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1. Úvod 

Pohyb vzniká jako reakce na podněty z vnitřního nebo zevního prostředí. Je to 

jeden ze základních projevů života, směřující kjeho udržení, ke komunikaci s okolím a 

k vyvolání změny v zevním prostředí, nebo k zabránění poškození organismu zevní 

silou. 

Lidská chůze je způsob lokomoce zcela typický pro každého jedince. Je tak 

individuální, že podle ní často poznáme konkrétní osobu. Noha při tom slouží jako 

spojení těla s okolím a zpětnou propriocepcí udržuje vzpřímený stoj. 

Oblast dolních končetin přenáší gravitační zátěž těla přes kyčelní kloub na 

kolenní a odtud přes oblast kotníku až na oblast chodidla, které tvoří vlastní kontakt se 

zemí. Dolní končetiny musí absorbovat nárazy, které vznikají při lokomoci a mohly by 

poškodit nosné tkáně a především osový systém. Noha je orgán, který přenáší 

mechanicky zátěž na podložku, ale je též zdrojem informací o charakteru terénu. 

Noha je za normálních okolností dobře přizpůsobena běžné zátěži. Vlivem řady 

vnitřních i zevních faktorů se v průběhu života mění její odolnost k zatížení. Takovým 

nepříznivým faktorem může být i nečekaná traumatologická zátěž nohy vyúsťující v její 

zlomeninu. 

Pro svou 4-týdenní praxi v době 23.1.-17.2.2006 jsem si vybrala pracoviště 

CLPA (Centrum léčby pohybového aparátu) Clinicum Vysočany. Seznámila jsem se 

tam s pestrou škálou diagnóz i s různými terapeutickými přístupy, které jsem si mohla 

prakticky vyzkoušet. 

V průběhu své praxe Jsem Sl vybrala pacientku s diagnózou po 

nekomplikované zlomenině patní kosti. Po úvodním kineziologickém vyšetření jsem si 

stanovila cíle, které bych chtěla kompletním rehabilitačním programem dosáhnout. 

Cíl: zlepšení kloubní pohyblivosti nohy, ovlivnění svalů hypertonických a 

zkrácených ve smyslu protažení a relaxace, aktivace a posílení svalů oslabených, a tím 

zlepšení celkového postavení nohy a celého těla. 
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2. Cást obecná 

2.1 Anatomie nohy 

Kostra lidské nohy je komplikovaná. Skládá se z 26 kostí, z toho 7 tarsálních

talus, calcaneus, os naviculare, os cuboideum, ossa cuneiformia (mediale, intermedia, 

laterale), 5 metatarsů a 14 falang (16). Při chůzi i stoji se zátěž přenáší z talu na všechny 

ostatní kosti drženy jednak ligamenty a plantámí aponeurózou udržující klenbu staticky, 

jednak smyčkou dlouhých lýtkových svalů spojenou s krátkými svaly nohy, která tvoří 

jakýsi třmen, podpírající klenbu dynamicky (26). 

Kosti nohy tvoří klouby: talokrurální, subtalámí, kalkaneokuboideální, 

metatarzofalangeální a interfalangeální. Talokrurální kloub spojuje talus s fobií a 

fibulou. Kloub je celý obklopen pouzdrem, tenkým vzadu i vpředu a zesíleným po 

stranách. Na vnitřní straně ho zpevňuje lig. deltoidem, na straně zevní lig. talofibulare 

anterius a posterius a lig. calcaneofibulare. Kloub subtalámí se skládá ze dvou 

anatomických kloubů- talokalkaneálního a talokalkaneonavikulárního. Kloub je zpevněn 

lig. calcaneonaviculare plantare, lig. plantaris longus, aponeurosis plantaris, úponovou 

šlachou m. tibialis posterior a lig. talokalkaneare interosseum. Spojení 

kalkaneokuboideální a talonavikulámí tvoří morfologickou jednotku. Klouby mezi 

metatarzy a články prstů zesilují kolaterální vazy, které společně tvoří lig. metatarseum 

transversum profundum. Interfalangeální klouby jsou spojením mezi jednotlivými 

článkami prstů (17). 

Svaly pro funkci nohy se dají rozdělit do dvou zcela odlišných skupin, na 

dlouhé zevní svaly a krátké vnitřní svaly. Dlouhé svaly jsou v oblasti lýtka a bérce a 

jsou to: m. tibialis anterior, m. extensor digitorum longus, m. extensor hallucis longus, 

m. peroneus longus, m. peroneus brevis, m. triceps surae, m. plantaris, m. tibialis 

posterior, m. flexor digitorum longus, m. flexor hallucis longus. Svaly krátké jsou 

v oblasti vlastní nohy. Jsou to : m. extensor digitorum brevis, m. flexor digitorum brevis, 

m. quadratus plantae, mm. lumbricales penis, mm. interossei penis, m. extensor hallucis 

brevis, m. abductor hallucis, m. flexor hallucis brevis, m. adductor hallucis (28). 
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2.2 Kineziologie nohy 

Noha zprostředkuje styk těla s terénem, po kterém se pohybujeme, umožňuje 

lokomoci ve stoje. Je přizpůsobena uchopování terénu, ale tím, že její funkce slouží 

především stabilnímu stoji a lokomoci, se stala relativně rigidním a podpůrným 

orgánem, i když má potenciální schopnost vývinu uchopovacích funkcí ruky (28). 

Kostra tvoří 2 klenby, příčnou a podélnou. Sklenutí nohy má za následek, že se 

noha neopírá o podložku celou plochou, ale jen ve třech místech: hrbolem patní kosti, 

hlavicí metatarzální kosti palce a malíku. Udržení podélné a příčné klenby je závislé na 

3 činitelích: tvar kostí, vazy, svaly (12). 

Rozlišujeme vnitřní podélný oblouk od hrbolu kalkanea na talus, os naviculare, 

os cuneiforme I. a na I. metatarzus. Tento oblouk udržuje jednak pasivní systém vazů 

(lig. calcaneonaviculare plantare, lig. plantaris longus, lig. intertarsalis, 

lig.tarsometatarsalis), jednak svalová činnost (m. flexor hallucis brevis, m. quadratus 

plantae, m. tibialis posterior, m. flexor hallucis longus, m. flexor digitorum longus, m. 

tibialis anterior). Vnější podélný oblouk je mnohem nižší a stabilnější. Aktivně ho svou 

činností zpevňuje m. peroneus longus a brevis (13). 

