omezení hybnosti a to zejména do DF a pohybů ve frontální 

rovině. Vnímání všech podnětů přicházejících do oblasti L hlezenního kloubu je lepší. 

Objektivně pacientka lucidní, orientovaná, spolupracující, plně soběstačná. 

Pacientka se cítí dobře, je pozitivně naladěna. K chůzi používá 2 FH. 

• Výška: 168 cm 

• Váha: 59 kg 

• BMI: 20,90 kg/m2 

• TF: 67 tepů/min. 

• TTF: neměřena (časové důvody) 

• DF: 15 dechů/min. 

• TK: 120/80 mm Hg 

• Teplota: 36,4 °C 

• Somatotyp: mezomorf s ektomorfní složkou (dle Sheldona) 

3.8.2  Vyšetření stoje 

 Pacientka byla vyšetřena ve stoji s odlehčením LDK. Stoj je stabilní, otok 

v oblasti L hlezenního kloubu je nepatrný. 

Zezadu: 

� šířka baze: fyziologická, � konfigurace pat: oblé bilat., � postavení pat: 

fyziologické z hlediska vbočení/vybočení, � zatížení hran chodidel: mírně mediálně 

bilat., � Achillovy šlachy: zbytnělé bilat., � lýtka: L strana v distální polovině bérce 

oteklá, � výška podkolenních rýh: symetrická, � postavení kolenních kloubů: 

fyziologické, � konfigurace ischiokrurálního svalstva: L strana hypotrofie, � 

postavení kyčelních kloubů: fyziologické, � výška subgluteálních rýh: symetrická, � 

konfigurace hýžďových svalů: hypotrofie bilat., � postavení pánve: fyziologické, � 

výška cristae iliacae: symetrická, � výška SIPS: symetrická, � taile: P strana hlubší 

(vykrojenější), � Michaelisova routa: symetrická, � thorakobrachiální trojúhelníky: P 

strana větší, � linie trnových výběžků: kontinuální, bez stranových deviací, � kontury 

paravertebrálních erektorů: v oblasti L-páteře hypertrofie bilat.,  
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� rozdíly v kožním řasení: oblast SIPS dexter v mírné prohlubni, P strana Th/L páteře 

bez zvýrazněných kontur, � výška dolních úhlů lopatek: P úhel níž, � vzdálenost 

mediálních okrajů lopatek od páteře: symetrická, � postavení lopatek: P strana odstává 

laterálně, � konfigurace horních fixátorů lopatek: hypertrofie bilat., � výška ramen: 

symetrická, � postavení hlavy: fyziologické, � výška ušních boltců: symetrická. 

Levé končetiny zboku: 

� Feissova linie: tuberositas ossis navicularis pod fyziologickou úrovní, � postavení 

kolenního kloubu: fyziologické, � postavení kyčelního kloubu: fyziologické, � 

postavení pánve: fyziologické, � výška SIAS a SIPS vůči sobě: stejně vysoko, � 

držení HKK: fyziologické, � loket HKK: semiflekční postavení, � protrakce ramen: 

negativní. 

Pravé končetiny zboku: 

� Feissova linie: tuberositas ossis navicularis pod fyziologickou úrovní, � postavení 

kolenního kloubu: fyziologické, � postavení kyčelního kloubu: fyziologické, � 

postavení pánve: fyziologické, � výška SIAS a SIPS vůči sobě: stejně vysoko, � 

držení HKK: fyziologické, � loket HKK: semiflekční postavení, � protrakce ramen: 

negativní. 

Trup a hlava zboku: 

� L – lordóza: optimální, � L – lordóza vrchol: L4, � Th/L přechod: plynulý, � Th – 

kyfóza: vyhlazená, � Th – kyfóza vrchol: vrchol není možné identifikovat, � C/Th 

přechod: plynulý, � nejvystouplejší C - obratel: C7, � C – lordóza: optimální, � C – 

lordóza vrchol: C4, � postavení hlavy: mírná anteflexe. 

