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Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá vlivem fyzioterapie na funkci ruky po přetížení                  

a úrazových stavech v horolezeckém sportu. Je zde popsána anatomie ruky a ontogenetický 

vývoj motoriky ruky. Pro srovnání jsou uveřejněny čtyři studie o přetěžování a úrazech rukou 

při horolezeckém sportu. Je zmíněna biomechanika zatěžování prstů rukou. Dále je zde 

provedena klasifikace úrazů a poškození rukou, jsou popsány příčiny vzniku a jejich 

diagnostika a terapie se zaměřením na rehabilitační metody, které se využívají. Jsou zmíněny 

i možnosti prevence, kterými by bylo možné předcházet vzniku přetížení a úrazů.    

 

Klíčová slova: ruka, horolezecký sport, rehabilitace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Abstract: This Bachelor theses deals with the influence of physiotherapy on functioning 

of hand after being overworked and after being injured in climbing sport. The anatomy and 

ontogenetic development of motioning, mobility of hand is described here. For comparison 

there are four other studies on the same topic. The biomechanics of burdening fingers of hand 

is also mentioned here. Furthermore classification of injuries and damages of hand are dealt 

with as well as description of the causes of their inceptions and their diagnostics and therapy 

aimed at the rehabilitation methods in these cases used. There are also different possibilities 

of prevention noted which could prevent occurrences of overburdening and injuries. 

 

Keywords: hand, climbing sport, rehabilitation 
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ÚVOD 
 
     Ruka je velmi důležitý párový orgán, který má nezastupitelné místo v životě člověka. Je 

nejen orgánem hmatu, jehož pomocí rozeznáváme předměty dotykem, ale nezanedbatelná je  

i funkce komunikační. Neverbální komunikace, aniž jsme si toho vědomi, je součástí každého 

našeho verbálního projevu, který doplňujeme gestikulací a dotyky. Ještě důležitější je tato 

funkce ruky u neslyšících a hluchoněmých, u nichž jsou ruce, kromě písma, jediným 

komunikačním prostředkem. Ruce mají pro nás také význam v sociálním kontaktu. Hlavní 

funkcí ruky je však úchop a manipulace s předměty, což využíváme v provádění běžných 

denních aktivit. Ať již sportujeme, vaříme, oblékáme se, hrajeme hry, nebo píšeme, vždy se 

spoléháme právě na tuto funkci.  

     Rozhodl jsem se, že svou práci zúžím na oblast, ve které snad nejvíce hrozí právě 

poškození rukou a tou je horolezectví. K 1. červnu 2005 bylo zaregistrováno 12 848 členů  

v Českém horolezeckém svazu (ČHS), což je dle mého odhadu jen asi jedna desetina všech 

lidí, kteří se věnují právě této aktivitě. Z toho vyplývá, že má práce se bude týkat 

nezanedbatelného množství naší populace. Já sám jsem členem ČHS a řadím se mezi 

vrcholové sportovce, což mi umožňuje bližší náhled na tuto problematiku. 

     Lezení po skalách a umělých stěnách je čím dál víc oblíbenější, zejména u mladých lidí, 

kteří jsou převážně bez zkušeností. Protože se tomuto sportu věnuji už několik let vím, že 

otázce poškození pohybového aparátu nadměrnou námahou není věnovaná dostatečná 

pozornost. 

Cíl práce 
     Cílem mé práce bylo shromáždit z odborné literatury informace o tom, jak velká jsou 

rizika poranění ruky - a to zejména poranění vzniklá při sportovní činnosti.  

      Snažil jsem zjistit, zda v této oblasti existují nějaké charakteristické druhy poranění, jak 

jim lze předcházet a jakou měrou je možné pomocí fyzioterapeutických metod tato poranění 

léčit.    
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FUNKČNÍ ANATOMIE RUKY 
 
     Lidská ruka je vysoce vyvinutým a složitým specializovaným orgánem. Skládá se  

z 27 kostí, má přes 20 kloubů a na jejím pohybu se účastní 33 svalů a nervy je ovládající  

[13], [14]. Karpální kosti a jejich spoje reprezentují jen asi jednu šestinu délky ruky. Záprstí 

představuje dvě šestiny a prsty zbývající tři šestiny délky ruky. Kostru záprstí tvoří pět 

metakarpů a kostru prstů formují jednotlivé falangy [8], [20]. 

Karpální oblast 
 

a) klouby 

     Pro pohyb má tvar, klenutí a rozsah kloubních ploch sedmi karpálních kostí značný 

význam. (Bezvýznamná je v tomto směru pouze os pisiforme ve šlaše m. flexor carpi ulnaris, 

která se pohybu karpu nijak neúčastní.) Z hlediska kineziologie zápěstí tvoří art. radiocarpalis, 

art. mediocarpalis a art. radioulnaris distalis funkční jednotku. Této jednotce můžeme říkat 

klouby zápěstí.  

     Art radiocarpalis je "neúplný", vejčitý (ovoidní), složený kloub. Artikuluje v něm vřetenní kost 

(jamka) a tři kosti první řady karpů formující kloubní hlavici: os scaphoideum, os lunatum a os 

triquetrum. Pouzdro je poměrně volné a upíná se při okrajích kloubních ploch. Kloubní dutina 

radiokarpálního kloubu je značně členitá, s četnými výchlipkami. Komunikuje-li ale na artrografii 

kloubní dutina s mediokarpálním kloubem, jde většinou o poškození vazivového aparátu 

kloubu. 

     Art. mediocarpalis je uložen mezi oběma řadami zápěstních kostí. Jde o kloub složený. 

Pouzdro i zesilující vazy jsou společné s radiokarpálním i distálním radioulnárním kloubem. 

Kloubní štěrbina je opět velmi členitá a často komunikuje se štěrbinou karpometakarpálního 

kloubu. Tento kloub je, i když patří ke kloubům ruky, prakticky nepohyblivý a jeho účast na 

kinetice zápěstí je jen nepřímá.     Art. radioulnaris distalis je kloubní spojení mezi hlavicí ulny 

a zářezem na radiu. Pouzdro radioulnárního kloubu je volné a dovoluje pronační a supinační pohyb 

v kloubu. Pouzdro je společné pro všechny tři probrané klouby. Vazy pouzdra radiokarpálního, 

mediokarpálního  

a radioulnárního kloubu zesilují palmární a dorzální stěnu kloubního pouzdra. Palmární vazy jsou 

silnější a pro stabilitu karpu i významnější. Kromě palmárních a dorzálních vazů jsou mezi 

jednotlivými kostmi krátké vazy poutající kosti navzájem. 
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Funkce kloubu: Pohyby v komplexu zápěstních kloubů můžeme rozdělit na: 

• palmární flexi (80 - 90 stupňů) 

• dorzální flexi (70 stupňů) 

• radiální dukci (15-20 stupňů) a ulnární dukci (45 stupňů) 

• cirkumdukci, což je kombinace předchozích pohybů (krouživý pohyb) [20]. 

 

b)vazy 

     Hlavní palmární a dorzální vazy jdou od radia (lig. radiocapitatum et radiotriquetrum) a od 

ulny (lig. ulnotriquetrum) šikmo přes funkční střed karpu, kterým je caput ossis capitati. Další 

vazy jdou paprsčitě od caput ossis capitati na sousední kosti (lig. carpi radiatum). V obloukovitém 

postavení je karpus držen nejen tvarem kostí a popsanými zpevňujícími vazy, ale i silným vazem, 

který jako plochá tětiva svazuje ulnární a radiální okraj karpálních kostí - retinaculum 

flexorum. Pod tímto vazem je důležitý průchod do dlaně - canalis carpi, kterým se na dlaňovou 

stranu ruky dostávají četné šlachy předloketních svalů, cévy a nervy. 

 

 
Obr.1 - palmární strana ruky 

 

 

c)svaly 

     Palmární flexi v zápěstí provádí m. flexor carpi radialis et ulnaris a m. palmaris longus. 

Pomocnými svaly jsou m. abductor pollicis longus a m. flexor digitorum superficialis et 

profundus. 
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     Dorzální flexi v zápěstí provádí m. extensor carpi radialis longus et brevis a m. extensor carpi 

ulnaris. Pomocnými svaly jsou m. extensor digitorum, m. extensor pollicis longus et brevis. 

     Radiální dukci (abdukci) zápěstí provádí m. extensor carpi radialis longus et brevis a  

m. flexor carpi radialis. Pomocnými svaly jsou m. flexor pollicis longus a m. extensor pollicis 

longus et brevis. 

Ulnární dukci (addukci) zápěstí provádí m. extensor carpi ulnaris a m. flexor carpi ulnaris.  

Pomocné svaly nejsou u addukce zápěstí známé [1], [6], [20]. 

 
                                                 Obr.2 – karpální oblast (palmární strana) 

 

Metakarpální oblast 
 

a) klouby 

     Záprstní kosti, ossa metacarpalia, mají jednotnou stavbu a podobný tvar. Metakarpy se 

kloubně spojují s karpy (artt. carpometacarpales) a s proximálními články prstů. Spojení  

s karpy je (s výjimkou palcového metakarpu) funkčně méně významné. Spojení sama jsou 

prakticky nepohyblivá, pohyb se realizuje v zápěstních kloubech. 

     Art. carpometacarpalis pollicis je specifický případ sedlovitého kloubu, který dělá  

z palce nejpohyblivější prst ruky. Pouzdro je silné, volné a jde od okrajů styčných ploch. 

     Artt. metacarpophalangeales jsou kulovité klouby mezi hlavicemi metakarpu a bázemi 

proximálních prstových článků. Pouzdro kloubu je volné a je zesíleno bočními vazy. 

 

Funkce kloubu: Pohyby v karpometakarpálním kloubu jsou možné ve smyslu: 

• abdukce (do 50 stupňů) 

• addukce (do 10 stupňů) 

• opozice a repozice palce [20]. 
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                           Pohyby v metakarpofalangeálním kloubu se dějí ve smyslu: 

• flexe (do 90 stupňů) 

• abdukce a addukce (pouze při extenzi prstů) 

• extenze (do 10 stupňů) [20]. 

 

b) svaly 

 Abdukci palce zajišťuje m. abductor pollicis longus (inervace: n. radialis) a m. abductor 

pollicis brevis (inervace: n. medianus). Pomocným svalem je m. extensor pollicis brevis. 

 Addukci palce zajišťuje: m. adduktor pollicis (inervace: n. ulnaris). Pomocnými svaly 

jsou: m. flexor pollicis longus, m. flexor pollicis brevis, m. opponens pollicis, m. extensor 

pollicis longus a m. interosseus dorsalis I. 

 Opozici palce, tj. schopnost palce postavit se proti kterémukoliv prstu ruky, zajišťuje  

m. opponens pollicis (inervace: n. medianus). Pomocnými svaly jsou abduktory, flexory  

a adduktory palce. 

 Repozici palce, tj. zpětný pohyb oponovaného palce, zajišťuje m. abductor pollicis longus 

et brevis. 

Flexi prstů v metakarpofalangových kloubech zajišťují mm. lumbricales (inervace:  

n. medianus a n. ulnaris), mm. interossei palmares (inervace n. ulnaris), a mm. interossei 

dorsales (inervace: n. ulnaris). Pomocnými svaly jsou m. flexor digitonmi superficialis et 

profundus a m. flexor digiti minimi brevis. 

Extenzi prstů v metakarpofalangových kloubech zajišťuje m. extensor digitorum,  

m. extensor indicis a m. extensor digiti minimi [6], [10], [20]. 

 

 
Obr.3 - Svaly a šlachy (palmární oblast)   
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Falangová oblast 
  

a) klouby 

     Články prstů, phalangs, mají široké báze, štíhlá těla a kladkovité hlavice. Jednotlivé 

články jsou spojeny interfalangovými klouby. 

     Artt. interphalangeales jsou kladkové až válcové klouby. Pouzdra kloubů jsou krátká  

a zesilují je boční vazy. 

 

Funkce kloubů: Pohyby v interfalangových kloubech jsou: 

• Flexe (do 90 stupňů)  

• Extenze [20]. 

 

b) svaly 

Flexi proximálních interfalangových kloubů zajišťuje m. flexor superficialis. 

Extenzi v proximálním i distálním intefalangovém kloubu zajišťuje m. extensor digitorum, 

m. extensor indicis a m. extensor digiti minimi. Pomocnými svaly jsou mm. lumbricales  

a mm. interossei [1], [6], [8], [10], [20]. 

 

 

 
 

Obr.4 – mm. interossei dorsales 
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ONTOGENETICKÝ VÝVOJ MOTORIKY RUKY A JEJÍ 
FUNKCE 

 

     Znalost vývojové kineziologie je přínosem nejen pro rehabilitaci pohybových poruch  

(v oblasti diagnostiky a terapie) v pediatrii, ale má své nezastupitelné místo i v rehabilitaci 

dospělých. 

     Ontogenetický vývoj motoriky člověka je geneticky determinován, probíhá zcela 

automaticky a je pokračováním vývoje intrauterinního. "Hnacím motorem" motorické 

ontogeneze je motivace dítěte (ideomotorika). Za předpokladu motivace dítěte se tedy 

automaticky objevují jisté svalové souhry, schopnosti dítěte se motoricky projevit a něčeho 

dosáhnout [19]. 

     Ve fylogenezi došlo k napřímení a k bipedální lokomoci, což umožnilo používat akrum 

přední končetiny k úchopu a ne jen k přidržování [3]. Změnilo se tím postavení páteře  

a pánve. S tím souvisí změna na akru horní i dolní končetiny. Na horní končetině došlo 

ke změně stavby ruky, palec se přesunul do opozice proti ostatním prstům, což bylo zásadní 

pro změnu funkce ruky [18]. 