Příčný oblouk nohy tvoří hlavičky metatarzů. Je to funkční struktura udržovaná 

svaly: m. tibialis posterior a m. peroneus longus. Příčný oblouk udržují dále i m. 

adductor hallucis, m. flexor hallucis brevis, m. flexor digitorum brevis a částečně m. 

quadratus plantae (13). 

Četné artikulace mezi segmenty jsou zpevněny jednak kloubními pouzdry a 

jednak mohutným ligamentózním aparátem. Důležitá jsou ligamenta zpevňující 

talokrurální kloub spojující tibii a fibulu s talem. Přestože jsou relativně silná, dochází 

k jejich poškození při subluxaci kotníku. Důležité je i spojení intertarsálních kostí, dále 

klouby tarzometatarzální, klouby metatarzofalangeální a interfalangeální. Všechny tyto 

klouby mohou být příčinou pohybových omezení (26). 

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

který noha "uchopuje". Tím vznikají potřebné opory, které umožňují působení reaktivní 

síly při stoji a lokomoci. Noha má velkou schopnost adaptace na nerovnosti terénu, po 

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

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

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

8 



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

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

svaly nohy slouží jednak k udržování stabilní polohy ve vzpřímeném stoji, které je 

provázeno trvale nepatrným kolísáním mezi supinací, pronací, flexí a extenzí nohy. Tyto 

svaly mají vliv i na udržení nožní klenby, ale především slouží k odvíjení chodidla při 

chůzi. Dynamická funkce lýtkových bércových svalů ve stoji je patrna jako hra šlach. 

Vyniká zejména při zhoršené stabilitě a nebo vyloučením optické kontroly stoje. 

Nestačí-li funkce delších svalů nohy, rozšiřuje se aktivita na skupiny stehenní a na svaly 

trupu a může vést při špatné stabilizaci až k rozšíření oporné báze úkrokem. 

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

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

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

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

nohy, k deformitám (27). 

2.3 Chůze 

Chůze je základní a nejvýznamnější způsob lokomoce člověka. Je to v podstatě 

stereotypní, ale současně velmi plastický, přizpůsobivý děj, fylogeneticky hluboce 

zafixovaný. Podkladem jsou neuroregulační reflexní děje, které se jedinec v průběhu 

ontogenézy učí ovládat (13). 

Kineticky vzniká chůze protisměrnými rotačními pohyby segmentů dolních 

končetin, které se můžou vzájemně kompenzovat, anebo jsou nekompenzované. Jestli 

mají při chůzi pohyby ve všech kloubech stejný rozsah, ale vzájemně opačný smysl, 

končetina se pohybuje (zkracuje) po ose kyčel- kotník (13). 

U chůze rozlišujeme fázi stojnou a fázi švihovou. Fáze stojná představuje 

přímý kontakt nohy s podložkou od položení paty na podložku až k jejímu odvinutí 

špičky od podložky. Tuto fázi ještě můžeme rozdělit na fázi jedné a dvojí opory, kdy 

jsou v kontaktu s podložkou obě končetiny. Po odvinutí prstců od podložky nastává na 

této končetina fáze švihová, kdy je končetina flexí v koleně a v kyčli předsunuta vpřed a 

položením paty na podložku opět nastává fáze stojná. 
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2.4 Etiopatogeneze 

Kalkaneus je kost spongiosní, krytý jen tenkou kortikální slupkou. Při násilí 

působícím na tělo, hrbol či výběžky se snadno láme. Většina zlomenin patní kosti 

vzniká dopadem těla na patu, decelerační síly se koncentrují v patní kosti a poranění je 

často spojeno s dalšími poraněními v oblasti nohy a v oblasti těl obratlů. Klasifikace 

zlomenin tak vychází z anatomické lokalizace (16). Dalším častým mechanismem úrazu 

je násilná dorsiflexe nohy (15). 

Poranění kalkaneu představují 2% všech zlomenin u dospělých. Kalkaneus je 

nejčastěji zlomená tarzální kost (60%), většinou u mladých mužů (17). 

Téměř všechny intraartikulární zlomeniny patní kosti jsou způsobeny 

zátěžovým mechanismem v ose, která směřuje přes laterální plantární tuberositu. Možné 

příčiny jsou: pád z výšky, dopravní nehody, dopad na tvrdý podklad při běhání a skákání 

(1 0). 

Extraartikulární zlomeniny vznikají nejčastěji působením hrubé síly 

s přidruženým odtržením Achilovy šlachy, z přetížení nebo jako únavová zlomenina 

atletů. Příčinou je většinou náhlé působení rotační síly na zadní stranu nohy (15). 

2.5 Klinický obraz 

V popředí klinických příznaků je především mohutný časný otok, někdy až 

compartment syndrom, deformita paty nebo plantárního oblouku. Rozlévá se rozsáhlý 

hematom, dochází k vytvoření distančních bul (puchýřů), končetinu nelze zatížit, 

hybnost v hlezenním kloubu je značně omezena (9). 

Klasifikace zlomenin vychází z anatomické lokalizace. Existuje celá řada 

autorů, kteří zlomeniny kalkanea rozdělili. Dělení podle zasažení do talokalkaneálního 

kloubu dle Essex- Lopresti: intrartikulámí a extraartikulární. Rozdělení dle 

McReynoldse: 

1. zlomenina hrbolu a) posteroinferiorní 

b) posterosuperiorní 

2. zlomenina těla bez postižení subtalámího kloubu 

3. zlomenina těla s postižením subtalárního kloubu 

a) mediální dislokací sustentakulárního fragmentu 
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b) ostatní 

4. zlomenina přední části kalkanea a) odlomení předního výběžku 

b) lineární zlomeniny 

Volba primární terapie je závislá na typu zlomeniny, její lokalizaci, době od 

úrazu, na případných dalších přidružených zlomeninách. Posouzením a volbou terapie se 

zabývá ortopéd a následuje konzervativní nebo operační řešení problému. Po dlouhé fázi 

odlehčení končetiny by měla následovat rehabilitační starostlivost, vedoucí k obnovení 

hybnosti a znovunabytí lokomoční funkce nohy. 