Zepředu: 

� Úhel zevního vytočení chodidel: obě chodidla 5° (při hodnocení stoje zezadu až 

20°), � plochonoží: flexibilní, snížená podélná i příčná klenba, � deformity prstů: 

nepřítomné, � vzhled a barva nehtů: fyziologická, � barva kůže: není možné hodnotit 

kvůli aplikovanému kinesiotapu, � konfigurace m. tibialis anterior: L strana hypotrofie, 

� výška hlaviček fibuly: symetrická, � postavení kolenních kloubů: fyziologické, � 

postavení patel: fyziologické, � konfigurace MQF: L strana mírná hypotrofie, 

bilaterálně zbytnělý úpon na tub. tibiae, � postavení kyčelního kloubu: fyziologické, � 

výška trochanterů: symetrická, � postavení pánve: fyziologické, � výška SIAS: 

symetrická, � outflare-inflare: negativní, � typ dýchání: dolní hrudní, 
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� thorakobrachiální trojúhelníky: P strana větší, � pupek: ve středním postavení, � 

konfigurace břišních svalů: stranově symetrická normotrofie � hrudní koš: symetrický, 

bez deformit, � konfigurace mm. pectorales majores: symetrická normotrofie, � 

claviculy: P výš, � výška SC a AC skloubení: vpravo výš, � konfigurace mm. SCM: 

normotrofie bilat., � výška ramen: P strana výš, � postavení hlavy: fyziologické, � 

obličej: symetrický. 

3.8.3  Vyšetření aspekcí vleže na zádech 

 Kyčelní a hlezenní klouby obou DKK jsou v mírné zevní rotaci, kolenní klouby 

v mírné semiflexi. Otok je zmenšený a je lokalizován rovnoměrně v oblasti celého L 

hlezenního kloubu. Délka dolních končetin je aspekčně stejná. 

3.8.4  Vyšetření chůze dle Véleho (37) 

 Vyšetření bylo modifikováno a provedeno s pomocí 2 FH.  

• Stereotyp chůze: třídobá chůze o 2 FH s 50 % odlehčením LDK 

• Typ chůze: peroneální (dle Jandy) 

• Symetrie chůze: LDK v odlehčení, jinak chůze symetrická 

• Délka kroku: PDK delší krok 

• Šířka kroku: stejná 

• Odvíjení chodidla od podložky: fyziologické bilat. 

• Dopad na podložku: fyziologický, přes patu, 5. metatarz a palec bilat. 

• Dopínání kolena do extenze: fyziologické bilat. 

• Úhel extenze v art. coxae: 10° bilat. 

• Postavení L/S a Th/L přechodu: ve frontální rovině jsou v jedné přímce nad 

sebou 

• Pohyb trupu: mírná fyziologická rotace trupu 

• Pohyb pánve: fyziologický, latero-laterální posun nepřesahuje 4 cm 

• Zapojení břišních svalů: fyziologické 

• Postavení ramen: hypertrofie horních fixátorů lopatek, ramena v mírné elevaci 

• Rotace horní části trupu: nepřítomna 



 

 

74 
 
 
 

3.8.5  Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy (30) 

Extenze v kyčelním kloubu (obě DKK): 

1.) M. gluteus maximus, 2.) Ischiokrurální svalstvo, 3.) Paravertebrální svalstvo L – 

páteře ipsilaterálně, 4.) Paravertebrální svalstvo L - páteře kontralaterálně, 5.) 

Paravertebrální svalstvo Th - páteře kontralaterálně, 6.) Paravertebrální svalstvo Th – 

páteře ipsilaterálně  

Abdukce v kyčelním kloubu (obě DKK): 

1.) M. gluteus medius et minimus, 2.) M. tensor fasciae latae, 3.) M. quadratus 

lumborum, 4.) Břišní svalstvo, 5.) M. rectus femoris, 6.) M. iliopsoas 

Abdukce v ramenním kloubu (obě HKK):  

1.) M. trapezius a m. levator scapulae ipsilaterálně izotonicky, 2.) M. trapezius a m. 

levator scapulae kontralaterálně izometricky, 3.) M. deltoideus a m. supraspinatus, 4.) 