První trimenon 
  

     Novorozenec v poloze na břiše nemá žádnou opěrnou plochu, má xyfoideální uložení, je 

asymetrický, zatížen na straně záhlaví a konvex je na čelistní straně. Převažuje flexe, kdy na 

břiše je hlava níž než pánev. V poloze na zádech zatěžuje čelistní stranu. Provádí 

holokinetický nekoordinovaný pohyb. Zatím ještě nekontaktuje [19]. Držení těla odpovídají  

i schopnosti ruky. Horní končetiny jsou zatíženy v oblasti zápěstí, z toho důvodu nemůže být 

ruka uvolněna pro fázický úchop. Palec je u novorozence v abdukci [18]. Ruce jsou během 

prvního měsíce života sevřené v pěst. Úchopové reflexy jsou v této době masivní. Dítě 

automaticky sevře prst vsunutý do dlaně z ulnární strany, drží ho tak pevně, že jej můžeme 

za podaný prst zvednout do výše a ono se udrží. Tento reflex obvykle po druhém měsíci věku 

zaniká [12]. 

     Ve čtyřech týdnech postupně povoluje flekční držení těla, 50 % dětí již kontaktuje. Dítě 

má úložnou plochu. Objevují se první známky souhry ruka – oko – ústa, která se vyvíjí až do 

4. měsíce [19]. 

     V šesti týdnech kontaktuje již 75 % dětí. Na břiše se snaží zvedat hlavičku nad podložku, 

opírá se o distální část předloktí a o oblast břicha. Na zádech je již povolená pěstička [19]. 
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     100 % dětí kontaktuje v osmém týdnu života, dítě tedy reaguje na podněty pohyby těla. 

V poloze na břiše se opírá o oblast pupku a střední části předloktí. V poloze na zádech spojuje 

horní končetiny. Pánev je spíše v dorzální flexi, opírá se o paty. Trup zatěžuje stejnoměrně, 

nejvíce v oblasti lopatek [19]. Do tří měsíců jsou úchopovým orgánem pouze oči a ústa [18]. 

     Vzor třetího měsíce je z hlediska vývoje velmi důležitý. Dítě má již opěrnou bázi jak 

v poloze na zádech, tak na břiše, kdy je opřeno o symfýzu a mediální epikondyly humeru 

horních končetin. Dochází k napřímení páteře. Otvírá pěstičky. Hlava je mimo opěrnou bázi. 

Dolní končetiny jsou volně nataženy na podložce. Dítě tzv. pase koníčky. Na zádech si hraje  

s prsty horních končetin a prohlíží si je, chytá i dlaně, vzniká souhra ruka – ruka [18], [19].  

Druhý trimenon 
   

     Ve čtvrtém měsíci již dítě sleduje očima i pohybující se předměty a dovršuje se souhra 

ruka – oko - ústa. Snaží se volně uchopovat různé předměty a dává si je do úst. Na břiše se 

opírá o jeden mediální epikondyl humeru, na stejnostranné dolní končetině o kyčel, 

kontralaterální končetina je nakročená v 90° flexi a opřena o mediální kondyl femuru, 

a volnou horní končetinu uvolňuje pro úchop [18]. Hlava a tato končetina se nachází mimo 

opěrnou bázi. Dítě je motivováno, touží něčeho se dotknout, na něco dosáhnout. Začíná 

používat zprvu úchop ulnární (dlaňový). Dítě uchopí jen hračku v kvadrantu každé ruky, 

ale ze středu ne. Dochází k segmentálnímu pohybu předloktí, k pronaci a supinaci. 

Manipuluje s hračkou ve střední rovině oběma rukama. Na zádech vidíme počátek otočení, 

kdy dítě jednou rukou uchopuje předměty v kvadrantu druhé horní končetiny [19]. 

     V pátém měsíci se dítě vzpřimuje na natažené horní končetiny, ruce jsou opřeny  

o proximální část dlaně, prsty jsou v lehké flexi, ramena v mírné vnitřní rotaci. Zatížení se 

z oblasti symfýzy přesunuje distálně na stehna. Při kontaktu s hračkou ve střední linii střídá 

vzor opory o zápěstí se vzorem plavání, kdy jsou horní i dolní končetiny nad podložkou.  

Na zádech se dále snaží o otočení na břicho [19].  

     Ve věku půl roku až sedmi měsíců se objevuje radiální úchop, jelikož horní končetina 

ukončila svou opěrnou funkci [18]. Dítě se opírá o rozvinuté dlaně, bez flexe prstů a vnitřní 

rotace ramen. Definitivně by měl vymizet úchopový reflex, který by v této době znamenal 

překážku v dalším vývoji opření o dlaň. V poloze na zádech došlo k dokončení otočení na 

břicho, a to na obě strany [19]. 
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Třetí trimenon 
 

     V tomto období se páteř dítěte vertikalizuje. Horní a dolní končetiny byly do této doby 

rovnocenné v uchopování, nyní se jejích funkce diferencuje. Dolní končetiny slouží výlučně 

pro oporu. Rozvíjí se dále jemná motorika ruky a ruka se diferencuje na tři funkční paprsky  

a je schopna pinzetového úchopu [18]. Dítě si chytá prsty dolních končetin  

a strká si je do úst. Je schopno v šikmém sedu provést pinzetový úchop ve snaze uchopit 

něco vysoko a ve větší vzdálenosti. Nejprve se v tomto sedu opírá o loket, poté o nataženou 

horní končetinu s rozvinutou dlaní [19].  

     V osmi měsících zaujímá polohu na čtyřech, sed je volný. U překážky se napřímí a ihned 

nakročí. Pohybuje se po čtyřech v horizontále [19]. 

     V devátém měsíci následuje kvadrupedální chůze, ale již ve vertikále ve frontální rovině. 

Objevuje se opozice palce, která je základní pro přesný úchop. Dítě tedy zvládne uchopovat 

drobné předměty. Mezi 10.- 12. měsícem začíná bipedální lokomoce v sagitální rovině.  

     Ontogenetický vývoj je dokončen samostatnou bipedální sociální lokomocí, to je 

schopností dítěte z vlastního popudu někam si dojít. Za samostatnou chůzi nepovažujeme 

první kroky dítěte, které dítě vykoná většinou pro radost rodičů [19]. 

Funkce ruky 
 

Úchop a manipulace s předměty 

     Základní funkcí ruky je úchop [42]. Úchop je aktivní dotyk za spoluúčasti hmatu s cílem 

udržet dotýkané a případně užít držené k určité činnosti [12]. Kvalita úchopu závisí nejen na 

pohyblivosti kloubů, svalové síle a koordinaci, ale také na povrchovém a hlubokém čití. 

K úchopu musí zaujmout postavení ruka, horní končetina  

a také celé tělo a jeho segmenty [13], [14]. 

 

Senzorický orgán  

     Hmat je vnímání dotykem. Na konečcích prstů jsou četná Vater-Paciniho tělíska, která 

umožňují diskriminační čití. Kožní čidla nám podávají informace i o tepelných změnách, 

taktilních i bolestivých. Hluboké čití nás informuje o tlaku, vibraci, poloze a pohybu. Vyšší 

funkcí čití je gnosie - stereognosie je schopnost určit hmatem prostorové vlastnosti předmětu 

[12]. Ruka dokáže hodnotit kvalitu uchopovaného předmětu, jeho hmotné, prostorové  

a povrchové vlastnosti, včetně teploty [3]. 
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Komunikace a sociální kontakt  

     Prostřednictvím rukou jsme schopni se zdravit, povzbuzovat, gestikulací předávat  

informace, zajistit si kontakt s lidmi. U neslyšících jsou ruce prostředkem komunikace - 

znaková řeč. Nevidomí pomocí rukou čtou.  

STUDIE O PŘETĚŽOVÁNÍ A ÚRAZECH RUKOU 
 
     Vybrané čtyři studie týkající se poškození rukou umožňují porovnání procentuálního 

zastoupení jednotlivých poranění v rozmezí let 1987 – 2004. Umožňují vytvořit si představu  

o jednotlivých typech a četnosti poranění a na základě toho se případně zaměřit na prevenci. 

Studie I. 
 

     Zdravotnická komise Horolezeckého svazu ČSTV provedla a uveřejnila na mezinárodní 

lékařské konferenci v Tatranské Lomnici v roce 1987 tuto statistickou sondu: 

     Z 80 dotázaných odpovědělo 39 horolezců, z nich udalo potíže 31. Jejich průměrný věk 

byl 25 let, v rozmezí 19 – 35 let. Celkem bylo možné analyzovat 83 případů poranění. Mezi 

mechanismy a příčinami přetížení zcela převažovalo krátkodobé nadměrné zatížení prstů  

49 případů (59%). Při tréninku došlo k 21 zraněním – 25,3%. Nízké teploty  

a nepříznivé klimatické vlivy se podílely na 25% poranění. 

     Zdravotní potíže – bolesti v klidu a při pohybu, omezení hybnosti prstů pro bolest, snížená 

síla, otok, krepitace trvaly od 1 do 270 dnů resp. ve 13 případech byly trvalé. Potíže trvající 

jeden den (5 případů) se nepovažují ještě za onemocnění. Osm případů trvalo 120 – 270 dnů  

a byly považovány za chronické. V 68,7% případů tedy trvalo léčení 3 – 90 dnů, průměrně 

36,6 dne [32]. 

Studie II. 
 
     O výsledcích referoval MUDr. Rotman na Celostátním sjezdu tělovýchovného lékařství  

v Ostravě ve dnech 26.-28.9.1990. Do května roku 1990 bylo vyšetřeno celkem 223 osob  

(z nich řada opakovaně v jednotlivých letech), z nich bylo možné provést analýzu údajů  

u 152 mužů. 

     Před 18. rokem věku začalo s lezením 92 osob, později 60 osob. Obě skupiny se nelišily 

výkonností, ani výskytem bolestí prstů a deformací mezičlánkových kloubů. Vysoký výskyt 

bolestí (64,5%) a objektivních nálezů (69,7%) v celém souboru však dokumentuje závažnost 
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problému přetěžování prstů při extrémním lezení. Ti, kteří začali s lezením dříve, měli 

dlouhodobé bolesti prstů (51%), deformace kloubů (66%) a současný výskyt bolestí  

a deformací (38%), při pozdějším zahájení lezecké dráhy byly hodnoty 62%, 75% a 53%. 

Studie III. 
 

     V Erlangenu v Norimberku ve dnech 16. – 17. dubna 2004 uspořádala pracovní skupina 

lékařské komise UIAA pro zdravotní a bezpečnostní problematiku soutěžního lezení seminář, 

kde zaznělo z úst Dr. Schoffla shrnutí studie (publikované v roce 2003) při které vyšetřil 

v letech 1998 – 2001 604 zraněných lezců, a konstatoval, že prsty rukou byly postiženy  

ve 41% [35]. 

Studie IV. 
 
     Tuto studii provedl Dr. Logan s kolektivem a publikoval ji v roce 2004. Zkoumal výskyt 

akutního poranění ruky u 545 členů horolezeckého klubu Velké Británie. 496 respondentů 

byli muži a 49 ženy (9%). Věkový rozsah 23 – 90 let. 155 (28%) členů s průměrným věkem 

33 roků potvrdilo 235 poranění zápěstí a ruky. Poranění šlach prstů byla nejčastější (33%). 

Odření a poškození kůže a podkoží u 15%. Fraktury v oblasti zápěstí 12%, v oblasti 

falangeální a metakarpálních kostí 7%. Falangeální a palcová dislokace byla zjištěna  

u 13%. Popálení (nejčastěji o lano) v 9% případů. Vymknuté zápěstí v 5%, rozmačkání ruky 

ve 4%, omrzliny v 1% a amputace v 1%. 
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BIOMECHANIKA ZATĚŽOVÁNÍ PRSTŮ RUKOU  
 

     Existuje pět základních typů úchopů, které se používají při horolezeckém sportu. Tyto 

úchopy mají velké množství kombinací, jejichž využití záleží na fantazii a přirozenosti 

sportovce. 

     Podle Burtscher a Jenny (1987) lze popsat jednotlivé úchopy z hlediska biomechaniky 

zatížení prstů rukou takto:  

 

Zavřený úchop (angl. cling grip) 

     Je to úchop s prohnutými distálními mezičlánkovými klouby (DIP v hyperextenzi).  

Je nejrozšířenější a svým způsobem nejpřirozenější, z hlediska prevence poškození však 

nikoli nejzdravější. Při tomto úchopu působí na DIP kloub a na palmární aponeurózu velké 

pasivní (a neovlivnitelné) síly. Šlacha FDP bývá maximálně namáhána. Také síly, které 

vznikají v prstových kloubech, dosahují maxima, jsou nesrovnatelně vyšší než zátěž  

v běžném životě a převyšují toleranci tkání. 

     Pokud se lezec o tělesné hmotnosti 72 kg drží chytů třemi prsty každou rukou, je každý  

z nich, bez ohledu na tření, zatížen silou 120 N. Při závěrném úchopu je pak DIP kloub 

zatížen 444 N, tah za šlachu činí 599 až 736 N a PIP kloub je přetěžován na střih. 

     U sportovců,kteří často využívají tento typ úchopu je možné zjistit poškození palmární 

aponourézy, PIP kloubu a poškození DIP kloubu. Také nedostatečná trénovanost resp. slabost 

m.FDP nutí k hyperextenzi DIP kloubu. 