2.6 Komplikace 

Dlouhodobou imobilizací a nezatěžováním končetiny mohou být komplikace 

ve formě sekundární osteoporózy či algodystrofie (Sudeckův syndrom) ( 4) a pozdní 

komplikace jako jsou artrotické změny či deformity. Pro chronickou bolest se objevuje i 

nesprávné fungování subtalárního a kalkaneokuboideálního kloubu. 

Specifickou komplikaci po ORIF (otevřená repozice a vnitřní fixace) 

zlomeniny kalkanea představuje infekce, bolest, otok, prodloužená doba hojení rány, 

nespojení se jednotlivých fragmentů zlomeniny. Následkem snížené výšky kalkanea 

může být laterální impingement peroneální šlachy. U laterálního operačního přístupu 

příležitostně dochází i k poškození n. suralis. 

Pozdní komplikací zlomenin kalkanea jsou artrotické změny v subtalárním a 

kalkaneonavikulárním kloubu. Rovněž vznik deformit a rozšíření patní kosti se mohou 

objevit, kauzálním řešením je v tomto případě opět operační zásah, a to déza 

subtalárního kloubu s korekcí deformity tvaru patní kosti (ll). 

2. 7 Konzervativní terapie 

Cílem konzervativní terapie Je dosažení optimálního postavení zavřenou 

repozicí s následnou fixací zlomeniny vymodelovaným sádrovým obvazem, který 

umožnil časnou mobilizaci nemocného. 

V současnosti je konzervativní přístup vyhrazen pouze pro nedislokované nebo 

minimálně dislokované intra- nebo extraartikulární zlomeniny. Postup léčby je založen 

na aktivním přístupu s časnou pasivní a následnou aktivní mobilizací. Od počátku je 
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důležitá přísná elevace, elastická nebo pneumatická bandáž, chladící obklady, 

antiedematika a analgetika. Výhodné je i krátkodobé použití speciální ortézy nebo 

snímatelné dlahy jako prevence plantigrádního postavení nohy. Chůze o berlích 

s kompletním odlehčením končetiny minimálně 6-8 týdnů je nezbytná, další postup 

určuje charakter zlomeniny a průběh hojení při RTG a CT kontrolách (21). 

2.8 Operační léčba 

Cílem operační léčby je anatomická repoztce zlomeniny s obnovením 

základního tvaru patní kosti. Zahrnuje široký výběr výkonů od nejjednodušších elevací 

fragmentů, často s discizí Achillovy šlachy, přes otevřenou repozici s použitím 

osteoperiostálního štěpu, primární subtalámí dézu, trojí dézu až k exstirpaci tal u (21 ). 

K operační léčbě se přistupuje u komplikovaných většinou nitrokloubních 

zlomenin, reponuje se v celkové anestezii za kontroly v bočné a axiální projekci (ll). 

Operační postupy lze rozdělit do 3 základních skupin podle rozsahu operačního 

přístupu a způsobu repozice a stabilizace: 

1. otevřená repozice a vnitřní fixace (ORIF) 

2. miniinvazivní metody 

3. zevní osteosyntéza (20). 

Po operaci je noha elevována v neutrálním postavení do polohy 90· (mezi tibií 

a nohou). Poloha je prevencí vzniku pooperačního otoku. Přesně padnoucí ortéza se 

užívá preventivně proti vytvoření kontraktury m. triceps surae. Stehy se odstraňují 2-3 

týdny po operaci. Postupné zatěžování končetiny začíná kolem 12. týdne. Přístup je však 

individuální podle stupně roztříštění a následné pevnosti fixace ( 15). 

2.9 Rehabilitační přístupy 

2.9.1 Individuální LTV 

• Senzomotorická stimulace 

Facilitační technika, kterou poprvé klinicky a systematicky propracoval Freeman(1965). 

Podle freemana každý úraz vede ke změně propriocepce, ta vede k inkoordinaci svalové, 

a to je hlavní příčinou vzniku instabilního kloubu. 
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V metodě jde o ovlivnění pohybu a vyvolání reflexního svalového stahu v rámci 

určitého pohybového stereotypu facilitací několika základních struktur, a to 

proprioceptorů, které se výrazně podílejí na řízení zvláště stoje a vertikálního držení a 

dále na aktivaci spino-cerebelo-vestibulárních drah a center, které se významným 

způsobem podílejí na regulaci stoje a provedení přesně adjustovaného a koordinovaného 

pohybu. 

Z hlediska aference hrají vedle kožních receptorů roli pro regulaci správného držení 

hlavně receptory plosky nohy a šíjových svalů. Krátké okcipitální svaly jsou dokonce 

více než svaly pro zajištění pohybu považovány za svaly rovnováhy. 

Cílem senzomotorické stimulace je dosažení reflexní, automatické aktivace žádaných 

svalů a to v takovém stupni, aby pohyby nebo pracovní úkony nevyžadovaly výraznější 

kortikální, resp. volní kontrolu.jen dosažení subkortikální kontroly aktivace 

nejdůležitějších svalů dává záruku, že tyto svaly budou aktivovány v potřebném stupni a 

časovém sledu tak, jak to vyžaduje optimální a nejméně zatěžující provedení pohybu 

(8). 

Technika senzomotorické stimulace obsahuje soustavu balančních cviků prováděných 

v různých posturálních polohách. Z hlediska aference hrají vedle kožních receptorů roli 

pro regulaci správného držení hlavně receptory plosky nohy a šíjových svalů. Receptory 

plosky nohy lze facilitovat několika způsoby, např. stimulací kožní nebo aktivací hlavně 

m. quadratus plantae bez současné aktivace plantárních flexorů, vytvořením zvýrazněné 

klenby nohy tzv. "malé" nohy, což příznivě ovlivňuje proprioceptivní signalizaci. 

Zvládnutí "malé" nohy je tak předpokladem k dalšímu úspěchu terapie (8). 

Mezi pomůckami, které usnadňují senzomotorickou stimulaci jsou: kulové a válcové 

úseče, balanční sandály, točna, Fitter, minitrampolína a balanční míče. 

Při cvičení postupujeme proximálně, nejdříve korigujeme chodidlo, koleno, pánev, 

páteř, hlavu, ramena. Cvičí se na boso, cvičení nesmí působit bolest, necvičí se přes 

únavu. Každý cvik cvičíme nejdříve na pevné podložce, po zvládnutí přecházíme na 

plochu labilní. Cviky rozdělujeme na statické, kdy jde o přenášení váhy a těžiště a cviky 

dynamické např. půlrok přední a zadní, výpady, výskoky, chůze. 