M. quadratus lumborum kontralaterálně, 5.) Dolní fixátory lopatky  

3.8.6  Antropometrické vyšetření dle Haladové (38) 

Délka DK PDK LDK 

Anatomická délka 83 cm 82 cm 

Funkční délka (SIAS – MM) 91 cm 90 cm 

Stehno 41 cm 40,5 cm 

Bérec 40,5 cm 40 cm 

Noha 23 cm 23 cm 

Tab. č. 6: Délkové antropometrické údaje DKK (výstupní kin. rozbor) 

Obvod DK PDK LDK 

Stehno 50 cm 47 cm 

Tuberositas tibiae 33 cm 32,5 cm 

Lýtko 37 cm 35 cm 

Kotníky 22 cm 22,5 cm 

Nárt a pata 29 cm 30 cm 

Hlavičky metatarzů 21 cm 21 cm 

Tab. č. 7: Obvodové antropometrické údaje DKK (výstupní kin. rozbor) 



 

 

75 
 
 
 

3.8.7  Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (39) 

Zkrácené svaly PDK  LDK  

M. soleus 0 0 

M. gastrocnemius 0 1 

M. iliopsoas 0 0 

M. rectus femoris 0 1 

M. tensor fasciae latae 0 0 

Flexory kol. kl. 0 0 

Adduktory kyč. kl. jednokloubové 0 0 

Adduktory kyč. kl. dvoukloubové 0 0 

M. piriformis 0 0 

Tab. č. 8: Zkrácené svaly DKK (výstupní kin. rozbor) 

3.8.8  Goniometrické vyšetření dle Jandy a Pavlů (40) 

PDK LDK  

Aktivní pohyb: Pasivní pohyb: Aktivní pohyb: Pasivní pohyb: 

Kyčelní kloub: 

S 25-0-125 S 30-0-130 S 25-0-125 S 30-0-130 

F 40-0-20 F 50-0-30 F 40-0-20  F 50-0-30 

R 45-0-35 R 55-0-40 R 45-0-35 R 55-0-40 

Kolenní kloub: 

S 0-0-145 S 0-0-150 S 0-0-145 S 0-0-150 

Hlezenní kloub:  

S 20-0-65 S 15-0-65 S 5-0-55 S 5-0-55 

R 25-0-40 R 30-0-45 R 10-0-10 R 10-0-15 

MTP klouby (1.-5. prst): 

S 60-0-50 S 65-0-60 S 60-0-50 S 65-0-60 

F 15-0-15 F 20-0-20 F 15-0-15 F 20-0-20 

IP kloub palce: 

S 5-0-70 S 10-0-75 S 5-0-70 S 10-0-75 

Tab. č. 9: Rozsahy pohybů v jednotlivých kloubech DKK (výstupní kin. rozbor) 
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3.8.9  Vyšetření hypermobility dle Jandy (39) a Sachseho (41): in Lewit (28) 

• Zkouška rotace hlavy: pozitivní bilat.,  rotace 100° (B) 

• Zkouška šály: pozitivní bilat., loket v medioklavikulární rovině (B) 

• Zkouška zapažených paží: pozitivní bilat., anguli superiores se dotkne celými  

prsty (B) 

• Zkouška založených paží: pozitivní bilat., dotkne se celými prsty (B) 

• Zkouška extendovaných loktů: negativní (A) 

• Zkouška sepjatých rukou: pozitivní, úhel činí 80° 

• Zkouška sepjatých prstů: pozitivní, úhel činí 90° 

• Zkouška posazení na paty: negativní z důvodu zkrácení MQF 

• Kyčelní kloub (rotace): 100° (B) 

• Kolenní kloub (hyperextenze): negativní bilat. 

3.8.10  Vyšetření svalové síly dle Jandy (39) 

Kloub Pohyb PDK LDK 

Kyčelní kloub FL 5 5 

 EX 5 4+ 

 EX modif. 4+ 4 

 ABD 5 4+ 

 ADD 5 5 

 ZR 5 4+ 

 VR 5 5 

Kolenní kloub FL 5 5 

 EX 5 5 

Hlezenní kloub PF (m. triceps surae) 5 4 

 PF (m. soleus) 5 4 

 SUP + DF 5 3+ 

 SUP + PF 5 4 

 PRO + PF 4+ 3+ 

MTP kloub (2.-5. prst) FL 5 5 

 EX 5 5 

 ABD 5 5 
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 ADD 5 5 

MTP kloub (hallux) FL 5 5 

 EX 5 5 

Tab. č. 10: Síla svalů DKK testováním dle Jandy (výstupní kin. rozbor) 

3.8.11  Neurologické vyšetření dle Pfeiffera (42) 

Pacientka je orientována místem, časem i osobou, je při vědomí, bez poruchy 

řeči, mentálně úplně v pořádku.  