 

 
Obr.5 – zavřený úchop 

 

Otevřený úchop (angl. open hand grip) 

     Tento úchop je výhodnější. Šlacha FDP může být natažena do maxima, tj. maximální 

silou. Tlak na palmární aponeurózu je menší. Velké síly nutné pro ohnutí nebo natažení  
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PIP kloubu jsou buď silně redukovány nebo úplně vyloučeny. Oproti závěrnému úchopu se 

tah za šlachu sníží na 122 N. Ruka s klouby lépe přilehne ke skále (povrchu) a je méně 

namáhána.  

 

 
Obr.6 – otevřený úchop 

 

Svislý úchop (franc. "en pointe") 

     Pro konečky prstů jde o velmi bolestivý úchop na tzv. nehtových chytech.  

Z biomechanického hlediska by byl tento úchop pro nejmenší chyty ideální. Tah za šlachu 

činí 735 N a PIP kloub je zatížen 514 N. V případech slabého m.FDP je značně přetěžováno 

pouzdro DIP kloubu. 

 

 
Obr.7 – svislý úchop 

 

Spárový úchop (angl. jam) 

     Křiví klouby a vystavuje je nepřirozeným tlakům, které jsou příčinou zánětů. 

 

Kapsa, dírka (angl. pocket grip) 

     Je to relativně nový druh úchopu, který vychází z vývoje v tomto sportu. Představuje 

obrovskou koncentraci sil. Jakákoli odchylka tahové síly do strany je spojena s velkým 
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rizikem poškození kloubů. Tento chyt je používán zpravidla prostředníkem, který je  

z prstů nejsilnější a nejdelší a je také nejčastěji přetěžován a zraňován.  

DĚLENÍ PŘÍČIN ÚRAZŮ A POŠKOZENÍ Z PŘETÍŽENÍ PŘI 
SPORTU 

 
     Většina autorů rozděluje příčiny úrazů a poškození z přetížení při sportu na faktory vnitřní 

(endogenní) a faktory vnější (exogenní). 

     Nepoměr mezi zátěží a tolerancí tkáně může způsobit dle Rotmana (2000): 

1.       příliš vysoká zátěž 

2.       běžná zátěž za nefyziologických podmínek 

3.       nefyziologické provádění pohybu 

4.       snížená tolerance tkání. 

Vnitřní příčiny úrazů a poškození z přetížení 
 

Individuální dispozice 

     Menší odolnost vazivové tkáně a vrozené či získané vady pohybového ústrojí, mají za 

následek změněnou biomechaniku pohybu. Asymetrie působících sil, jejich koncentrace do 

určitých míst, vede k předčasnému opotřebování přetěžovaných struktur pohybového 

systému. Opakované distorze kloubů mají za následek prodloužení vazů a sníženou stabilitu 

kloubu. I svalové dysbalance působí přetěžování ostatních částí pohybového aparátu. Vždy je 

nutné uvažovat o jejich vztahu k individuálním schopnostem, neboť k projevům přetížení 

může dojít i při rekreačním provozování sportu [34]. 

 

Věk 

     Má vliv na mechanickou odolnost tkání: v určitém období jsou tkáně zranitelnější. U dětí 

to jsou kosti, u dospívajících růstová chrupavka a u dospělých vazivové struktury a šlachy.  

Do puberty pevnost vazů stoupá, ale místo úponu vazu a šlachy na kost je kritickou oblastí.  

S přibývajícím věkem pevnost vazů a šlach klesá, maxima dosáhla po skončení puberty.Čím 

starší je dospělý sportovec, tím obtížnější bude jeho adaptace. Je to většinou důsledek 

progresivní rigidity tkání, ale i změny funkční výkonnosti tkání [20]. 

 

Pohlaví 

     Musíme plně respektovat zvláštnosti lidského těla ženy a muže. Ženy vykonávající 
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vytrvalostní disciplíny s vysokou intenzitou zátěže se často stávají amenoreickými, následkem 

snížení, až potlačení produkce estrogenních hormonů. Tvar ženského těla (širší pánev) může 

být rovněž predispozicí k mnoha poškozením [20]. 

 

Onemocnění sportovce 

     Celkové infekční choroby mohou být provázeny známkami zánětu ve tkáních pohybového 

aparátu. Příliš brzký a nepřiměřený trénink v rekonvalescenci, při nedostatečně doléčeném 

onemocnění či úrazu může snadno vést k přetížení.  Ložiskové infekce (chronický zánět 

krčních mandlí, onemocnění zubů) působí alergické změny v pojivové tkáni a vznik 

přecitlivělosti na bakteriální toxiny. Poškození se projevuje především na místech, která jsou 

intenzívně zatěžována, přetěžována, opakovaně mikrotraumatizována nebo byla již dříve 

poškozena [34]. 

 

Nedoléčená zranění 

     Při utlumení bolesti analgetiky nebo obstřiky anestetiky a kortikoidy sportovec necítí 

bolest v poškozených tkáních a dále zatěžuje pohybový systém. Jelikož tkáně nejsou zhojené, 

dochází k jejich dalšímu poškození a zhoršení stavu [21], [22]. 

 

Únava 

     Je charakterizována postupným poklesem výkonnosti. Vůbec prvním a varujícím signálem 

únavy je ztráta nebo změna techniky prováděné činnosti, a to nejen pro ni specifické, ale  

i obecné. Výrazně ji ovlivňuje i kvalita předehřátí a regenerace. Únava je spojena snížením 

elasticity tkání a s poruchou koordinace pohybu. Nedostatečná trénovanost, nedostatek 

odpočinku, chyby v životosprávě a podceňování regenerace vedou k dřívější a déletrvající 

únavě [20], [21]. 

     Pokud ale dojde ke známkám inadekvátní stimulace, vzniká únava patologická. 

Patologická únava může být jak fyzická, tak i psychická. Oba typy se však doplňují, 

izolovaná psychická únava prakticky neexistuje. Chronická patologická únava má 

synonymum přetrénování. Po zjištění tohoto stavu musíme nasadit komplexní terapii tak, aby 

se upravilo vnitřní prostředí organismu pacienta. Přitom musíme zvážit stupeň adaptace  

a počítat s rizikem vzniku příznaků z nečinnosti [20], [22]. 

     Nedostatečná trénovanost ale i přetrénování může vést ke vzniku úrazů a poškození 

z přetížení. 
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Nedostatečné rozcvičení 

     Při nedostatečném rozcvičení a zahřátí, dochází k narušení koordinace pohybu. Lidské tělo 

si udržuje téměř konstantní teplotu, která i za normálních okolností kolísá ze dne na den  

a rovněž v průběhu dne v rozmezí do 1°C. Pouze během dlouhodobé fyzické zátěže větší 

intenzity, v nemoci, nebo v extrémních zevních podmínkách tělesná teplota stoupá. Tento 

vzestup odráží nepoměr mezi tvorbou tepla a jeho odváděním do okolí [20]. Chlad snižuje 

prokrvení tkání, snižuje jejich elasticitu, zvyšuje svalové napětí a zpomaluje reflexy. 

Nekoordinovaný pohyb je častým mechanismem natržení svalů i poškození šlach [34]. 

 

Narušení dynamického stereotypu  

     Narušení funkce vzniklé po úrazu nebo porucha pohybových stereotypů vlivem delší 

přestávky v tréninku mohou být nahrazeny jinými pohyby, které mohou být nekoordinované  

a často vedou k úrazu nebo přetížení.  

     Jako další vnitřní faktory vzniku úrazů a poškození z přetížení lze uvést, sníženou 

koncentraci, porušení pravidel, psychický stav a výživu se zaměřením na hmotnost. 

Vnější příčiny úrazů a poškození z přetížení 
 

     Také vnějším příčinám úrazů a poškození z přetížení nebývá věnována dostatečná 

pozornost. 

     Vždy musíme myslet na terén na kterém se hodláme pohybovat a tomuto aspektu 

přizpůsobit přípravu, rozcvičení, pozdější regeneraci a samozřejmě i technické pomůcky.  

Nepříznivé počasí a extrémní teploty působí negativně na celkový stav organismu a jeho 

pohotovost k výkonu. Zhoršují vlastnosti terénu na kterém se pohybujeme a tím zvyšují 

obtížnost. Pobyt ve vysokých nadmořských výškách je sice spojen s působením řady faktorů, 

z hlediska biologické závažnosti je však na prvním místě nutno jmenovat snížený parciální 

tlak kyslíku ve vdechovaném vzduchu, tj. hypoxii. Adaptace na hypoxii zahrnuje změny 

transportu kyslíku do tkání a změny jeho utilizace v buňkách [20]. Ochranné prostředky 

chrání nejen před poškozením při pádu, ale také před poraněním druhou osobou (úlomky 

hornin), ochrana před nepříznivými povětrnostními vlivy [20]. 

     V horolezectví jde především o nedostatky při plánování výstupu nebo výpravy. Při jiných 

aktivitách špatná organizace vždy naruší bezproblémový chod a tudíž může způsobit různé 

komplikace, které mohou vést k poškození. 

     Dopingové látky lze charakterizovat jako preparáty, které mají vést ke zlepšení kondice, 

snižování únavy nebo alespoň pocitu únavy a především mají povzbuzovat k dalšímu výkonu. 
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Doping však poškozuje zdraví sportovce, dokonce má za následek smrt při závodě, nehledě 

na etickou stránku problému [20].  

     Alkohol snižuje pozornost a kritičnost, zhoršuje koordinaci pohybů, zpomaluje reakce. 

 

KLASIFIKACE ÚRAZŮ A POŠKOZENÍ RUKY 
V HOROLEZECKÉM SPORTU 

 
     Stavy přetížení pohybového ústrojí se mohou projevit na kostech únavovými zlomeninami, 

na svalech křečovými namoženími, na šlachách zánětem (tenosynovitis) a onemocněním 

úponů (entezopatie), částečnou až úplnou rupturou šlach a na kloubech poškozením 

chrupavky a rozvojem artrózy. 

     U lidí, kteří se věnují intenzivně horolezeckému sportu jsou nejvíce ohroženy šlachy na 

prstech a předloktí a klouby prstů. Přetížení se projevuje zpočátku jen ranní ztuhlostí malých 

kloubů prstů, která je často ignorována. Později, při dalším zatěžování se objeví otok kloubu 

(pouzdra), bolestivost na tlak, při sevření prstů a dochází k omezení hybnosti. 

     Podle postižení tkání resp. funkčních jednotek je třeba rozlišit poranění kůže, zlomeniny 

kostí, záněty úponů šlach, záněty, částečné či úplné přetržení šlach a jejich pochev, poškození 

svalů, kloubů, nervů. 

Poranění kůže 
 

     K ranám, odřeninám a oděrkám kůže rukou může docházet při kontaktu rukou a prstů 

s povrchem, po kterém se sportovec pohybuje. Často dochází k současnému mechanickému 

sedření kůže i hlubších podkožních tkání, a to až na šlachy ohýbačů prstů. Často je podceněno 

riziko infekce a tudíž pacient přichází k lékaři s infekcí  hlubších tkání. Vzhledem k existenci 

prostorů mezi svalovými strukturami ruky, které jsou velmi specificky propojené, může dojít 

velmi lehce k rozšíření infekce z banální oděrky na celou ruku.  

    Nejčastěji jsou postižena bříška posledních článků prstů: nejdříve zarudnutí, pak tvorba 

trhlin. Tlak na bříška prstů je obrovský a odhaduje se na 1000 kPa v případě hmotnosti lezce 

70 kg a plochy 7 čtverečných centimetrů na každém prstu, na kterou tlak působí. Nejde tedy  

o pouhé mechanické poškození, ale i poruchu prokrvení při stlačení cév [34]. 
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Poranění a poškození svalů 
 

     Do této skupiny patři poškození svalů vlivem přímého tupého poranění, nebo nepřímo 

dysbalancí svalových skupin či náhlým nekoordinovaným pohybem, kdy sval není na zátěž 

adaptován. Nepatří sem otevřená svalová poranění při řezných, sečných či tržně zhmožděných 

ranách či poranění termická. 

     Zavřená svalová poranění jsou nejčastějšími sportovními úrazy, jejich incidence je  

v literatuře udávána mezi 10-55 %.  

     Diagnóza svalových poranění se opírá o klasické postupy: anamnézu, inspekci, palpaci  

a funkční analýzu. Ze zobrazovacích metod lze k diagnóze využít sonografíi, scintigrafíi  

a magnetickou rezonanci. Běžný RTG snímek je málo výtěžný, spíše ukáže následky v podobě 

osifikací, masivní ruptury se mohou zobrazit jako rozšíření kontur svalů na měkkých snímcích 

[7], [36].  

Popis a diagnóza jednotlivých svalových poškození 
 
     Namožení svalu je charakterizováno přechodnou bolestí svalu při zatížení, které se 

dostaví většinou druhý den po výkonu. Projeví se tlakovou a napínací bolestí nad postiženým 

svalem a přechodným snížením svalové síly.  

     Svalová křeč bývá vyvolána nepřiměřenou ztrátou tekutin a elektrolytů během výkonu.  

     Myogelóza a myalgie. Bolestivé, zatvrdlé okrsky svalu, způsobené zpravidla nevhodnou 

zátěží se nazývají myogelóza. Dochází v nich k poruchám látkové výměny, reflexně 

podmíněné zvýšení svalového tonu vede k bolestivým svalovým spazmům s následným 

omezením pohybu. Při recidivujícím výskytu může dojít ke zmnožení intersticiální vazivové 

tkáně a hyalinové degeneraci. Nejsou-li hmatné typické zatvrdliny, ale jsou chronicky 

bolestivé určité svalové okrsky, hovoříme o myalgii.  