• Balanční cvičení na Posturomedu- zlepšování senzomotoriky na labilní plošině; 

začíná nácvikem stoje, postupně se přechází na cviky dynamické- výpady, pochodování 

• Protažení zkrácen)'ch svalů dle svalového testu (7). 

• AEK postupy dle Briigera- během průběhu pohybu pracují agisté v důsledku 

aplikace odporu terapeuta (ve směru funkční převahy) excentricky (18). 
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• PNF relaxační techniky- kontrakce- relaxace, výdrž- relaxace, pomalý zvrat- výdrž

relaxace, rytmická stabilizace 

• Reflexní terapie dle Vojty- stimulací spoušťových zón dochází reflexně k aktivitě 

příslušných svalových skupin celého pohybového vzoru 

• Posilování dle svalového testu (7) 

• PNF posilovací techniky- pomalý zvrat, pomalý zvrat- výdrž, rychlý zvrat, rytmická 

stabilizace, výdrž- relaxace- aktivní pohyb 

• Nácvik správného stoje a chůze 

• Instruktáž autoterapie- cvičení z jednotlivých terapeutických jednotek, které může 

pacientka provádět samostatně doma 

Sporty- cyklistika, lezení, plavání, aerobik, rotoped, stepper, cvičení v posilovně 

2.9.2 Mobilizace a techniky měkkých tkání 

• PIR- postizometrická relaxace (izometrická kontrakce svalů, po které následuje 

relaxace) 

Tato metoda je stejně výhodná pro dosažení svalové relaxace, jako je výhodná pro 

mobilizace kloubní. Účinek metody lze vysvětlit (a) tím, že během odporu o minimální 

síle se aktivuje jen malý počet svalových vláken, zatímco většina zůstává utlumena; (b) 

právě skutečností, že se důsledně vyhýbáme napínacímu reflexu, který se dostaví vždy 

při pasivním protažení, i nebolestivém (14). 

• Mobilizace kloubů- postupné, nenásilné obnovování pohybu v kloubu 

Účelem léčby je obnovit normální pohyblivost v kloubech, včetně kloubní vůle. 

Mobilizaci odpovídá pérující pohyb, kterým dosahujeme extrémní postavení v kloubu. 

Pokud mobilizaci opakujeme, rozsah pohyblivosti se zvětšuje (14). 

Mobilizaci neprovádíme v plném rozsahu kloubu, ale na hranici zbylého pohybu 

v omezeném směru, tedy těsně před dosažením předpětí v kloubu. Při pohybech se 

nevracíme do středního postavení, ale stále pokračujeme v dosažené hranici pohybu. 

Provádíme opakované pohyby ve směru kloubní blokády (5-lOx). Trakce při mobilizaci 

zajistí oddálení kloubních plošek, protažení měkkých částí a zmenšení bolestivosti (19, 

20). 
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2.9.3 Fyzikální terapie 

• UV záření- analgetický účinek se dosáhne ozařováním v erytémových dávkách nad 

místo zlomeniny; urychlení hojivých procesů poškozených tkání se připisuje zvýšenému 

prokrvení a baktericidnímu účinku 

• Impulsní proud- stabilní stimulace (po fixaci fragmentů) zlepšuje trofiku tkání a 

tonizuje muskulaturu 

• Elektrogymnastika- stimuluje svaly k jejich funkci v době přítomnosti sádrové 

fixace 

• Diadynamické proudy- vhodné především pro jejich hyperemizační (CP) a 

analgetický účinek (LP) 

• Ultrazvuk- aplikuje se v místech, kde se netvoří kostní kalus; podrážděním periostu 

se zvyšuje jeho tvorba a urychluje se hojení, vhodnější je zde proto impulsní ultrazvuk 

• TENS- na tlumení bolestí 

• Magnetoterapie- zlepšuje výživu tkání, má analgetický a hyperemizační účinek, 

urychluje hojení zlomeniny 

• Laser nebo polarizované světlo- využívá se biostimulačního a trofotropního účinku 

na ovlivnění povrchových tkání a defektů 

• Vodoléčebné procedury- pro zlepšení prokrvení a svalové uvolnění; vhodné přímo 

před cvičením 

• Masáž- mechanické působení na tkáně podporuje vstřebávání otoku a krevního 

výronu, ovlivňuje svalovou činnost ve smyslu snížení nebo zvýšení tonu; reflexně se 

zlepšuje i hlouběji uložená tkáň 

• Lymfodrenáž- pomáhá proudění lymfy, napomáhá zmenšení otoku 

Horká role- mechanické a tepelné působení na zkrácené měkké struktury 

15 



3. Část speciální 

3.1 Metodika práce 

Pro svou 4- týdenní praxi jsem si vybrala pracoviště CLPA (Centrum léčby 

pohybového aparátu) Clinicum Vysočany. Absolvovala jsem ji v době 23.1.- 17.2.2006. 

Toto pracoviště se věnuje především terapii poruch pohybového aparátu. Pro svou práci 

jsem si vybrala pacientku po nekomplikované zlomenině patní kosti. 

Absolvovaly jsme spolu 1 O terapeutických jednotek, docházela zároveň na 

magnetoterapii a vířivé koupele DKK. 

Při terapii jsem hodně čerpala ze zkušeností terapeutů zde působících. Využila 

jsem zařízení tělocvičny, kde je ideální prostředí a pomůcky pro nácvik senzomotoriky

kulové a válcové úseče, balanční sandály, minitrampolína, Poasturomed. Zároveň se na 

tomto pracovišti nachází plně vybavená elektroléčba a vodoléčba, což moje pacientka 

využívala ve formě vířivé koupele DK a aplikací magnetu. 

Kromě nácviku senzomotoriky jsem v terapii využila techniky měkkých tkání 

(mobilizace kloubní, PIR), AEK postupy, PNF techniky posilovací a relaxační a nácvik 

správného držení těla. 