Vyšetření reflexů DKK: 

• Reflex patelární: normoreflexie bilat. 

• Reflex Achillovy šlachy: normoreflexie bilat. 

• Reflex medioplantární: normoreflexie bilat. 

Vyšetření čití:  

• Taktilní:  hypestezie v oblasti celého L hlezenního kloubu 

• Algické: bez patologického nálezu bilat. 

• Lokalizační: bez patologického nálezu bilat. 

• Grafestezie: bez patologického nálezu bilat. (vyšetřeno na ploskách noh) 

• Kinestezie: bez patologického nálezu bilat. 

• Statestezie:  bez patologického nálezu bilat. 

• Palestezie: ladička nebyla k dispozici   

Vyšetření svalového tonu (vleže na zádech, na břiše, vsedě): 

• M. triceps surae: mírný hypertonus L strana 

• M. tibialis anterior:  normotonus bilat. 

• Ischiokrurální svalstvo: normotonus bilat. 

• Adduktory ky č. kl.: mírný hypertonus bilat. 

• M. quadriceps femoris: normotonus bilat. 

• Hýžďové svalstvo: normotonus bilat. 

• Paravertebrální svalstvo L – páteře: hypertonus bilat. 

• Horní fixátory lopatek:  hypertonus bilat. 

• Břišní svalstvo: normotonus bilat. 

• M. pectoralis major: normotonus bilat. 

• M. sternocleidomastoideus: normotonus bilat. 
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3.8.12  Vyšetření reflexních změn dle Lewita (28) 

• Palpace: hydratace kůže dostatečná, teplota lehce zvýšená, pružnost 

a protažitelnost v oblasti L hlezenního kloubu fyziologická - zhodnocena pouze 

orientačně z důvodu aplikovaného kinesiotapu  

• Trigger points: bez nálezu 

• Periostové body: bez nálezu 

3.8.13  Vyšetření kloubní vůle dle Lewita (28) 

 Kloubní vůle je omezená v talokrurálním skloubení dorzálním směrem. 

3.8.14  Vyšetření jizvy 

 Vyšetření je ztíženo z důvodu aplikovaného kinesiotapu – posunlivost 

a protažitelnost je proto hodnocena pouze orientačně. 

• Tibia: Jizva 8 cm dlouhá, měkké tkáně dobře protažitelné, vrstvy vůči sobě 

pohyblivé, barva červenofialová, teplota lehce zvýšená, na dotek nebolestivá. 

• Fibula: Jizva 9 cm dlouhá, v celé délce je dobře pohyblivá a protažitelná vůči 

hlouběji uloženým vrstvám, barva červenofialová, teplota lehce zvýšená, na 

dotek nebolestivá. 

3.8.15  Závěr vyšetření 

 Stoj je stabilní, šířka baze, výška trochanterů i postavení pánve fyziologické. 

U pacientky je přítomné podélné i příčné plochonoží, zbytnělé úpony m. quadriceps 

femoris bilat., vyhlazená kyfóza Th – páteře a hypertonus horních trapézů. Při 

stereotypu chůze o 2 FH je toto napětí ještě viditelnější, pacientka odvíjí obě chodidla 

od podložky fyziologicky. Aspekčně vleže na zádech je délka DKK stejná, měřením je 

zjištěn rozdíl 1 cm. LDK je hypotrofická (na stehně je LDK tenčí o 3 cm), 

v antropometrickém měření přes nárt a patu je o 1 cm širší z důvodu otoku. Zkrácený je 

levý m. gastrocnemius a m. rectus femoris. Rozsah pohybu je omezen v L hlezenním 

kloubu do DF, INV a EV. Svalstvo hlezenního kloubu je na levé straně oslabené, 

v mírném hypertonu jsou bilaterálně adduktory kyčelního kloubu. V oblasti vnitřního i 

zevního kotníku LDK je přítomna hypestezie. Kloubní vůle je omezena v talokrurálním 

kloubu dorzálním směrem. Měkké tkáně jsou v oblasti jizev posunlivé a volně 

protažitelné.  
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3.9  ZHODNOCENÍ EFEKTU TERAPIE 