     Svalová kontuze, krevní výron do svalu, vzniká přímým násilím. Typické je vytvoření 

hematomu který se projeví lokální bolestí, omezením pohybu a ztvrdnutím svalu. Je to 

typické kontaktní sportovní poranění.  

     Natažení svalu, natržení svalu, svalová ruptura, vznikají zpravidla nepřímým 

mechanismem. Při natažení je anatomická kontinuita svalových vláken zachována, u ruptur 

nikoliv. Natažení svalu se projeví křečovitou bolestí, někdy s pocitem nevolnosti, zvýšením 

tonu s pocitem napětí a ztrátou rychlé koordinace. Svalová ruptura, částečná nebo úplná, se 

projeví ostrou bodavou bolestí a bolestivým omezením pohybu. Při částečných i kompletních 
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rupturách dojde rychle k tvorbě viditelného hematomu. V časném stadiu je pro rupturu 

průkazná hmatná prohlubeň ve svalu. V časovém odstupu od ruptury již není prohlubeň 

hmatná, protože se vyplní hematomem.  

     Myositis ossificans je způsobena osifikací svalové tkáně po metaplazii histiocytů  

v osteoblasty. Vzniká po poranění svalů, které je provázeno vznikem velkého hematomu  

a v léčení se obvykle chybuje (předčasná hluboká masáž, nedostatečný klid, předčasná zátěž). 

     Kompartment syndrom může vzniknout i bez úrazu po neobvyklé a velmi intenzivní 

svalové činnosti. Může vzácně probíhat í pod obrazem akutního kompartment syndromu  

a terapie je stejná jako u traumatické příčiny - fasciotomie podle postiženého lože. Chronický 

kompartment syndrom je způsoben přetížením [7]. 

Poškození šlach 
 

     Obtíže způsobené poškozením šlach představují častý problém. Jedním z nejdůležitějších 

faktorů vedoucích k poškození šlach je častá zátěž a mechanické přetížení [7].  

     Nejčastěji jsou postiženy šlachy ohýbačů prstů a jejich dlaňové pochvy, a to zejména pro 

IV. prst, na druhém místě III. prst, a to při nárazovém zatížení prstů v dírkách, při pádu, při 

zatížení na ostrých hranách dírek při maximálním tahu, po sériích shybů na úzkých lištách 

(užších než 2 cm), při trvalém lezení nebo "boulderinku" na malých chytech [2], [5]. 

Klasifikace poranění flexorových a extenzorových šlach 
 
     Flexorová  poranění byla na I. kongresu Mezinárodní federace pro chirurgii ruky 

v Rotterdamu v roce 1980 rozdělena do pěti a extenzorová do osmi zón. 

 
  Obr.8 - zóny poranění flexorových šlach 
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Na prstech: 

• zóna 1 - distálně od PIP kloubu 

• zóna 2 - od prvního anulárního poutka k PIP 

• zóna 3 - od distálního konce karpálního tunelu k prvnímu anulárnímu poutku 

• zóna 4 - zahrnuje karpální tunel 

• zóna 5 - proximálně od karpálního tunelu 

Na palci: 

• zóna TI - distálně od IP kloubu 

• zóna T2 - od anulárního poutka k IP kloubu 

• zóna T3 - thenarová eminence 

• zóna 4   -  karpální tunel 

• zóna 5   -  proximálně ke karpálnímu tunelu 

  

                                                     
                                       Obr.9 - zóny poranění extenzorových šlach 
 

Na prstech: 

• zóna 1 - nad distálním interphalangeálním kloubem (DIP) 

• zóna 2 - nad středním článkem 

• zóna 3 - nad proximálním interphalangeálním kloubem (PIP) 

• zóna 4 - nad základním článkem 

• zóna 5 - nad metakarpophalangeálním kloubem (MP) 

• zóna 6 - oblast dorza ruky 

• zóna 7 - pod dorzálním zápěstním retinakulem 

• zóna 8 – distální předloktí  

Na palci: 

• zóna TI - nad interphalangeálním kloubem (IP) 
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• zóna T2 - nad proximálním článkem 

• zóna T3 - nad metakarpophalangeálním kloubem (MP) 

• zóna T4 - nad prvním metakarpem 

• zóna 7   - pod dorzálním zápěstním retinakulem  

• zóna 8  -  distální oblast předloktí 

 

Zánět šlachy a šlachové pochvy (tendinitis, tenosynovitis) 
     Projevuje se následujícími, pozvolna narůstajícími příznaky: 

- silná bolest v oblasti šlachy, podél jejího průběhu často až do dlaně, která se zejména při  

  zátěži zvyšuje, příp. vystřeluje do předloktí  

- bolestivost při stlačení šlachy z obou stran a současné flexi, bolest při flexi proti odporu 

- zvukový fenomén "křupání sněhu" (třecí šelest) 

- sonograficky (případně magnetickou rezonanční spektroskopií) lze často prokázat zmnožení  

  tekutiny v pochvách, nebo dokonce v jejím okolí 

- případná tvorba uzlíků na šlaše a vznik tzv. "lupavého prstu" (digitus saltans) [37], [38]. 

 

Lupavý prst (stenozující tendovaginita, „trigger finger”) 

     Toto postižení je způsobeno zpočátku omezením a později úplným znemožněním pohybu 

šlach flexorů prstů v místě jejich průchodu poutkem A1. Příčinou tohoto jevu je vzniklé 

ztluštění průřezu šlach v predilekčním místě jejich průběhu poutkem, které se tak stává 

relativně zúžené a nedovoluje hladký pohyb šlach. Ztluštění šlach, často ale také pouze jedné 

z nich, může nastat jejich prostým otokem, např. v důsledku přetížení či opakovaného 

mikrotraumatu. Často může být příčinou změn šlach i systémové postižení  typicky 

revmatoidní artritida [7]. 

 

Morbus de Quervain 

     Toto onemocnění nebo také syndrom je způsobeno stenozující tendosynovialitidou v tomto 

případě pochev šlach m. abductor pollicis longus a m. extensor pollicis brevis v oblasti 

processus styloideus radii, které tvoří laterální ohraničení radiální fossy („fossa tabatiere" 

francouzských autorů). Ulnární hranici tvoří průběh šlachy m. extensor pollicis longus (EPL). 

Šlachové pochvy zde tvoří fíbrooseální kanál, který je dále rozdělen septem oddělujícím obě 

šlachy. 

     Klinicky se toto onemocnění projevuje bolestivostí v oblasti processus styloideus radii  

a dochází k němu při přetěžování rukou. Pro toto postižení je typická pozitivita Finkel-

http://klinicky.se/�
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steinova testu, který vede k vyvolání obtíží pacienta při převedení ruky do ulnární dukce  

s palcem sevřeným do dlaně, kdy dojde k maximální iritaci postižených šlach. Tuto afekci je 

nutno klinicky odlišit zejména od artrózy kořenového kloubu palce  [7]. 

 

 
 

Obr.10 - Finkelsteinův test - bolestivost při ulnárni dukci s palcem sevřeným v dlani 

 

 

Přetržení šlachy 

     Úplné přetržení šlachy není častým zraněním, nicméně si je lze přivodit např. při pokusu 

zabránit pádu nebo při zvedání se na nejmenších chytech. Může se ozvat prasknutí a prudká 

bolest v průběhu šlachy na prstu, obvykle v místě, kde se šlacha FDP upíná na poslední 

článek IV. prstu. Šlachu je nutno přišít nejpozději do 24 hodin, avšak čím dříve, tím lépe. 

     Nejméně 6 týdnů trvá zdánlivé obnovení pevnosti šlachy (tím se myslí strukturální, nikoli 

však funkční obnovení pevnosti. Ve skutečnosti je nutná přestávka v lezení nejméně 3 měsíce, 

chceme-li se vyhnout velkému riziku obnovení zranění [36], [38]. 

 

                                                             
                                                           Obr.11 -  Přetržení poutka 
 

Přetržení šlachových poutek 

     Zejména na úzkých lištách je poutko A2 vystaveno obrovským silám. Každé další náhlé 

zvýšení zátěže způsobí částečné či úplné přetržení poutka se zpravidla slyšitelným prasknutím 

a náhlou bolestí. Bolest, zduření článku prstu a krevní výron se objeví obvykle do 24-48 h.  
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Při flexi (ohýbání) prstu vzniká dojem, že šlacha vyskakuje z pochvy, případně je vystupující 

šlacha viditelná. Bolest a zduření mizí během 14 dnů, ale bolestivost přetrvává 3 měsíce. 

 Po tuto dobu je nutný klid resp. značné šetření [35], [36]. 

Poranění kloubů a artróza     
 

     Jakékoli zranění prstu spojené s otokem či krevním výronem vyžaduje důsledné léčení  

a nelze je podceňovat. Výskyt chronických otoků kloubního pouzdra dosahuje u lezců téměř 

50%. Nedostatečná tvorba kloubního mazu škodí chrupavce stejně jako nadměrná tvorba 

tekutiny v kloubu. Většinou je kloubní pouzdro ztluštělé a bolestivé a krajní pohyby omezené. 

Většina lezců udává ranní ztuhlost prstů nebo omezení jemných pohybů [34].  

 

Poranění postranních vazů pouzdra prstových kloubů 

     Bývá poměrně časté, protože PIP a DIP klouby jsou velmi choulostivé k rotačním silám 

resp. zatížení laterálním směrem. Často může vzniknout při pádu a zaklínění prstu, nebo 

úchopu jedním prstem. Nejčastěji je postižen PIP kloub III. a IV. prstu. 

 

Podle stupně postižení lze rozlišit: 

1.  Distenzi (natažení, přetažení) vazu, se zachováním stabilizační funkce kloubu.  

2.  Částečná ruptura s prodloužením vazu.  

3.  Úplné přetržení.  

Ve 2. a 3. typu úrazu je kloub nestabilní [15], [38]. 

 

a)                                                                                   b)                            
 
 
 
 

               
               c) 

 
                                                                    d)                               
                       
 

 

Obr.12 – typy kloubních poranění (a) výron, (b) přetržené ligamntum collaterale, (c) přetržené  ligamntum                 

s  frakturou, (d) dorzální vykloubení 
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 Poranění dlaňové vazivové destičky prstových kloubů 

     Jde o zvláštní druh poranění kloubních vazů, typický pro lezce. U DIP kloubu vzniká 

obvykle mechanismem hyperextenze, u PIP kloubu zpravidla odtržením od šlachové 

pochvy. Při pasivní flexi prstu lze prokázat místní bolestivost. Úplná ruptura je spojena  

s abnormální pohyblivostí v kloubu a vyžaduje zklidnění na dlaze, případně operační léčení 

[34], [36]. 

 

Poranění kloubů zápěstí  

     Distorze karpu způsobí bolestivou distenzi pouzdra a kolaterálních vazů. Bolest omezí 

funkci. Při otoku a výrazné bolesti má být kloub na 7 – 10 dnů znehybněn (nejlépe sádrovou 

dlahou) a chlazen. Když bolest přetrvává, je nutná rtg kontrola [31]. 

     Luxace karpu jsou podmíněny parciální nebo totální rupturou ligamentózních struktur. 

Typická je patologická kontura kloubu, bolest, omezený pohyb. Je nutná okamžitá repozice. 

Pokud není repozice stabilní, je nutné lunatum transfixovat K–dráty. Po operaci lze začít 

s funkčním léčením po 3 týdnech. Po zavřené repozici a sádrovém znehybnění je lépe 

rehabilitovat až po 6 týdnech [31]. 

 

Zánět kloubu (artritis) a trvalé ohnutí prstů kontraktury prstových kloubů 

     Zánět výstelky kloubu, která vyživuje kloubní chrupavku (artritis), se může objevit po 

úrazu nebo po těžkém lezení či tréninku. Dochází k většímu či menšímu zanícení prstových 

kloubů a prsty automaticky po zátěži zaujmou "klidovou" polohu v lehkém zakřivení. Brzy po 

výkonu, ale někdy i za několik dní se může objevit bolest, kloub zduří, zvýší se jeho náplň, 

případně je patrné vrzání (měkké drásoty). 

     Trvalé deformace lze zjistit až u 25% lezců, nejčastěji PIP kloubu III. a IV. prstu, které 

jsou ve flexi 10-15 stupňů. Tento stav vyžaduje lékařské ošetření, neboť zánět poškozuje 

chrupavku a urychluje vznik degenerativních artrotických změn [2]. 

 

Artróza 

     Poranění kloubního povrchu se hojí chrupavkou méně hodnotnou. Na okrajích kloubní 

plochy se tvoří kostěné výrůstky jako snaha rozložit zátěž v kloubu na větší plochu. Méně 

odolný kloub lze snadno přetížit, pak dochází k zánětu a dalšímu poškozování chrupavky. 

     Častá poranění kloubních vazů vedou k jejich prodlužování, k nestabilitě kloubu, tudíž  

k nefyziologickému zatěžování kloubu a dalším zánětům a degenerativním změnám 

chrupavky. 
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Nadměrně zvýšená, nefyziologická, pohyblivost (flexibilita, ohebnost), dosahovaná nekriticky 

prováděným strečinkem, může poškozovat kloubní vazy a chrupavku stejným mechanismem 

[15], [34]. 

 

Fraktury v oblasti rukou a poúrazové stavy karpu 

 
     Zlomenina je definována jako porucha kontinuity kosti. Je zpravidla úplná, ale může být 

i neúplná: infrakce či subperiostální fraktura (pouze u dětí). Ke zlomenině dochází 

mechanismem přímým nebo nepřímým. Rozlišuje se násilí torzní, ohybové, kompresní, 

avulzní a střižné. Jednotlivé druhy násilí se mohou kombinovat. 