3.2 Anamnéza 

V.K. *1981 , žena, 173 cm, 78 kg 

Datum: 27.1.2006 

Status present: stp. zlomenině patní kosti, 1 O. den po sundání sádry 

RA: matka- astma bronchiale, alergie na prach a pyl 

OA: všeclmy běžné dětské nemoci (vč. černého kašle), astma bronchiale již od dětství 

(léčena farmakologicky), alergie na prach, pyly, srst zvířat 

Úrazy: v 6 letech roztržené levé koleno, ve 14 letech vykloubené levé koleno 

PA: řidička tramvaje 

SA: žije s rodiči v rodinném domě 

GA: antikoncepce od 16 let 
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NO: 14.12.2006 úraz- pád nafpatu z výšky asi 2m, nekomplikovaná zlomenina léčena 
sádrovou fixací (5 týdnů), bolestivá inverse (mechanismus úrazu) 

Diferenciální rozvaha: Bolesti a omezená hybnost jsou podmíněny traumatickým 

poškozením. Příčinou bolestí může být jednak poškození kloubu nebo jeho 

stabilizujícího vazivového aparátu a následně i plochonoží. V případě většího poškození 

a špatného hojení kosti je možný vznik artrózy a následné bolestivosti. Bolesti jsou i 

projevem vzniklé deformity (např. pes excavatus, ostruha patní). Možným zdrojem 

bolestivé aference se stává i nevhodná obuv. Další příčinou bolesti a omezené hybnosti 

bývají zánětlivá onemocnění Achillovy šlachy. Špatné postavení nohy se může projevit 

i výše např. bolestí kolenou a kyčlí nebo blokádami pánve a páteře. 

3.3 Vstupní kineziologický rozbor 

Vyšetření stoje (obr. 1-3) 

Zezadu- baze fyziologická 

-asymetrické zatížení, víc vlevo 

- levá pata kulatá, pravá mírně kvadratická, otok pravého kotníku 

-pravé lýtko výrazně užší 

-vnitřní strana pravého stehna oploštěnější 

- pravá gluteální rýha ! 
-levá SIPS ! 

- rotace pánve i horního trupu + 

-mírně prosáklá oblast křížová 

- levý dolní úhel lopatky !, levé rameno ! 

- hypertonické trapézové svaly 

-krátké extensory šíje ve zvýšeném napětí 

Zboku- snížená příčná nožní klenba oboustranně 

- j L lordóza, mírná anteverze pánve 

- ochablé břišní svaly 

- mírná protrakce ramen 

-HKK veVR 

Zepředu- otok pravého kotníku 

- levá SIAS L, šikmá pánev 
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- výraznější taily vpravo 

- pupek tažen mírně vlevo šikmo dolů 

- levé rameno L HKK ve VR 

- brada rotována mírně vlevo 

Vyšetření páteře- aktivní pohyby 

Flexe- nerozvíjí se úsek L páteře, hypermobilní TH-L úsek 

Extense- hypermobilní úsek TH-L a C-TH přechodu 

Lateroflexe- symetrická vpravo i vlevo, menší rozvíjení v TH oblasti 

Stoj na 1 DK- PDK: pacientka pro nejistotu a slabost vydrží stát jen 10- 15 s; zapojuje 

do stoje svalstvo celé DK 

- LDK: zapojuje především svaly nohy 

Stoj na 2 vahách- LDK 42 kg, PDK 36 kg (6 kg rozdíl) 

Chůze- asymetrická, vzdálenost chodidel v normě, délka kroku v normě 

- kladení chodidel paralelně 

-kulhání na PDK 

-pravé chodidlo se neodvíjí úplně až ke špičce 

- stojná fáze na PDK kratší 

- vysouvání pravého boku nahoru 

- souhyby HKK v normě 

Další vyšetření jsou uvedeny v následujících tabulkách 1- 5. 

Tab. 1- svalový test- hlezenní kloub 

PDK LDK 

plantární flexe (m.triceps surae) 4- 5 

plantární flexe (m.soleus) 4 5 

supinace s dorsální flexí 4- 5 

supinace s plantární flexí 3 5 

1 plantární pronace 3 5 
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Tab. 2- vyšetření zkrácených svalů DKK 

PDK LDK 

m. triceps surae o o 
m. soleus 1 o 
m. iliopsoas 1 1 

m. rectus femoris 1 1 

m. tensor fasciae latae o o 
mm. ischiocrurales 1 1 

mm. adductores o o 

Tab. 3- pohyblivost kloubní- kloub hlezenní (obr. 4-5) 

PDK LDK 

dorzální flexe 00 15° 

plantární flexe 30° 50° 

mverze 15° 20° 

everze 50 10° 

Tab. 4- joint play kloubů nohy 

PDK LDK 

talokrurální kloub pruží pruží 

Lisfrancův kloub pruží ve všech směrech, bolestivá rotace pruží ve všech směrech 

Chopartův kloub nepruží pruží ve všech směrech 
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Tab. 5- obvody DKK 

PDK LDK 

1 O cm nad patelou 50m 50 cm 

nad patelou 40cm 40cm 

přes koleno 37cm 37cm 

nejširší místo lýtka 38cm 40cm 

nad kotníky 26,5 cm 25 cm 

přes kotníky 28 cm 25 cm 

přes nárt 26cm 25 cm 

3.4 Krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán 

3.4.1 Krátkodobý rehabilitační plán 

-zvětšení omezeného kloubního rozsahu (mobilizace, PIR, AEK, PNF) 

-protažení zkrácených svalů (PIR, PNF, AEK) 

- posílení oslabeného svalstva (PNF, rotoped, cvičení na míči a trampolíně) 

- reedukace postižené funkce (senzomotorická stimulace) 

-nácvik správného stoje a chůze 

3.4.2 Dlouhodobý rehabilitační plán 

- autorehabilitace 

- stimulování plosky nohy 

- dodržování zásad správného držení těla (škola zad) 

-doporučení vhodné obuvi 

- vhodná sportovní aktivita 

3.5 Průběh rehabilitace 

l.den (27 .1.2006) 

- subj. : pacientka se cítí dobře, bolestivost na laterální ploše paty 
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- po úvodním komplexním vyšetření jsem se rozhodla ze začátku zaměřit na úpravu 

svalů v okolí poranění, tzn. povolit a protáhnout m. triceps surae a aktivizovat svaly 

plosky a funkční třmen nohy 

Terapeutické postupy: 

• Horká role- aplikování do oblasti m. triceps surae vpravo, zejména na Achillovu 

šlachu, která je výrazně tužší 

• Protažení PIR technikou- protažení svalů zadní strany lýtka do dorzální flexe nohy 

• Mobilizace periferních kloubů DK- mobilizace IP, MP, tarzometatarzálních kloubů, 

kloubů mezi tarzálními kůstkami, kloubů horního a dolního hlezenního 

• Senzomotorická stimulace- nácviku "malé" nohy vsedě předcházela kožní stimulace 

plosky nohy na masážní podložce a nácvik správného sedu 

• Nácvik autoterapie protahování svalů DKK 

- po cvičení pacientka dochází na magnet (20 min) 

- cvičení na doma: při dodržování správného sedu cvičení "malé" nohy a protahování 

svalů DKK 

Doporučila jsem provádět toto cvičení 3-5x denně po dobu 10-15 min, v případě bolesti 

nebo únavy cvičení přerušit. 