3.9.1  Stoj 

 Stoj je ve srovnání se stavem z 21.1. mnohem stabilnější, pacientka je při 

vyšetření symetricky postavená, odlehčení LDK je viditelné minimálně. Otok v oblasti 

L hlezenního kloubu je viditelně zmenšený. V konkrétních parametrech se rozšířila 

šířka baze, došlo ke srovnání výše trochanterů, celkově ke srovnání postavení pánve – 

prodloužením kratší LDK (viz. „Antropometrické vyšetření“) a k zlepšení trofiky 

zejména LDK. Plochonoží (příčné i podélné) přetrvává, stejně jako viditelná 

nerovnováha mezi horními a dolními fixátory lopatek, která se projevuje hlavně 

hypertrofií horní části m. trapezius, asymetrií v postavení lopatek (a výše ramen) 

a vyhlazenou kyfózou v oblasti Th – páteře. 

3.9.2  Chůze o 2 FH 

 Aplikací terapie došlo k viditelnému zlepšení odvíjení chodidel od podložky, 

výraznému zlepšení stability jak při prosté chůzi, tak při přesunech v rámci pokoje a při 

vykonávání denních činností. Hypertrofie v horních fixátorech lopatek je stále přítomná. 

3.9.3  Funkční zkrat LDK 

 Protahováním zkrácených svalů, relaxací hypertonních svalů, chůzí o 2 FH 

a pomocí dalších cvičení došlo ke zkorigování funkčního zkratu LDK, která se 

prodloužila na této straně o 3 cm. 

3.9.4  Pohybové stereotypy  

 Zde nedošlo k nijakým změnám, stereotyp extenze a abdukce v kyčelním kloubu 

je téměř fyziologický, stereotyp abdukce v ramenním kloubu je patologický, ale jeho 

ovlivnění nebylo obsahem průběhu terapie, proto je nezbytné, až bude u pacientky 

vyřešen primární problém (hlezenní kloub), důkladně si dovyšetřit oblast krční, hrudní 

páteře a horních končetin a následně se tomuto terapeuticky věnovat (viz. „Dlouhodobý 

RHB plán“).  

3.9.5  Antropometrie 

 V obvodových parametrech došlo ke zvýšení objemu svalové hmoty – u stehna 

+ 3 cm bilat., u lýtka + 1 cm bilat., v měření přes nárt a patu na levé straně naopak došlo 
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k redukci otoku o 2,5 cm. U délkových parametrů došlo k prodloužení obou DKK 

(bližší informace viz. „Komplexní zhodnocení efektu terapie“). 

Vstupní kin. rozbor Výstupní kin. rozbor 
Délka DK 

PDK LDK PDK LDK 

Anatomická délka 81 cm 79 cm 83 cm 82 cm 

Funkční délka (SIAS – MM) 90 cm 88 cm 91 cm 90 cm 

Tab. č. 11: Délkové antropometrické údaje DKK (zhodnocení efektu terapie) 

Vstupní kin. rozbor Výstupní kin. rozbor 
Obvod DK 

PDK LDK PDK LDK 

Stehno 47 cm 44 cm 50 cm 47 cm 

Lýtko 40 cm 39,5 cm 41 cm 40,5 cm 

Nárt a pata 31 cm 32,5 cm 29 cm 30 cm 

Tab. č. 12: Obvodové antropometrické údaje DKK (zhodnocení efektu terapie) 

3.9.6  Zkrácené svaly  

 Všechny zkrácené svaly s výjimkou levého m. gastrocnemius a m. rectus 

femoris (zůstal stupeň zkrácení 1) se podařilo účinně protáhnout pomocí 

postizometrické relaxace s následným protažením dle Jandy. 

3.9.7  Goniometrie  

 V průběhu terapie došlo k významnému zvýšení rozsahů pohybů, zejména 

v sagitální rovině do PF – aktivně o 30°. 