     Klinickou diagnostiku je třeba vždy podpořit rentgenovými snímky ve dvou klasických 

projekcích. Pokud je na poranění skeletu důvodné klinické podezření, je vhodné snímkovat 

znovu za 7 – 10 dnů (poranění os naviculare) [31]. 

     Fraktury mohou postihnout kteroukoli kost, avšak zvláštní pozornost zasluhují zlomeniny 

člunkové kosti na zápěstí, ke které dochází při pádu na nataženou ruku (v hyperextenzi). 

Projevuje se bolestí v zápěstí, na dlaňové straně palce. Její diagnóza pomocí RTG vyšetření je 

obtížná, neboť stejně jako ostatní kosti na zápěstí má člunková kost jen tenkou povrchní 

vrstvičku hutné kosti, na které není zprvu linie lomu patrná. Není-li zápěstí ihned znehybněno 

dlahou, zhojí se zlomenina pakloubem, znamenajícím pro člověka, natož pro lezce,velké  

a trvalé omezení hybnosti ruky (viz.dále) [34]. 

 

 
 

Obr.13 - Typický mechanismus úrazu karpu - dorzální flexe, pronace a ulnární dukce (viz šipky) 
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Paklouby navikulární kosti 
     Bez velké nadsázky můžeme říci, že většina zlomenin navikulární kosti je odrazovým 

můstkem k pakloubu. Navikulární kost se chová vzhledem ke svému, vlastně intraartikulárnímu 

uložení v synoviální tekutině (jako krček femuru) a díky specifickému cévnímu zásobení značně 

nevyzpytatelně. 

     Protože výskyt pakloubů je vysoce závislý na typu i ošetření zlomeniny, je nutno stručně 

nastínit tuto problematiku. V případě čerstvé zlomeniny navikulární kosti platí, že rozhodující je 

klinický obraz, RTG je pouze pomocné vyšetření. Jako nejspolehlivější klinický příznak se jeví 

výrazná bolestivost při tlaku palce vyšetřujícího na radiální fossu (tj. přímo proti navikulární 

kosti), která se výrazně zhoršuje při současně prováděné ulnární dukci vyšetřované ruky (kdy 

navikulární kost přímo naráží do palce vyšetřujícího) [7], [9], [26]. 

 

Nestabilita karpu – jako následek poúrazového stavu 

     Stanovení diagnózy spočívá na RTG a klinickém vyšetření. Při podezření na dynamickou 

nestabilitu se vyšetření doplní o funkční, neboli dynamické RTG snímky. Ze speciálních 

vyšetření je dále indikována CT artrografie (arrroscan), kdy lze usoudit na jednotlivé vazivové 

leze a která, je-li kvalitně provedena, může zastoupit diagnostickou artroskopii karpu. 

     Kromě již výše popsaných symptomů se používá k odhalení nestability karpu celá řada 

provokačních testů a příznaků vedoucích k vyvolání symptomů. K nejdůležitějším patří Watsonův 

test, kdy při velkém tlaku na hrbol navikulární kosti směrem volárně za současného axiálního 

tlaku v ose karpu a při převádění karpu z ulnární do radiální dukce dojde k pocitu lupnutí či 

přeskočení, které lze také dorzálně palpovat. Dalším příznakem je hmatný skafolunátní 

„ballotement", ke kterému dochází při disociaci těchto kůstek [7]. 

 

Aseptické nekrózy v oblasti ruky  

     Aseptické nekrózy v oblasti ruky patří do velké skupiny nekróz vniklých na podkladě 

ischemie z různých příčin - vyvolávajícím momentem může být trauma, embolizace, radiační 

poškození, hormonální dysbalance (dlouhodobé podávání kortikosteroidů) a další vlivy. Po 

všech těchto faktorech pátráme v anamnéze. Následné rozvinutí procesuje závislé na možnostech 

a schopnostech regenerace organismu pacienta, které také souvisí s mechanickým zatížením 

dané oblasti. V oblasti zápěstí jde o zvláště nepříznivou souhru obou faktorů, neboť je zde velmi 

omezená možnost kolaterálního cévního zásobení (všechny karpální kůstky jsou bez svalových 

úponů a prakticky na celém povrchu jsou kryté chrupavkou) a zároveň jsou na ně kladeny značné 

mechanické nároky [7]. 
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Mononeuropatie 
 

     Nejčastější příčinou mononeuropatií bývá komprese nervu. Tou dochází k lokálnímu 

poškození nervu, a to jak myelinové pochvy, tak nezřídka i nervového vlákna (axonu).  

U chronických lézí je důležitým momentem také lokální ischémie nervu na podkladě 

komprese vasa nervorum. Náhle vzniklé poškození nervu, jehož příčinou byl tlak na nerv 

proti pevné podložce se nazývá akutní kompresivní leze (otlaková). U chronických 

kompresivních mononeuropatií může být příčinou zevně působící tlak na nerv po dlouhý 

časový úsek (týdny až roky). Mezi chronické kompresivní mononeuropatie patří i úžinové 

syndromy - entrapment neuropathies [11]. 

 

Syndrom karpálního tunelu (SKT) 

     Komprese n. medianus v karpálním tunelu je daleko nejčastějším úžinovým syndromem. 

Jako kritérium SKT se udává noční buzení pro brnění ruky s úlevou po rozcvičení, a to 

nejméně dvakrát týdně. Při progresi SKT bývá již noční (klidové) brnění častější, úlevové 

manévry je nutno provádět po delší dobu a mají již nekonstantní efekt. Rozvíjí se hypestezie  

s maximem výskytu v ranních hodinách. Nemocní mají často pocit otoku prstů či ruky. 

Objevuje se neobratnost prstů při náročných jemných úkonech. Častý je výskyt bolestí  

ve formě bolestivých parestesií. Jsou spojeny s vazomotorickými změnami či s přetížením 

ruky (změna stereotypu na podkladě poruch čití a paréz). Bolesti často vyzařují do lokte, paže 

či ramene. Na rozdíl od parestesií a poruch čití (primární leze) bývají algie označovány jako 

následné - sekundární. Jejich výskyt již nemívá v diagnostice SKT tak velký význam. Úbytek 

svalové síly a rozvoj atrofií se může vyvíjet nepozorovaně a nemocný s pokročilými atrofiemi 

v rámci SKT na ně bývá upozorněn až lékařem při vyšetření. Poruchy autonomních vláken se 

mohou manifestovat vznikem trofických kožních lézí na špičkách prstů (vzácně), červenavým 

zbarvením dlaně a palmárních ploch prstů. Nezřídka se u SKT vyskytuje cyanóza prstů  

a suchost dlaní (až u 35 %). 

     K průkazu SKT se při vyšetření používají různé manévry provokující parestesie či jiné 

senzitivní fenomény. I přes pozitivní anamnézu a pozitivitu provokujících manévrů se o SKT 

nejedná, pokud není nález potvrzen elektrofyziologickým vyšetřením (vyšetření vedení 

motorickými a senzitivními vlákny n. medianus, jehlová EMG svalů tenaru při výskytu atrofií 

svalů) [11].  
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Vzhledem k vysokému výskytu tohoto úžinového syndromu je velký počet chorobných stavů, 

které je nutno od SKT odlišit. Z hlediska lokalizace léze musíme často diferencovat: 

- leze n. medianus distálněji od karpálního tunelu (komprese nervu vazivovým pruhem  

  palmární aponeurózy, lipomem) 

- komprese digitálních nervů (např. abnormálním svalem) 

- komprese n. medianus proximálně od karpálního tunelu (většinou provokuje bolesti na 

  předloktí či v lokti, bývají i parézy flexorů prstů a palce 

- hypoplazie tenaru (často oboustranná, v EMG bez nálezu fibrilací) 

- radikulámí leze C6 a C7 I parestesie 1.-3. prstu, diskopatie C5/C6 a C6/C7

- nemoci vaziva (revmatická artritida), tenosynovialitida, Dupuytrenova kontraktura, 

  Raynaudův syndrom. 

, provokační  

  manévry C páteře, širší distribuce paréz 

- leze plexus brachialis  

 

 

                              
 

Obr.14 - Topografické schéma karpálního tunelu: 
 

A.  Pohled z volární strany. Úžiny: 1, 2 a 3 v různých místech pod lig. carpi transversum, struktury:  

      a - n. ulnaris, b - a. ulnaris, c - n. medianus, d - a. radialis, e - m. abductor pollicis brevis,  

      f - m. opponens pollicis 

B.  Příčný řez zápěstím. 1 - karpální tunel, 2 - n. medianus, 3 - lig. carpi transversum, 4 - lig. carpi volare,  

     5 - os pisiforme, 6 - Guyonův kanál 
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LÉČEBNÉ POSTUPY U PŘETÍŽENÍ  
A ÚRAZOVÝCH STAVŮ 

 
     Léčení vzniklých úrazů a stavů přetížení v horolezeckém sportu je často velmi náročné  

a k optimálnímu výsledku je nutná spolupráce pacienta s ošetřujícím, což není mnohdy 

naplněno. 

Terapie poškození kůže 
 

     Včasným ošetřením, dokonalým vyčištěním rány a její vhodnou dezinfekcí, pečlivými 

převazy a dostatečně dlouho trvajícím znehybněním poraněné části lze mnoha komplikacím 

předejít a zabránit větším následkům. Neošetřené oděrky na prstech jsou zvláště nebezpečné  

v blízkosti nehtového lůžka. Nesmí se zapomenout na platné očkování nebo přeočkování proti 

tetanu. 

Terapie svalového poškození 
 

Namožení svalu: 

     Většinou stačí odpočinek, teplá koupel a masáž.  

Svalová křeč: 

     V terapii stačí okamžité přerušení sportovní činnosti, pasivní protažení křečovitého svalu a 

podání tekutin s elektrolyty. 

Myogelóza a myalgie: 

     Používají se teplé zábaly, lokální aplikace tepla (Solux), teplé koupele, nebolestivá masáž. 

Medikamentózně jsou léky první volby nesteroidní antiflogistika, myorelaxancia, 

doporučovány bývají i fibrinolytické enzymy (wobenzym).  

Svalová kontuze: 

     První pomoc spočívá v lokální aplikaci chladu, přiložení mírně tlakového obvazu k utišení 

bolesti a zamezení nárůstu hematomu. Příznivě rovněž působí elevace končetiny. 

Medikamentózně zasahujeme lokálně mastí či gelem s antiedematózním účinkem, celkově 

nesteroidními antiflogistiky a myorelaxancii. Fibrinolytické enzymy jsou rovněž velmi široce 

používány. Podle závažnosti kontuze je potřebná nejméně dvoudenní pauza bez zátěže, 

zvyšování zátěže má být nebolestivé pro nebezpečí vzniku osifikující myozitidy. 
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Natažení svalu, natržení svalu, svalová ruptura:  

     Po úrazovém ději dochází pravidelně  

k přerušení sportovního výkonu, a to nezávisle na rozsahu svalové ruptury. Okamžité 

ošetření, které je poměrně jednoduché, má pro prognózu zásadní význam: 

1. lokální aplikace chladu na 20 minut, delší aplikace naopak zhorší hojení 

2. elevace poraněné končetiny 

3. kompresní obvaz s tlakem asi 85 mm Hg 

4. medikace nesteroidními antiflogistiky, myorelaxancii a fibrinolytickými enzymy 

Myositis ossificans:  

     V akutním stadiu, které se projeví tumoriformním bolestivým zduřením, je doporučen klid, 

antiflogistika, indometacin. Oproti tumoru bolest v klidu rychle mizí. Osifikace se odstraňuje, 

působí-li lokální obtíže, nejdříve za 6 měsíců od zklidnění procesu. 

Kompartment syndrom: 

     V léčení se používá řada procedur - masáže, protahovací cviky, biomechanická korekce 

případných statických odchylek, včetně soustavného posilování. Fasciotomie je indikována 

jen při tvrdošíjných a značných obtížích. Pooperačně se přikládá kompresivní obvaz, za  

3-4 týdny se může začít se zátěží [7]. 

Terapie šlachových poranění 
 

Terapeutické postupy u tendinóz: 

     Relativní klid dosažený omezením mechanického přetížení zmírní příznaky a umožní 

zahájení hojivého reparačního procesu ve šlaše. Pohyb postižené části končetiny má být 

zahájen do 2 týdnů od počátku obtíží. Velmi důležitá jsou rehabilitační cvičení (viz. kapitola 

7.1.4.). Jako doplněk léčby tendinóz jsou vedle ultrazvuku často používány elektroterapie, 

kryoterapie ke zmírnění otoků a termoterapie (návleky) 

v pozdějších stadiích. Aplikace nesteroidních antirevmatik celkově i lokálně je všeobecně 

doporučována při léčbě iniciálních stadií symptomatické tendinózy, nevede však k vyřešení 

problému [7]. 

Terapie Lupavého prstu:  

     V počátečních stadiích volíme vždy konzervativní postup - provedeme obstřik šlachové 

pochvy flexorů v místě průchodu poutkem místní aplikací kortikoidu  

s lokálním anestetikem, které obvykle vede k okamžité úlevě obtíží. V případě přechodného či 

částečného efektu můžeme obstřik opakovat ve 4-6týdenním odstupu, nejvýše však třikrát.  
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Při neúspěchu konzervativní terapie je již nutné operační řešení, které spočívá v prosté discizi 

poutka A1 [7]. 