2. den (30.1.2006) 

- subj.: pacientka se cítí dobře, má pocit tuhého kotníku 

- obj.: stav nezměněn 

- cvičení předcházelo absolvování vířivé koupele na DK 

Terapeutické postupy: 

• AEK postupy k ovlivnění dorzálních a plantárních flexorů nohy 

• Mobilizace periferních kloubů nohy- mobilizace horního a dolního hlezenního 

kloubu a kloubů mezi tarzálními kůstkami a tarzometatarzálních kloubů 

• Senzomotorická stimulace- po zvládnutí "malé" nohy vsedě následuje nácvik ve 

stoji a nácvik půlkroku vpřed, vzad a do stran 

- po cvičení následoval magnet 

- cvičení na doma: nadále pokračuje protahováním svalstva DKK a cvičením "malé" 

nohy ve stoji a v dynamickém zatížení do půlroku vpřed, vzad a do stran 

Frekvenci cvičení jsem ponechala i nadále stejnou a pro bezbolestné cvičení, jsem 

doporučila cvičení prodloužit o dalších 5 minut. 
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3. den (1.2.2006) 

- subj.: pacientka po delší chůzi cítí bolest v náhodném inverzním postavení 

- obj.: plantární flexe nohy PDK se zlepšila o s·, mírně povolila tuhost Achillovy šlachy 

Terapeutické postupy: 

• Horká role- aplikována na zadní stranu celé PDK 

• PNF relaxační techniky- k relaxaci m. triceps surae (lat. část) jsem použila techniku 

pomalý zvrat- výdrž- relaxace (výchozí postavení pro 1. diagonálu flekční vzorec), pro 

m. triceps surae (med. část) jsem použila stejnou techniku (výchozí postavení pro 2. 

diagonálu flekční vzorec) 

• Senzomotorická stimulace- jelikož pacientka cvičení velmi dobře zvládá a snáší, 

k dosavadnímu cvičení jsem ji přidala nášlap na válcovou a kulovou úseč a stoj na 

Posturomedu 

-po cvičení pacientka absolvuje magnetoterapii 

- cvičení na doma: pokračování cvičení dosud naučených cviků 

4. den (3.2.2006) 

- subj.: beze změn 

- obj.: beze změn 

- před vlastním cvičením pacientka absolvovala vířivou koupel na DK 

Terapeutické postupy: 

• AEK postupy na plantární a dorzální flexory nohy 

• Senzomotorická stimulace- zopakování dosud naučených poloh a pohybů na úsečích 

a Posuromedu; přidala jsem cvičení na velkém míči (75 cm) vsedě s udržením "malé" 

nohy a s přidáním lehkého pohupování nahoru a dolů 

- po cvičení pacientka přechází na magnet 

- cvičení na doma: pokračování v dosud naučeném cvičení; jelikož pacientka vlastní 

doma rotoped, přidala jsem k domácí rehabilitaci šlapání na nejlehčím stupni zátěže 

(maximálně 10 minut) 

5. den (6.2.2006) 

- subj.: po šlapání na rotopedu se neobjevila žádná bolest, v maximální dorzální flexi již 

není bolestivý tah za Achillovu šlachu 

- obj.: zvětšení rozsahu plantární flexe nohy PDK na 35· 
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Terapeutické postupy: 

• Horká role- aplikace na lýtkové svalstvo a plosku nohy 

• Mobilizace periferních kloubů nohy 

• PNF relaxační techniky- využití techniky výdrž- relaxace s výchozí polohou pro 1. a 

2. diagonálu flekčního vzorce 

• PNF posilovací techniky- využití techniky výdrž- relaxace- aktivní pohyb pro 

posílení dorzální flexe nohy (výchozí poloha ve zkrácení 1. a 2. diagonála flekční 

vzorec) 

• Senzomotorická stimulace- stoj na kulové a válcové úseči a na Posturomedu spojený 

s postrkováním pacientky a vychylováním ze základního stoje 

-pacientka následně absolvuje magnet 

- cvičení na doma: k již naučenému cvičení, jsem přidala protahování svalů krku a svalů 

prsních 

6. den (8.2.2006) 

- subj.: beze změn 

- obj.: beze změn 

- cvičení následuje hned po vířivé koupeli na DK 

Terapeutické postupy: 

• PIR technika- relaxace svalů podílejících se na plantární a dorzální flexi nohy 

• Senzomotorická stimulace- zopakování dosud naučených dovedností; přidala jsem 

stoj na 1 DK, nejdříve na pevné podložce, po dobrém zvládnutí i na válcové úseči a na 

Posturomedu 

- následně pacientka dochází na magnet 

- cvičení na doma: pacientka pokračuje v nácviku stoje na 1 DK, přidala jsem jí i lehké 

podřepy na stojné DK 

7. den (10.2.2006) 

- subj.: jistější pocit při déletrvající chůzi 

- obj.: beze změn 

Terapeutické postupy: 

• AEK postupy na dorzální a plantární flexory nohy 
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• PNF posilovací techniky- využití technik pomalý zvrat- výdrž a rychlý zvrat pro 

flexi dolní části trupu vlevo na posílení dorzálních flexorů nohy se zapojením svalstva 

trupu 

• Nácvik správného stereotypu chůze na pohyblivém chodníku 

• Senzomotorická stimulace- zkontrolovala jsem naučený stoj na 1 DK a jako balanční 

plochu zvolila overball 

- po skončení cvičení pacientka dochází na magnet 

- cvičení na doma: cvičení na 1 DK s přidáním podřepů; šlapání na rotopedu může 

prodloužit na 20 minut a zvýšit si zátěž o 1-2 stupně 

8. den (13.2.2006) 