LDK – vstupní kin. rozbor  LDK – výstupní kin. rozbor  

Aktivní pohyb: Pasivní pohyb: Aktivní pohyb: Pasivní pohyb: 

Hlezenní kloub:  

S 0-0-25 S 0-0-30 S 5-0-55 S 5-0-55 

R 5-0-5 R 5-0-10 R 10-0-10 R 10-0-15 

Tab. č. 13: Rozsahy pohybů v hlez. kloubu LDK (zhodnocení efektu terapie) 

3.9.8  Hypermobilita  

 Vstupní a výstupní hodnoty se nijak nelišily, pacientka je hypermobilní v 70 % 

hodnocených segmentů těla. 
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3.9.9  Svalová síla  

 Hodnoty svalové síly se u všech hodnocených pohybů zvýšily, nejčastěji o 1 

stupeň svalové síly. 

Vstupní kin. rozbor Výstupní kin. rozbor 
Kloub Pohyb 

PDK LDK PDK LDK 

Kyčelní kloub FL 4+ 4 5 5 

 EX 4+ 3+ 5 4+ 

Hlezenní kloub PF (vleže) 5 3 5 4 

 PF (vsedě) 5 3 5 4 

 SUP + DF 4 3 5 3+ 

 SUP + PF 5 3 5 4 

 PRO + PF 4 3 4+ 3+ 

Tab. č. 14: Síla svalů DKK testováním dle Jandy (zhodnocení efektu terapie) 

3.9.10  Neurologické změny hodnocených parametrů 

U pacientky došlo ke zmírnění bolestivosti celého L hlezenního kloubu, 

hypestezie přetrvává, ale vnímání taktilních podnětů je subjektivně zlepšeno. Hluboké 

čití rovněž zlepšeno, pacientka bezchybně identifikuje prst a pohyb jím vykonávaný. 

Svalový tonus se podařilo snížit hlavně pomocí metody PIR dle Lewita u většiny 

hypertonních svalů DKK. Jak již bylo zmíněno výše, hypertonus horních fixátorů 

lopatek terapeuticky řešen nebyl. 

3.9.11  Reflexní změny  

 V průběhu terapie došlo ke snížení teploty v oblasti jizev a ke zlepšení 

posunlivosti a protažitelnosti měkkých tkání vůči sobě. Trigger points a periostové body 

byly hned při první terapii úspěšně odstraněny, při výstupním kineziologickém rozboru 

žádné nebyly nalezeny. 

3.9.12  Kloubní vůle  

 Došlo k úpravě joint play v Lisfrankově skloubení a u hlavičky fibuly na levé 

straně. Kloubní vůle zůstává omezená v talokrurálním skloubení dorzálním směrem. 



 

 

82 
 
 
 

3.9.13  Jizvy 

 U obou jizev došlo ke snížení palpační bolestivosti, snížení teploty a u jizvy na 

laterální straně k obnovení posunlivosti vůči níže uloženým tkáním v její střední třetině. 

Obě jizvy jsou volně a lehce protažitelné. 

3.9.14  Komplexní zhodnocení efektu terapie 

  Domnívám se, že cíle stanoveny v krátkodobém rehabilitačním plánu byly 

z velké většiny naplněny. U pacientky se výrazně zlepšila trofika svalstva obou dolních 

končetin (jsem přesvědčen, že zejména díky Kabatově metodě PNF), např. na stehně až 

o 3 cm v obvodu, významně se zvýšil rozsah pohybu do plantární flexe (L hlezenní 

kloub), ostatní rozsahy pohybů se zvýšily nepatrně – vedoucí lékař oddělení mi potvrdil 

mojí domněnku, že těmto pohybům brání mechanicky v jejich rozsahu osteosyntéza – 

po extrakci by se měl rozsah pohybu zvýšit. Senzomotorická stimulace dle Jandy 

a Vávrové a nespecifické proprioceptivní cvičení výrazně pomohli pacientce ke zlepšení 

celkové stability jak při chůzi, tak při běžné denní sebeobsluze. Vzhledem 

ke sportovním aktivitám pacientky bude zlepšování stability celého těla důležitým 

pokračováním její léčby (viz. „Dlouhodobý RHB plán“). K velkému zlepšení došlo 

i u terapie otoku, který se zmenšil v obvodu přes nárt a patu o 2,5 cm. Srovnáním 