Terapie Morbus de Querrin: 

     Konzervativní terapie je shodná s lupavým prstem. Po neúspěchu konzervativní terapie je 

nutné otevřené protětí ztluštělé šlachové pochvy z ulnární strany, abychom zabránili 

eventuální volární subluxaci šlach, samozřejmě je třeba deliberovat obě šlachy. Po výkonu je 

nutná imobilizace na 10 dní v lehké dorzální flexi zápěstí i jako prevence volární subluxace 

uvolněných šlach [7]. 

Terapie přetržených šlach a šlachových poutek:  

     Sešití poutka A2 je sice možné, ale výsledek není schopen konkurovat silám, kterým je 

lezec vystavuje. Zpravidla se doporučuje tapování, které odlehčí kloubu a umožní zjizvení. 

Bezprostředně po úrazu je však nejlépe přiložit dlahu na několik dní až 3 týdny. 

     Menší natržení lze léčit okamžitým pevným obvazem resp. přelepením prvního článku 

prstu, aniž však zaškrtíme přívod krve do obvykle ještě zdravé zbývající části.V prvních  

48 hodinách bez prodlení zahájíme ochlazování ledem, pak následují střídavé horké a studené 

koupele a příp. podávání léků, elektroléčba a léčebná tělesná výchova. Prst nesmíme nechat 

ztuhnout, musíme být schopní jím lehce pohybovat. Léčení tj. bez zatěžování prstu lezením či 

tréninkem trvá podle rozsahu poranění 6 týdnů až tři měsíce. Dojde-li při zatěžování prstu  

k bolesti, je to znamením, že se léčení bude dále prodlužovat [34], [15]. 

Terapie v oblasti kloubů 
 
Terapie postranních vazů pouzdra prstových kloubů:  

     Zranění menšího rozsahu lze léčit fixací prstu (přilepíme jej k sousednímu) na dobu 10 

 a 21 dnů, větší zranění vyžaduje lékařské ošetření a náležité léčení (opět sešití do 24 hodin). 

Zvýšená poloha končetiny snižuje prokrvení, a tedy i krvácení a otok při zranění. Neléčené 

poranění bolí nejméně 4-6 měsíců, mnohdy i déle a nedovolí lezení [34]. 

Terapie nestability karpu: 

     Cílem léčby je obnovit a udržet správné postavení karpálních kůstek. Toho lze dosáhnout 

výkony měkkotkáňovými nebo kostními (limitované dézy karpu). 

 

 1.Výkony na měkkých tkáních: 

• repozice kůstek do anatomického postavení a transfixace K dráty (je součástí prakticky  

 všech výkonů včetně kostních) 

• sutura vazů 
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• reinzerce vazů 

• plastika (náhrada či augmentace) vazů (používá se v kombinaci s předchozími) 

• kapsulodézy 

 

Tyto výkony jsou indikovány zejména u dynamických nestabilit bez rozvoje sekundárních 

degenerativních změn s možností anatomické repozice nestability.  

 

2. Limitované dézy karpu (nejčastěji užívané):  

• skafolunátní déza – SL 

• skafotrapezotrapezoidní - STT (trinavikulámí déza podle Watsona) 

• skafokapitátní – SC 

• skafolunatokapitátní – SLC 

• kapitatolunátoí - CL (déza podle Granera I, typu) 

• čtyřrohá déza (four-bone, four-corner) - kapitatum-lunatum + triquetrum-hamatum déza 

• lunatotriquetrální - LT 
 

Limitované dézy samozřejmě ovlivní biomechaniku karpu [7]. 

 

Terapie zlomenin v oblasti ruky 
 

Vzniklé zlomeniny lze řešit třemi základními způsoby: 

 

1. Konzervativní léčení 

     Nevýhodou konzervativní terapie je nutnost dlouhodobé sádrové fixace kloubů sousedících 

se zlomeninou. To je příčinou pozdějších poúrazových artróz. Dochází k projevům tzv. 

zlomeninové nemoci (vznik svalové atrofie, osteoporózy až Sudeckovy kostní atrofie). 

Zlomeninové nemoci lze sice do značné míry předcházet dobře vedenou rehabilitační péčí, 

avšak nelze ji zcela vyloučit. Principy konzervativního léčení definoval Lorenz Böhler: 

- repozice 

- retence  

- rehabilitace [31], [43]   
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2. Léčení operační - osteosyntéza 

Eliminuje hlavní nevýhodu konzervativních postupů, kterou je dlouhodobá imobilizace.  

Osteosyntézu v zásadě dělíme na stabilní a adaptační, hlavním rozdílem mezi nimi je nutnost 

další zevní fixace u druhé skupiny: 

- stabilní – umožňuje časnou mobilizaci. Stability je docíleno celou řadou operačních technik 

dle metodiky AO (transfixace Kirschnerovými dráty, metoda tahového šroubu, kostní dlahy, 

zevní fixátory). 

- adaptační – osteosyntézy pomocí šroubů, cerklážních drátěných kliček a K-drátů. U těchto 

osteosyntéz není spojení kostních úlomků dostatečně pevné, takže potřebný klid  pro hojení 

zlomeniny je nutno zajistit v prvé pooperační fázi další zevní imobilizací sádrovou dlahou 

nebo ortézou [31], [43]. 

Operační léčba je zatížena určitým procentem komplikací, z nich nejzávažnější je selhání 

osteosyntézy, infekce v operační ráně a vznik pakloubu. 

 

3. Funkčně – konzervativní (neoperační) léčení zlomenin 

Stabilně zaklíněné zlomeniny lze léčit aktivní postupnou mobilizací bez pevného 

imobilizačního fixačního obvazu. Metoda se obecně nevžila, protože je náročná na časté 

kontroly sádry nebo plastu s korekcí polohy úlomku [31]. 

 

Terapie chronických kompresivních mononeuropatií 
 

     V prvé řadě je nutno snížit zátěž postižené ruky. Imobilizace ruky ve 30° extenzi dlahou na 

noc často vede k ústupu potíží. Příznivý efekt na ústup parestesií i bolestí mívá léčebná kúra 

prednisonem v dávce 20 mg na den po dobu 1 týdne a 10 mg na den další týden. Fyzikální 

procedury cílené na karpální tunel (mobilizace kůstek zápěstí, laser, ultrazvuk) mohou mít 

podpůrný příznivý efekt. 

Pokud není konzervativní postup účinný, pak je indikováno operační řešení. Ne zcela vzácně  

se po operaci karpálního tunel objevuje bolestivost šlach i kostí s vasomotorickými  

a sudomotorickými změnami. Jde o tzv. reflex sympatickou dystrofii. V léčbě těchto potíží vedle 

fyzikální a medikamentózní léčby s úspěchem využíváme psychoterapii [11]. 
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LÉČEBNÁ REHABILITACE 
 
     V současné době je jedním z nejrychleji se rozvíjejících oborů medicíny. Léčebná 

rehabilitace patří mezi nejstarší medicínské obory, v nichž funkci a její obnově byla 

přisuzována rozhodující role [7].  

 

Z historie rehabilitace ruky 

• Ze 16. století máme zprávy o incidování a drénování ran ruky 

• V 17. století  se irský chirurg Abraham Colles  zabýval frakturami distálního radia 

• 1885 De Quervain definoval stenózující tenosynovitidu prvního dorzálního 

kompartmentu zápěstí 

• Začátkem  20. století  Sudeck popsal poruchu sympatiku známou nyní jako reflexní 

sympatická dystrofie 

• Kanavel se zabýval pracovním poškozením rukou 

• V období  II. světové války Sterling Bunnell, později známý jako otec chirurgie ruky 

v USA,  razil nutnost komplexního přístupu, organizoval specializovaná centra  

v oblasti vojenského zdravotnictví 

• S mírným zpožděním se obor rozvíjí  i v Evropě, v USA je založena v r. 1978 

American Society for Hand Therapists 

• Nyní, zejména v anglosaské oblasti,  pracují specializovaná oddělení, ale i kliniky  

a ústavy věnované rehabilitaci ruky, funguje řada programů na různých úrovních [27]. 

 

     Léčebná rehabilitace jako jeden z mála oborů medicíny dnes umožňuje komplexní 

pohled na člověka prostřednictvím propojení funkce všech jeho systémů se systémem 

pohybovým [7]. 

     Optimálním postupem při léčbě přetížení a úrazových stavů ruky vzniklých při 

horolezeckém sportu je multidisciplinární přístup. Tedy spolupráce celé řady odborníků. 

V rámci léčebné rehabilitace to je spolupráce mezi ergoterapeutem, který využívá specifické 

léčebné metody, postupy a činnosti, které pomáhají k obnově postižených funkcí. Cílem je 

dosažení co nejvyššího stupně soběstačnosti a nezávislosti pacienta, a tím zvýšení kvality jeho 

života [44]. Dále samozřejmě práce fyzioterapeuta, která je mnohdy pro léčbu nezastupitelná  

a stěžejní. 
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Také využíváme fyzikální terapie (fyziatrie), která využívá převážně empiricky zjištěného 

působení různých druhů fyzikálních energií a polí na lidský organismus [30]. 

Při výběru fyzikální terapie se řídíme stadiem nemoci a očekávaným účinkem léčby. 

Základním vodítkem pro výběr fyzikální terapie je otázka kdy a co od ní očekáváme. 

 

Indikace podle stadia nemoci: 

 

Stadium aktivní hyperémie (perakutní) 

- klid, imobilizace, tapping, antigravitační polohování 

- kryoterapie (jako prostředek k zamezení iniciálního stadia, tlumení bolestí) 

- klidová galvanizace (autonizace kapilár) 

- distanční elektroterapie (analgetické působení) 

 

Stadium pasivního městnání (akutní až subakutní) 

- analgeticky působící prostředky – pulsní i kontinuální ultrazvuk, elektroterapie 

- kontrastní termoterapie 

- fototerapie – laser, polarizované světlo (biostimulační efekt) 

 

Stadium konsolidace (subchronické) 

- ultrazvuk, středofrekvenční proudy, diadynamické proudy 

- mírně vlhké teplo 

- horké termoprocedury  

 

Stadium fibroblastické přestavby (chronické) 

- klidová galvanizace, iontoforéza 

- hluboké prohřívání – diatermie, kontinuální ultrazvuk, IR-A záření 

- pulsní magnetoterapie [43]. 

 

Fyzioterapie 
 
     Fyzioterapie je jeden z oborů, který zdůrazňuje, že porucha funkce předchází strukturální 

poruše a že pokud léčíme již funkční poruchy, nemusí vůbec dojít k nevratným poruchám 

tkání.  

     Fyzioterapie může zasáhnout do pohybového systému na dvou úrovních. Obnovení pohybu 
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můžeme dosáhnout působením na jednotlivé efektory pohybu s cílem ovlivnit především tyto 

efektory. Při tomto způsobu obvykle analyzujeme svaly, které jsou zkrácené, hypertrofické, 

svaly s trigger-pointy, klouby, které se pohybují méně než obvykle, zkrácená ligamenta a fascie, 

bolestivé úpony atd. Tyto postižené struktury pak uvolňujeme, protahujeme, posilujeme  

a snažíme se obnovit jejich funkci. Protože jde  o analýzu jednotlivých postižených struktur  

a potom jejich cílené ošetřování, mluvíme o analytických rehabilitačních metodách. 

Ve druhém případě působíme opět přes efektory, ale cílem je především ovlivnění centrálních 

struktur přes propriocepci. Jde tedy o reaktivaci „softwaru" uloženého v nervových řídících 

centrech, mluvíme o syntetických metodách rehabilitace nebo rehabilitačních metodách na 

neurofyziologické bázi [7]. 

     Jak se ukazuje, jsou nejúčinnější individuálně přizpůsobené kombinace obou těchto 

přístupů. Proto do analytických metod proniká stále více prvků ze syntetických a syntetické si 

pomáhají analytickými technikami. Při léčbě poranění a přetížení rukou v horolezeckém sportu, 

ale zejména využíváme metod s převahou analytických prvků. 

 

V rámci analytických metod využíváme: 

 

Aktivní pohybovou terapii 

     Pacient vykonává sám aktivní pohyby pod kontrolou a podle instruktáže fyzioterapeuta, který 

dávkuje množství terapie podle možné zátěže pro postiženou část těla. Běžná je  

u degenerativních onemocnění skeletu v časných stadiích, u osteosyntéz či fraktur stabilních pro 

cvičení [23], [24]. 

 

Aktivní pohybovou terapii s dopomocí 

     Při ní fyzioterapeut buď podpírá pacienta takovým způsobem, aby neprováděl pohyb proti 

gravitaci, aby byl pohyb prováděn za co nejlepšího postavení v kloubu, anebo mu pomáhá 

pohyb dotáhnout či vést [7]. 
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Pasivní pohybovou terapii 

Při ní fyzioterapeut provádí sám, bez účasti pacienta, pasivní pohyby v kloubech. Toto 

připadá v úvahu zvláště v prvních pooperačních dnech, u pacientů v bezvědomí nebo  

s parézami. Tato terapie musí být vždy prováděna pomalým plynulým pohybem, bez dorazu 

na konci pohybu. Po zlepšení může vždy následovat aktivní pohybová terapie s dopomocí 

[23], [24]. 

 

Trakce 

     V zásadě jde o tah nejčastěji v ose kloubu, opakovaný několikrát po krátkou dobu přiměřenou 

silou, který vede nejprve k relaxaci a protažení svalových struktur, a po delší době i struktur 

vazivových [24].  

 

Mobilizační a manipulační techniky 

     Jsou určeny k ošetření kloubních poruch označovaných obvykle jako „blokády". Je často 

doprovázena výrazným lokálním svalovým spazmem, který bývá z celé poruchy nejbolestivější. 