- subj.: beze změn 

- obj.: plantární flexe nohy PDK 40· 

-před cvičením absolvování vířivé koupele na DK 

Terapeutické postupy: 

• Mobilizace periferních kloubů nohy PDK 

• Chůze na pohyblivém chodníku 

• Senzomotorická stimulace- pochodování na Posturomedu, chůze po chodníku 

z různých úsečí, nácvik výpadů vpřed na 1 DK nejdříve na pevné podložce, po dobrém 

zvládnutí výpady na válcovou a kulovou úseč a na Posturomed, cvičení v různých 

polohách na minitrampolíně- přenášení váhy vpřed- vzad, doprava- doleva 

- po cvičení pacientka dochází na magnet 

- cvičení pro doma: nácvik výpadů vpřed, rotoped 25 minut 

9. den (15.2.2006) 

- subj.: jistější zatěžování nohy při stoji a chůzi 

- obj.: volnější klouby nohy 

Terapeutické postupy: 

• AEK postupy na dorzální a plantární flexory nohy 

• PNF posilovací techniky- využití techniky rytmické stabilizace pro flexi dolního 

trupu vlevo s posílením dorzálních flexorů nohy se současným zapojením svalů trupu 

• Senzomotorická stimulace- chůze po chodníku z úsečí, chůze v balančních 

sandálech- pochodování na místě, chůze do stran, vpřed a vzad 
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• Chůze na pohyblivém chodníku 

-po cvičení pacientka absolvuje magnet 

- cvičení na doma: stoj na 1 DK, výpady vpřed, vzad, do stran, chůze po patách a po 

špičkách 

1 O.den (17.2.2006) 

- subj.: beze změn 

- obj.: kompletní výstupné vyšetření uvádím v další kapitole 

-před cvičením absolvování vířivé koupele DK 

Terapeutické postupy: 

• PIR technika- relaxace dorzálních a plantárních flexorů nohy 

• Mobilizace periferních kloubů nohy 

• AEK postupy na dorzální a plantární flexory nohy 

• Senzomotorická stimulace- cvičení na minitrampolíně, chůze v balančních sandálech 

Chůze na pohyblivém chodníku 

- po cvičení absolvování magnetu 

- cvičení na doma: cvičení všech cviků naučených v průběhu rehabilitace a 

doporučených k autoterapii včetně protahovacích cvičení 

3.6 Výstupní kineziologický rozbor 

Vyšetření stoje (obr. 6-8) 

Zezadu- baze fyziologická 

-symetrické zatížení obou DKK 

- pravá pata mírně kvadratická 

- tvarově symetrické DKK 

- rotace horního trupu + 

- pravé rameno i 

- hypertonické trapézové svaly 

Zboku- mírné vytvarování příčné nožní klenby 

- mírná prominence břišní stěny 

- mírná protrakce ramen 

- LHK veVR 
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Zepředu- méně výrazný otok pravého kotníku 

- taily vpravo výraznější 

-pupek tažen mírně vlevo šikmo dolů 

Vyšetření páteře- aktivní pohyby 

Flexe- méně výrazný rozvoj L páteře 

Extense- menší rozvíjení Th páteře 

Lateroflexe- symetrická vpravo i vlevo 

Stoj na 1 DK- PDK: prodloužila se doba stání na noze, viditelná aktivita svalů nohy, již 

se výrazně nezapojují velké svalové skupiny 

- LDK: aktivace svalů nohy 

Stoj na 2 vahách- rozdíl kolísá 0- 1 kg 

Chůze- mírná asymetrie se objevuje až po delší době 

- pravé chodidlo se odvíjí až ke špičce 

- lepší souhyby pánve, po delší době mírné vysouvání pravého boku nahoru 

Další vyšetření uvedeny v tabulkách 6- 1 O. 

Tab. 1- svalový test- kloub hlezenní 

PDK LDK 

plantární flexe (m.triceps surae) 4+ 5 

plantární flexe (m.soleus) 4+ 5 

supinace s dorzální flexí 4 5 

supinace s plantární flexí 4+ 5 

plantární pronace 5 5 
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Tab. 2- vyšetření zkrácených svalů DKK 

PDK LDK 

m. triceps surae o o 
m.soleus o o 
m.iliopsoas 1 1 

m.rectus femoris o o 
m.tensor fasciae latae o o 
mm.ischiocrurales o o 
mm.adductores o o 

Tab. 3- pohyblivost kloubní- kloub hlezenní (obr. 9-11) 

PDK LDK 

dorzální flexe 5" 15° 

plantární flexe 40° 50° 

mverze 20° 20° 

everze 10° 10° 

Tab. 4- joint play kloubů nohy 

PDK LDK 

talokrurální kloub pruží pruží 

Lisfrancův kloub pruží ve všech směrech pruží ve všech směrech 

Chopartův kloub pruží ve všech směrech pruží ve všech směrech 
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Tab. 5- obvody DKK 

PDK LDK I 

1 O cm nad patelou 50 cm 50 cm 

nad patelou 40cm 40cm 

přes koleno 37cm 37cm 

nejširší místo lýtka 39cm 40cm 

nad kotníky 25 cm 25 cm 

přes kotníky 27cm 25 cm 

přes nárt 25 cm 25 cm 

3. 7 Zhodnocení efektu rehabilitace 

Po 4 týdnech komplexní rehabilitace, jsem provedla výstupní kineziologické 

vyšetření a porovnání výsledků před a po terapii. Nejvýraznější změny jsem pro 

přehlednost zaznamenala do tabulky ll. 