antropometrického vyšetření mezi vstupním a výstupním kineziologickým rozborem 

došlo u anatomické délky k prodloužení LDK o 3 cm a PDK o 2 cm, u funkční délky 

LDK o 2 cm, PDK o 1 cm. Není zřejmě možné stanovit, nakolik je prodloužení 

způsobeno terapeutickými postupy, nakolik možnou chybou v měření (zejména 

anatomická délka – palpačně špatně přístupný trochanter major) nebo změnou 

v postavení kolenního kloubu ve smyslu mírného pokrčení, které jsem při měření 

přehlédnul. Svalovou dysbalanci mezi horními a dolními fixátory lopatek je nutné do 

budoucna terapeuticky řešit, nyní terapie nebyla prováděna z časových důvodů. 

 Pacientka byla s celým průběhem terapie i s chodem oddělení velice spokojena, 

v rehabilitační léčbě pokračuje ještě 1 týden, poté bude propuštěna domů, kde bude 

cvičit samostatně a má zajištěnou ambulantní terapii. Prognóza je při dodržování 

režimových opatření a autoterapie příznivá, i když stabilita levého hlezenního kloubu již 

zřejmě nikdy nebude 100 % a proto je nutné omezit rizikové faktory, dbát na prevenci 

osteoporózy a při fyzické námaze pokud možno zafixovat hlezenní kloub ortézou.  
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4  ZÁVĚR 
 

 Domnívám se, že obecné cíle stanoveny v úvodu práce byly naplněny. Naučil 

jsem se hledat a používat různé zdroje v tištěné i elektronické podobě. Dozvěděl jsem se 

řadu nových faktických informací o kineziologii, biomechanice, traumatologii 

a různých možnostech léčby poraněného hlezenního kloubu. V neposlední řadě jsem se 

naučil používat metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů 

podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2 (43). 

V rámci souvislé odborné praxe v ÚVN byla pro mě velkým přínosem možnost 

pracovat s pacientkou každý den po dobu dvou týdnů. Měl jsem možnost sledovat 

průběžně její stav, reakci (fyzickou i psychickou) pacientky na konkrétní druhy terapií 

a rovněž účinek terapie na vybrané sledované hodnoty u pacientky (viz. Speciální část). 

V průběhu terapie jsme s pacientkou společně konzultovali jednotlivé fyzioterapeutické 

metody a postupy a snažili jsme se najít optimální řešení vzhledem k subjektivně 

vnímané bolestivosti hlezenního kloubu pacientky a k objektivní terapeutické efektivitě 

pro dosažení co možná nejlepšího stavu pacientky. Spolupráce s pacientkou byla 

vynikající, na terapie chodila vždy pozitivně naladěna a snažila se udělat vše pro 

zlepšení jejího zdravotního stavu. 

Věřím, že získané vědomosti a dovednosti využiji nejen u státních zkoušek, ale 

zejména v klinické praxi při péči o pacienty. 
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Příloha č. I 

Informovaný souhlas pacientky 

 
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 pacientky: 



 

  
 
 

Příloha č. II 

Žádost o vyjádření etické komise UK FTVS 



 

  
 
 

Příloha č. III - A 

Fotodokumentace spolupráce s pacientkou 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto č. 1: vstup. kin. rozbor       Foto č. 3: vstup. kin. rozbor  
       

      
  

 
Foto č. 2: výstup. kin. rozbor      Foto č. 4: výstup. kin. rozbor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stoj 
Pohled zepředu 

Stoj 
Pohled zezadu 



 

  
 
 

Příloha č. III - B  

Fotodokumentace spolupráce s pacientkou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Foto č. 5: Aplikace kinesiotapu dne 26.1. 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Foto č. 6: Osteosyntéza LCP – DTP u pacientky



 

  
 
 

Příloha č. IV 

Seznam obrázků 
 
Obr. č. 1: Osy pohybů horního a dolního zánártního kloubu a směr pohybu při rotačním 

pohybu nohy (3) 

Obr. č. 2: Podélná klenba (Medial Arch) se táhne od hrbolu patní kosti k hlavičce I. 

metatarzu a příčná klenba (Transverse Arch) se rozprostírá mezi I. a V. metatarzem (8) 

Obr. č. 3: Dělení luxačních zlomenin (I) dle WEBERA na typy A, B, C (15) 