U mobilizací jde většinou o repetitivní drobné pohyby ve fyziologickém rozmezí kloubu,  

u mobilizací s nárazem (manipulací) jde o jednorázové pohyby překračující rychle a na velmi 

krátkou dobu běžně používaný rozsah pohybu v kloubu s cílem dosáhnout obnovení jeho 

pohybu [23], [24].  

 

Relaxační techniky 

     K odstranění hypertonu nebo svalového spazmu používáme relaxační techniky, z nichž 

nejrozšířenější je postizometrická relaxace (PIR) (Lewit, 2003). Další relaxační technikou je 

přímá masáž, která tlakem jednak lokálně prokrvuje i protahuje a jednak zvětšuje salvy 

impulzů jdoucích z taktilních receptorů z periferie do mozkových center. Na podobném 

principu fungují mezi ortopedy oblíbené techniky spray and stretch a stretch and spray [7]. 

 

Posilovací techniky 

     Používáme k ošetření oslabených svalů. V první fází, zvláště pokud jde o pooperační stav 

či bolestivou poruchu kloubu, volíme obvykle izometrickou kontrakci. Při ní provádíme 

kontrakci svalu tak, aby nedocházelo k pohybu v operovaném či postiženém kloubu. V této  

a dalších fázích můžeme s výhodou přidat elektrogymnastiku jako popudovou metodu, která 

urychlí zvětšování svalové síly. V dalších fázích přidáváme izotonickou svalovou práci, kdy 

se sval stahuje vůči stejnému odporu, tedy při zachování stejného tonu. 
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Před posilováním svalu je vždy zapotřebí odstranit lokální svalové spazmy, hypertonus 

nebo zkrácení svalu. Všechny tyto faktory znemožňují harmonické a efektivní posilování 

svalu [7]. 

 

 Svalový test 

Slouží především k určení svalové síly jednotlivých svalů či funkčních svalových skupin. 

Toto vyšetření se však stává základem pro další léčbu, tedy cílené posilování, protahování 

nebo relaxaci svalů a svalových skupin, umožňuje nám hodnotit její výsledky, a proto někdy 

bývá spojován také s léčbou a v těchto souvislostech jej můžeme chápat i jako součást léčebné 

metody [16], [17]. 

 

V rámci metod na neurofyziologické bázi využíváme: 

• Reflexní lokomoce podle Vojty (Vojtovu metodu) 

• Koncept manželů Bobathových 

• Proprioceptivní neuromuskulární facilitaci (PNF, Kabat) 

• Senzomotorickou facilitaci 

• Briiggerovu funkční analýzu a terapii 

 

     Ve všech případech jde o facilitační metody, které se prostřednictvím aktivace 

automatických pohybových vzorců a řetězců snaží podporovat hybnost postižených částí těla 

nebo zharmonizovat vzniklé svalové nerovnováhy zapojením svalů z těchto vzorců 

vynechávaných. Každá z nich používá jinou formu facilitace, ale výsledkem je vždy 

zapojování vyřazených či oslabených svalových skupin a znovuvytváření harmonických 

pohybových stereotypů [7]. 

Rehabilitační přístup u natažení, natržení a svalové ruptury 
 

     V 1. týdnu po částečných rupturách se nemá aplikovat hloubková masáž, aby se zabránilo 

pozdějšímu vzniku osifikující myozitidy.  

     U rozsáhlejších ruptur platí toto doporučení na dobu 3 týdnů. Naopak jemnou povrchovou 

hladivou masáž k posílení venózní drenáže je třeba doporučit.  
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1 – 2 dny  

Po úrazu má být končetina v úplném klidu. 

od 3. dne  

Můžeme aplikovat fyzikální terapii (interferenční proudy, ultrazvuk). Současně je možno 

začít s izometrickými cviky, pokud jsou nebolestivé. Lokální aplikace tepla  

a protahovací cviky začínají v prvním týdnu po poranění.  

Obvyklé doby do povolení sportovní zátěže jsou u natažení 2 až 4 týdny, u parciálních ruptur 

1. a 2. stupně 4 - 6 týdnů, u rozsáhlých ruptur 3. typu až 12 týdnů. Operační léčení je 

indikováno u kompletních ruptur [7]. 

Vyšetření a rehabilitace flexorových šlach 
 

Vyšetření poraněných šlach 

Při otevřeném poranění nečiní obvykle vizuální zjištění defektu, resp. nepřítomností šlachy 

větších obtíží, v případě bodného a zavřeného poranění je možné se přesvědčit o funkci flexoru 

jednoduchým testem: 

1. Leze FDS - při pasivním držení sousedních extendovaných prstů (kromě palce) se vyřadí 

z funkce FDP, poté aktivní flexi testujeme funkci FDS. Při lézi FDS pacient aktivně 

nesvede flexi v PIP skloubení.  

2. Leze FDP - pacient provádí aktivní flexi v DIP kloubu při pasivním držení středního 

článku prstu. Při lézi FDP flexi nesvede [7]. 

 

 
 

Obr.15 - Test funkce povrchového flexoru (FDS) - při flexi prstu za současného držení ostatních v plné extenzi (vyřazení 
funkce FDP) dochází tahem samotného FDS k aktivní flexi pouze v PIP skloubení, šlacha FDS je tedy intaktní. 
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Rehabilitace po primárni sutuře flexorových šlach 

     Flexorové šlachy mohou být rehabilitovány časně či odloženě. Podle Stricklanda  

a Glogovace (1980) časný počátek cvičení je do pěti dnů, odložená rehabilitace je pak po 

dvou až třech týdnech.  

     Co se týče pevnosti sutury šlachy, je nejméně pevná mezi 9. až 15. pooperačním dnem. 

Mějme to na paměti u těch pacientů, kde považujeme za nezbytné přistoupit k časné aktivní 

rehabilitaci [42]. 

     Po sejmutí fixace se provede očista ruky v lázni hypermanganu v igelitové obálce  

a povrchová masáž mastným krémem [39]. 

 

Zásady cvičení u klasické metody 

     Vyžadovaný pohyb naučíme na zdravé ruce. Při cvičení postupujeme od periferie  

k centru. 

     Na začátku cvičení každý pohyb opakujeme třikrát a cvičíme několikrát denně. 

Při každém cvičení procvičujeme zdravé svaly. Jsou-li klouby volné, cvičíme aktivně,  

jinak s dopomocí, později se stupňovaným odporem, nakonec se cvičí koordinace úchopů 

[39], [41]. 

   

Schéma cvičení u klasické metody  

     První den při fixaci proximálního článku vyžadujeme pokus o aktivní flexi distálního 

článku. Při fixaci prstového článku se nesmí tlačit na šlachu pro možnost vzniku 

mikrotraumat. Od druhého dne zvětšujeme pohyblivost ztuhlých kloubů pomocí aktivních 

stimulačních pohybů, facilitujeme šlachu, tj. dráždíme průběh šlachy dotekem či mírným 

tlakem, aktivně cvičíme extenzi [39], [41]. 

     Rehabilitační cvičební metody po operaci flexorových šlach je možné podle Tubianovy 

klasifikace (1986) rozdělit na metody pasivní, semiaktivní a aktivní. 

 

Pasivní rehabilitační metody 

 

Duran-Hauserova metoda (1975,1984)  

     Provádí se výhradně pasivní flexe a extenze IP kloubů. Cvičení začíná následující den po 

operaci ve dvou sezeních, kdy se provede za den celkem 8 cviků IP kloubů. Výhodou je 

omezení flekčních kontraktur PIP kloubu a snadné pochopení pacientem. S aktivními cviky se 

začíná 4-5 týden. Vznikla řada modifikací této metody [39]. 
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 Návrh cvičebního harmonogramu s modifikací této metody dle MUDr. Smrčka, CSc (1999): 

0. - 4. týden 

Od 1. do 3. pooperačního dne dorzální dlaha se zápěstím ve 20 st. palmární flexi, MP kl.  

v 45-50 st. flexi a IP klouby v neutrální pozici. Jestliže byl suturován m. flexor pollicis longus 

dorzální dlahu je třeba ponechat v zápěstí ve 30 st. palmární flexi, MP klouby v 15 st. flexi  

a IP kloub v 15 st. flexi. 

Pac. provádí následující program 2 x denně: 

Pac. provádí následující program 2 x denně:  

8 x plná pasivní flexe a extenze PIP kloubu. 

8 x plná pasivní flexe a extenze DIP kloubu, 

8 x složená pasivní flexe a extenze MP, PIP, DIP kloubu  

5. týden 

Během dne mezi cvičeními má pacient dorzální sádrovou dlahu. Přídavná nedlahovací cvičení 

jsou prováděna každé dvě hodiny: 

10 x aktivní flexe a extenze zápěstí. 

10 x složená aktivní flexe a extenze MP, PIP a DIP kloubu. 

6. týden 

Dlahování dorzální dlahou je během šestého týdne nepřerušeno. 

Cvičení je prováděno hodinově: 

12 x opakovat aktivní flexi a extenzi zápěstí. 

12 x opakovat složenou aktivní flexi a extenzi prstu. 

12 x blokovací cvičení pro PIP kloub. 

12 x blokovací cvičení pro DIP kloub. 

Jestliže pacient má obtíže se silnou svalovou kontrakcí je vhodné začít s funkční elektrickou 

stimulací. 

7. týden  

Dovolena je již pasivní extenze zápěstí a prstů. Jestliže nejsou kontraktury a svalová ztuhlost 

začít s extenčním dlahováním zápěstí a prstů. Každou hodinu se cvičí aktivní  

a pasivní rozsah pohybu.  

8. – 12. týden 

Je již dovoleno agresivní použití ruky. 

 

Cooneyova metoda 
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     Využívá se pasivního klouzání šlach - při natažených prstech extenze zápěstí způsobí tah 

flexorů, který pasivně bude flektovat prsty a tak dojde ke klouzavému pohybu šlachy 

proximálně od šlachové sutury. Naopak flexe zápěstí způsobí tah extenzorů distálně, 

napomáhá pasivní extenzi prstů a klouzavému pohybu šlachy distálně od sutury.  

 

     Podle Cooneye (1989) tento typ cvičení lépe napomáhá klouzavému pohybu reparovaných 

šlach než Kleinertova technika [39]. 

  

Semiaktivní rehabilitační metody 

 

Kleinertova metoda 

     Je založena na aktivní extenzi prstů pomocí neporušeného extenzorového aparátu až po 

dotyk s dlahou a pasivní flexí zajištěnou elastickým tahem [42].  

 

 
                                 Obr.16 - Po sutuře flexoru Kleinertův tah v základní flekčni poloze.  

                                               Flexorový aparát  nahrazen gumičkou, která provádí pasivní flexi.  

 

 

 

 

                                       
Obr.17 - Aktivní extenze neporušeným extenzorovým aparátem zajistí pohyb šlachy, který zabráni adhezíim.  

              Nadměrné extenzi zabrání dlaha. 
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Návrh cvičebního harmonogramu modifikované metody pro první tři měsíce dle MUDr. 

Smrčka, CSc.(1999): 

0. - 3. týden 

Ruka a zápěstí jsou imobilizovány dorzální dlahou se zápěstím ve 40 - 60 st. palmární flexi, 

MP klouby ve 30 st. flexi a IP klouby v 10 st. flexi. Na nehet postiženého prstu se zafixuje 

gumička a druhým koncem k obvazu zápěstí. Tenze gumičky musí být taková, aby dovolila 

plnou aktivní extenzi a přitom prst byl vrácen do dlaně. Pacient provádí aktivní extenzi  

5 - 10 pohybů v prvém týdnu, 10 - 15 pohybů ve druhém a 20-25 pohybů ve třetím týdnu. 

4. – 6. týden 

Na konci 3 týdne se odstraní dorzální dlaha a na další 3 týdny se použije zápěstní manžeta 

 s gumičkovou trakcí. Pacient aktivně extenduje, aktivní flexe prstu je zakázána. Pacient může 

být vybaven statickou noční extenční dlahou, končící v dlani - aby se omezila kontraktura  

PIP kloubu. Prsty jsou v jemné flexi, aby se vyvarovalo tahu na sutury šlach.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Obr.18 - Po sejmutí dlahy ve 3. pooperačnim týdnu Kleinertův tah fixován na zapěstní  

                            manžetu 

6. – 8. týden 

V 6. týdnu se vysadí zápěstní bandáž. Začne se cvičit aktivní pohyb do flexe. Jestliže se vyvíjí 

flekční kontraktura PIP kloubu, je vhodné začít dynamické dlahování či vytahování 

kontraktur na kovových dlahách.  

8. – 12. týden 

Zesílení funkce možno cvičit mezi 8 až 10 týdnem. S normálním použitím ruky je možné 

počítat 10. – 12. týden. 
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Aktivní rehabilitační metody 

Nutno si uvědomit, že aktivní mobilizace, hlavně v zóně 2, je nebezpečným cvičením  

a můžeme ji použít jenom v případě - jestliže prst se ohýbá a je připraven předešlou pasivní 

rehabilitací [39], [41]. 

 

Manterova metoda 

     Tato metoda byla zavedena pro použití v zóně 1. Peritendinozní tah stehu je přenesen na 

knoflík umístěný na úrovni nehtové části prstu. Tato ochrana se ponechává po 4 - 6 týdnů  

a umožňuje aktivní mobilizaci v plném rozsahu dle Mantera od 2. pooperačního dne. Metoda 

má až 95,85% vynikajících a dobrých výsledků. (Guinard 1996, kongres švýc. spol. chir. ruky 

Ženeva). 