Tab. ll- nejvýraznější změny po terapii 

funkční test 27.1.2006 17.2.2006 

stoj -větší zátěž na LDK - symetrické zatížení 

-rotace dolního trupu+ - zmizela rotace trupu 

stoj na 1 DK - na PDK krátká doba - prodloužila se výdrž 

stání, aktivita velkých ve stoji na PDK 

svalových skupin DK - aktivita svalů nohy 

stoj na 2 vahách - rozdíl 6 kg (LDK) - rozdíl kolísá 0- 1 kg 

chůze -výrazná asymetrie - chůze symetrická, 

chůze, pravé chodidlo asymetrie nastává až 

se neodvíj í až ke špičce po delší době 

- vysouvání pravého - úplné odvíjení 

boku nahoru chodidla 

ST- hlezenní kloub vpravo - síla svalová v rozmezí - u všech pohybů 

3- 4 st. větší síla- rozmezí 

4- 5 st. 
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zkrácení svalové na DK -zkrácení st. 1 u svalů: - snížení zkrácení o 

m.soleus, m.iliopsoas, 1 st. u svalů: m.soleus 

m.rectus femoris, mm. oboustranně m.rectus 

ischiocrurales femoris a mm. 

ischiocrurales 

pohyblivost kloubní- hlezenní - DFL- 0° - DFL- 5° 

kloub PDK - PFL- 30° - PFL- 40° 

- IN- 15° - IN- 20° 

-EV- 5° - EV-10" 

joint play kloubů nohy PDK - 0 pružení Chopartova - pružení ve všech 

kloubu, bolest v krajní rotaci směrech 

otok PDK - obvod přes kotníky 28 - otok mírně opadl 

cm, přes nárt 26 cm -obvod přes kotníky 

27 cm, přes nárt 25 cm 

Na začátku každé terapeutické hodiny jsem se věnovala povolení zkrácených 

lýtkových svalů a zvětšení rozsahu pohybů v kloubu hlezenním. Použila jsem zde 

techniky mobilizační, postizometrickou relaxaci, agisticko- excentrické kontrakční 

postupy a PNF relaxační techniky. Pacientka velmi dobře reagovala na AEK postupy a 

PNF relaxační techniku pomalý zvrat- výdrž- relaxace. Největší účinek měly tyto 

techniky po předchozím uvolnění svalovém po vířivce a po použití horké role. 

Na posílení svalů nohy jsem použila především PNF posilovací techniky, to se 

ukázalo nejvíce po použití rytmické stabilizace, kdy se objevila svalová aktivita u všech 

svalových skupin končetiny. Krátké svaly nožní se aktivovaly a posilovaly v průběhu 

senzomotorického cvičení, jejich zatížení se zvětšovalo zvýšením stupně náročnosti 

cvičení. Nejvíce dynamickou zátěží bylo cvičení na velkém míči, cvičení na 

minitrampolíně, či chůze v balančních sandálech 

Nejvíce času v terapii jsme tedy věnovaly senzomotorické stimulaci. Všechny 

jednotlivá cvičení si pacientka velice rychle osvojila a dělala rychlé pokroky. V nácviku 

a zlepšování pokračovala i v domácím prostředí. 

Efektivnost použitých technik se nakonec projevila zlepšením celkového stavu 

zraněné končetiny a větší jistotou jejího zařaďování do denních aktivit. Avšak ani zde 

terapie nekončí. Pacientka se cvičení musí i nadále věnovat, aby funkce nohy byla úplně 

obnovena a byla připravena i na zátěžové situace. 
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4. Závěr 

Po dobu 4 týdnů docházela pravidelně pacientka V.K. na rehabilitaci po 

imobilizaci sádrovou fixací kvůli nekomplikované zlomenině kosti patní vzniklé po 

pádu z výšky. Je řidičkou tramvaje, proto je důležité znovuobnovení funkce nohy, která 

ji umožňuje pracovat. 

Znovuobnovení funkce předcházelo především srovnání svalových dysbalancí 

v oblasti nohy, vzniklých především jako následek jednak samotného úrazu, jednak 

dlouhé imobilizace. Dosáhlo se to použitím různých uvolňovacích, posilovacích a 

mobilizačních technik. Pak následoval samotný výcvik funkce nohy. Široké uplatnění 

zde měla senzomotorická stimulace, využívající různé pomůcky. Její výhodou je 

postupné učení náročnějších poloh a způsobů zatížení. Tím se zvyšuje i náročnost 

koncentrace cvičícího na provádění cvičení. Samozřejmě se kladou i větší nároky na 

organizmus a na samotnou nohu. Cílem senzomotorické stimulace je dosažení 

automatické aktivace příslušných svalů v potřebném stupni a časovém sledu., aby bylo 

provedení pohybu co nejméně zatěžující. 

Součástí cvičení je i nácvik správného držení těla vsedě, ve stoji i při chůzi, 

který je nezbytností pro správné provádění celkového cvičení. 

S pacientkou byla výborná spolupráce, velice rychle si osvojila základy 

cvičení. To jí pomohlo při pokračování a přidávání stále náročnějších úrovní terapie. 

Známky zlepšování byli patrné, motivace k pravidelnému cvičení nechyběla. To se 

nakonec ukázalo i při závěrečném vyšetření. 

Pacientka musí i nadále dbát na pravidelnou péči o nohy. To předpokládá 

pokračování ve cvičení, nošení vhodné obuvi, volbu vhodné a přiměřené zátěže. Obuv 

musí dobře padnout do šířky i do délky, být dostatečně prostorná a pohodlná. 

V některých případech je vhodné ji doplnit speciální ortopedickou vložkou na míru. 

K dalšímu začleňování do normálního života je vhodná i sportovní aktivita 

např. jízda na kole, plavání nebo lezení. Předpokladem je dodržování bezpečnosti, 

eliminace nepříznivých pohybů a preventivní předcházení úrazu. 
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7. Seznam použitých zkratek 

AEK- agisticko- excentrická kontrakce 

C- krční páteř 

CP- krátká perioda (diadynamické proudy) 

CT- počítačová tomografie 

DFL- dorzální flexe 

DK, DKK, PDK, LDK- dolní končetina/y, pravá, levá 

EV- everze 

HK, HKK, PHK, LHK- horní končetiny/y, pravá, levá 

IN- inverze 

IP- interfalangeální klouby 

L- bederní páteř 

LP- dlouhá perioda (diadynamické proudy) 

L TV- léčebná tělesná výchova 

MP- metatarzofalangeální klouby 

NO- nynější onemocnění 

OA- osobní anamnéza 

PA- pracovní anamnéza 

PFL- plantární flexe 

PIR- postizometrická relaxace 

PNF- prprioceptivní neuromuskulární facilitace 

RA- rodinná anamnéza 

RTG- rentgenové vyšetření 

SA- sociální anamnéza 

SIAS, SIPS- spina iliaca anterior superior, spina iliaca posterior superior 

TH- hrudní páteř 

VR- vnitřní rotace 
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