Obr. č. 4: Trimalleolární zlomenina (16) 

Obr. č. 5: LCP – DTP � Úhlově stabilní dlaha pro distální konec tibie (23) 



 

  
 
 

Příloha č. V 

Seznam tabulek 

Tab. č.  1: Délkové antropometrické údaje DKK (vstupní kin. rozbor) 

Tab. č.  2: Obvodové antropometrické údaje DKK (vstupní kin. rozbor) 

Tab. č.  3: Zkrácené svaly DKK (vstupní kin. rozbor) 

Tab. č.  4: Rozsahy pohybů v jednotlivých kloubech DKK (vstupní kin. rozbor) 

Tab. č.  5: Síla svalů DKK testováním dle Jandy (vstupní kin. rozbor) 

Tab. č.  6: Délkové antropometrické údaje DKK (výstupní kin. rozbor) 

Tab. č.  7: Obvodové antropometrické údaje DKK (výstupní kin. rozbor) 

Tab. č.  8: Zkrácené svaly DKK (výstupní kin. rozbor) 

Tab. č.  9: Rozsahy pohybů v jednotlivých kloubech DKK (výstupní kin. rozbor) 

Tab. č. 10: Síla svalů DKK testováním dle Jandy (výstupní kin. rozbor) 

Tab. č. 11: Délkové antropometrické údaje DKK (zhodnocení efektu terapie) 

Tab. č. 12: Obvodové antropometrické údaje DKK (zhodnocení efektu terapie) 

Tab. č. 13: Rozsahy pohybů v hlez. kloubu LDK (zhodnocení efektu terapie) 

Tab. č. 14: Síla svalů DKK testováním dle Jandy (zhodnocení efektu terapie) 

 

 

 

 



 

  
 
 

Příloha č. VI 

Seznam zkratek 

UK � Univerzita Karlova    TK � krevní tlak 
FTVS � Fakulta tělesné výchovy a sportu  SIAS � spina iliaca anterior superior 
ÚVN � Ústřední vojenská nemocnice   SIPS � spina iliaca posterior superior 
ORFM � Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny L-pátěř � bederní páteř 
m. � musculus      Th-páteř � hrudní páteř 
lig. � ligamentum     C-páteř � krční páteř 
RTG � rentgen     Th/L � přechod Th a L-páteře 
SE � supinačně everzní    L/S � přechod L-páteře v os sacrum 
SA � supinačně addukční    MM � malleolus medialis 
PA � pronačně abdukční    MQF � musculus quadriceps femoris 
PE � pronačně everzní     MTP � metatarzofalangový 
AO � Arbeits Gemeinschaft für Osteosynthesefragen IP � interfalangový 
a-p � předozadní     FL � flexe 
MRI � magnetická rezonance    EX � extenze 
CT � počítačová tomografie    ABD � abdukce 
LCP � Locking Compression Plate   ADD � addukce 
DTP � Distal Tibia Plate    ZR � zevní rotace 
C � cvičení      VR � vnitřní rotace 
Z � zátěž      PF � plantární flexe 
TEN � tromboembolická nemoc   DF � dorzální flexe 
FH � francouzské hole     INV � inverze  
LTV � léčebná tělesná výchova   EV � everze 
KC � kondiční cvičení     SUP � supinace 
AP � aktivní pohyb     PRO � pronace 
PP � pasivní pohyb     RHB � rehabilitační 
TMT � techniky měkkých tkání   kin. � kineziologický 
PIR � postizometrická relaxace               
AGR � antigravitační relaxace 
SMS � senzomotorická stimulace 
PNF � proprioceptivní neuromuskulární facilitace 
CMP � cévní mozková příhoda 
HAK � hormonální antikoncepce 
ROM � range of movement 
sin. � sinister  
bilat. � bilaterálně 
LDK � levá dolní končetina 
PDK � pravá dolní končetina 
DKK � dolní končetiny 
HKK � horní končetiny 
L � levý 
P � pravý 
BMI � body mass index  
TF � tepová frekvence 
TTF � tréninková tepová frekvence 
DF � dechová frekvence 
SC � sternoklavikulární skloubení 
AC � akromioklavikulární skloubení 
mm. SCM � musculi sternocleidomastoidei 
ISO � International Organization for Standardization 