 

Metoda „place and hold" (pozice-udržet) 

     Tato technika je použitelná pro všechny zóny a po jakékoliv technice sutury. Na prstu 

dříve rozcvičeném pasivní mobilizací se nastaví pozice. Ve druhé době, bez násilí se snažíme, 

aby po dobu 5 vteřin tuto pozici pacient udržel. Pacienti se nejdříve učí nastavení pozice a její 

udržení na zdravé ruce [39]. 

     U prstu dříve rozcvičeného pasivní mobilizací se zdá být užitečné provedení popsané 

metody při zápěstí v extenzi. To dovolí k aktivnímu pohybu „pozice - udržet" připojit pasivní 

pohyb flexorového komplexu prstu dle Cannona (1993). 

 

Belfastská metoda 

     Pacient má po operaci zápěstí ve 20 st. flexi, MP v 80-90 st. flexi. PIP a DIP jsou  

v neutrální pozici. Dorzální sádrová dlaha přesahuje 2 cm přes špičky prstů. Pacienti  

s operovanými flexory v dlani začínají cvičit již 24 hodin po operaci. Každé 4 hodiny 

provádějí dva pasivní pohyby do plné flexe, dále dva aktivní pohyby do flexe a dva aktivní 

pohyby do extenze až k dlaze. Skupina operovaná na prstech zahajuje cvičení až po  

48 hodinách od operace [39]. 

 

Metoda aktivní mobilizace používaná týmem v Grenoblu 

     Metoda během jednoho rehabilitačního sezení kombinuje pasivní, semiaktivní a aktivní 

techniky. Pacient by měl být poučen tak, že prostřednictvím autorehabilitace a v nošení dlahy 

bude pokračovat v rehabilitaci 24 hodin denně dle Thomase (1997). 
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Cvičební harmonogram této metody: 

0. -1. den 

Během prvních 24 hodin pro poraněnou ruku je vhodný klid, ledování, elevace a komprese  

ke zmenšení otoku. Ruka je udržována v elevaci nad úrovní srdce. 

2. - 30. / 45. den 

Dokud zůstává otok, doporučuje se nosit kompresivní obvaz (od 1 do 3 měsíců). Před 

začátkem mobilizačních metod je základním předpokladem zredukovat otok a získat prst 

pasivně ohebný. Začíná se cvičit od nejvzdálenějších kloubů. Zjistí se vnitřní odpor a cvičení 

začíná postupnou pasivní mobilizací až do dosažení téměř kompletní pasivní flexe - to trvá 

přibližně 20 minut. Ruka se postupně „rozpumpuje", pasivně se uvolní klouby. Po nabytí 

ohebnosti prstu se pacient učí aktivní mobilizaci zápěstí - prsty uvolňuje podle metody 

Cooneye. 

     U zóny I,II,IV,V se používají dlahy bez elastické trakce, po mobilizaci - zajištění pozice  

 a její udržení již provádí aktivní pohyb v maximálním rozsahu flexe. 

     U zóny II - se používají dlahy s elastickou trakcí. Po udržení pozice následuje  

u spolupracujících pacientů několik pohybů aktivní flexe ovšem omezeného rozsahu. 

Spolupracující pacienti mohou sami provádět pozici udržet a ev. několik stupňů aktivní flexe. 

Počet rehabilitačních sezení je 5 - 3 za týden. 

30. / 45. - 45. / 60. den  

Odstraní se dlaha. Povolí se provádění aktivní flexe a extenze, bez odporu a v plném rozsahu. 

Jestliže je aktivní flexe velmi dobrá, je třeba chráněnou mobilizaci udržet ještě další dva 

týdny. Začít se zvláčňováním jizev, reintegrovat operované prsty do funkce ruky. Počet 

rehabilitačních sezení: 5 - 3 za týden. 

45. - 60. den - 3 měsíce 

Zlepšovat kloubní rozsah, postupně cvičit s lehkým odporem. Pacient začíná  

s elektrostimulací diferencované flexe PIP a DIP kloubu. Cvičení proti maximálnímu odporu, 

stejně jako simultánní extenze zápěstí a prstů nejsou povoleny před 3. pooperačním měsícem. 

Počet rehabilitačních sezení: 5 - 3 za týden [39]. 

 

     Záměrně uvádím přehled všech nejužívanějších metod mobilizace flexorových šlach po 

primární sutuře, protože se osvědčila jejich kombinace. Při nespolupráci pacienta je nutno se 

vrátit i ke klasickému postupu třítýdenní fixace s následným cvičením. 
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Rehabilitace a ochrana poutek po rekonstrukci 

     Rekonstruované poutko je ohrožené při nadměrném flekčním pohybu flexorové šlachy.  

V pooperačním období je poutko při cvičení chráněno prstem fyzioterapeuta [42]. 

V pozdějším období doléčování, nejméně však dva až tři měsíce po operaci, musí být 

rekonstruované poutko podpořeno umělohmotným, koženým či kovovým prstýnkem  

o širším průměru než bylo poutko rekonstruované [39]. 

 

Kontroly pacienta 

     Pacientův zdravotní stav by měl sledovat lékař, který ho operoval, až do zapojení do 

pracovního procesu. 

Pro optimální vývoj rehabilitace jsou nutné pravidelné konzultace o pacientově stavu mezi 

fyzioterapeutem a chirurgem. 

Vyšetření a rehabilitace extenzorových šlach 
 

Vyšetření dlouhých extenzorů na předloktí, zápěstí a dorzu ruky 
Dlouhé extenzory procházejí přes šest retinakulárních kompartmentů na dorzu ruky  

a zápěstí. Vytvářejí se tak skupiny natahovačů, které je nutno vyšetřovat odděleně, protože  

i patologické obrazy při jejich postižení jsou rozdílné [42]. 

 

 
 

Obr.19 – šest retinakulárních kompartmentů 
 

I. V prvním dorzálním kompartmentů prochází abd. pollicis longus (APL) a ext. pollicis 

brevis (EPB). Funkci svalů testujeme tak, že požádáme pacienta, aby odtáhl palec na stranu 

od ukazováku a dozadu k zápěstí. 
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II. V druhém dorzálním kompartmentu probíhá ext. carpi radialis longus (ECRL) a ext. carpi 

radialis brevis (ECRB). U obou šlach můžeme testovat funkci při extenzi zápěstí na radiální 

straně.  

III. Ve třetím kompartmentu probíhá ext.pollicis longus (EPL). Při testování funkce 

požádáme pacienta, aby zvedl palec od podložky. Na ulnární straně I metakarpu pak šlachu 

můžeme palpovat. 

IV. Čtvrtý dorzální kompartment obsahuje ext. indicis proprius (EIP) a ext. digitorum 

communis (EDC). EIP se testuje tak, že ze sevřené pěsti pacient extenduje samostatně 

ukazovák. Při testování EDC se provádí extenze při flektovaných PIP a DIP kloubech. 

Interphalangeální klouby jsou totiž extendovány krátkými svaly. 

V. Pátý kompartment obsahuje ext. dig. quinti proprius (EDQP). Testuje se samostanou 

extenzí malíku z výchozí pozice se sevřenými prsty v dlani. 

Vl. Šestý dorzální kompartment obsahuje ext.carpi ulnaris (ECU).  Testujeme a palpujeme 

ulnárně od báze 5. metakarpu při extenzi v zápěstí a v ulnární dukci [10], [42]. 

 

Vyšetření dlouhých extensorů a fixačního aparátu v oblasti článků prstů 
     Extenzor v této oblasti vyšetřujeme testem „knihy"- elevace prstu nad podložku je možná 

jen při normální funkci extenzoru - dobře nás informuje i o efektu terapie [42]. 

 

Vyšetření krátkých /intrinzických/ svalů ruky 
1. při vyšetření palmárních interosseálních svalů pacient provede addukci prstů k ose  

III metakarpu, při   vyšetření dorsálních interosseálních svalů provede abdukci od osy  

III metakarpu. Ruka musí být při vyšetření položena na podložce, aby se vyloučil vliv 

dlouhých extenzorů, které mohou simulovat funkci dorsálních interosseálních svalů 

2. vyšetření zda pacient provede stříšku tj.flexi v MP kloubech a extenzi v IP kloubech. 

3. tuhlost či kontraktura interosseálních svalů se testuje nejdříve pasivní extenzí ve druhém 

kroku pasiv ní flexí MP kloubu, zatímco se sleduje stupeň pasivní extenze IP kloubů [42]. 
 

Rehabilitační léčba 
     Rehabilitační léčba má u extenzorových šlach nezastupitelnou úlohu. Chirurgickou léčbu 

doplňuje, někdy i plně nahrazuje. Extenzorové šlachy právě pro plochý tvar mohou být lépe 

nahrazeny jizevnatou tkání, než šlachy flexorové. Aby jizva se dostatečně zpevnila, musí být 
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po určitou dobu chráněna proti nadměrnému tahu. Tuto ochrannou funkci jizvy zajistí dlaha. 

Dlahování u extenzorových šlach je jednou ze základních léčebných metod [42]. 

     Na dorzu prstů, ruky a předloktí jsou různé podmínky pro šlachovou suturu při poranění.  

Z těchto důvodů na I. kongresu mezinárodní společnosti pro chirurgii ruky v Rotterdamu  

v r.1980 bylo přijato Verdanovo rozdělení poranění extenzorových šlach do osmi zón dle 

Tubiana (1984). 

 

Léčebné postupy v zónách  
 

zóna 1 - poranění extenzorového aparátu nad distálním interphalangeálním 

kloubem. Postižení aponeurozy nad DIP kloubem, kdy distální článek při pokusu o extenzi 

zůstává v semiflexi se nazývá Kladívkový prst [42]. 

 

U neoperativní, konzervativní léčby 

     Principem je immobilizace s nahrazením chybějící části šlachy jizvou. Základním 

nástrojem léčby je dlahování, pomocí kterého vyléčíme téměř 100 procent pacientů [44].  

Ideální zahájení léčby je do 6 týdnů. Po delším intervalu jde již o chronickou lézi [42]. 

 

Dlahování s dlahou na dva distální články dle MUDr. Smrčka, CSc. (1998):  

 

Rehabilitační postup  

0.- 6. týden   

Kontinuální immobilizace dlahováním v 0-15 stupních hyperextenze 

l x týdně je třeba kontrola kůže, úprava dlahy, testování pouze do extenze! 

Test “knihy" - odtahujeme prst s lézí od podložky a kontrolujeme, zda distální článek neklesá 

6. - 8. týden  

Flexi až do 20 stupňů s pokračováním v denním i nočním dlahování, začít nacvičovat  

v sedmém týdnu a do 30 st. v osmém týdnu (nácvik uchopování větších předmětů)  

8.- 12. týden 

Pokračovat v dlahování na noc, s postupným vysazováním dlahy. 

od 12. týdne   

Začít používat.  
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Obr.20 - krátká extenzorová dlažka 

 

Operativní léčba kladívkového prstu 

     Principem je fixace K drátem se suturou aponeurozy. Operační řešení přichází v úvahu  

u otevřeného poranění a fragmentu nad třetinu artikulační plošky DIP kloubu [44]. 

 

Rehabilitační postup dle MUDr. Smrčka, CSc.(1998): 

     Pacient cvičí nejméně 3 krát týdně, při každém sezení testována extenze! 

6. týden  

Aktivní zvedání celého prstu od podložky, posilování krátkých ručních svalů nácvikem 

abdukce – addukce, cvičení s odporem při tlaku na základní článek, flexe s dlahou pro 

rozcvičení PIP kloubu a ohýbání do dlaně i bez dlažky při natažení v DIP. Zvládne-li pac. 

dovírání nataženého prstu do dlaně bez dlažky, může cvičit doma. Vysazujeme dlahu od  

1. dne na půl hod., dále 1 hod. dopoledne, 1 hodinu odpoledne.  

7. týden  

Cvičení úchopu větších předmětů, např. sklenice až k tužce. Tím je prováděn nácvik aktivní 

flexe. Současně vysazujeme dlahu 2 hod. dopoledne, 2 hod. odpoledne. 

8. týden  

Vysazujeme dlahu 3 hod. dopoledne, 3 hod. odpoledne  

 

Přerušením středního extenzorového pruhu v této oblasti vzniká Knoflíkový prst 
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Obr.21- postavení prstu pří deformitě typu knoflíkové dírky při jeho plné extenzi - schematicky je zobrazena leze středního 

pruhu (1)   a volární subluxace postranních pruhů (2) 
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zóna 2 - poranění extenzového aparátu nad středním článkem 

     V tomto případě je možné, že pacient přijde s Kladívkovým prstem nebo Knoflíkovým 

prstem (viz. dále). Záleží na místě a charakteru poranění. 

zóna 3 - poranění extenzorového aparátu nad proximálním interphalangeálním kloubem 

 

Rehabilitační postup s krátkou dlahou dle MUDr. Smrčka, CSc. (1998)  

(při akutním zavřeném poranění):  

     Dlaha pouze na oblast PIP kloubu. DIP, MP a zápěstní kloub zůstávají volné. Z hlediska 

materiálu můžeme použít sádrový ev. plastový kornout, či plastovou dlažku volární fixovanou 

suchým zipem. 

0. - 4. týden   

PIP kloub je polohován dlahou v nulové extenzi. Cvičením zvětšujeme extenzi PIP kloubu  

a aktivní flexi DIP kloubu. Dlaha je ponechána 4 - 6 týdnů v nulové extenzi v PIP kloubu. 

Zaměříme se též na snížení otoku prstu. 

4. - 8. týden  

Jemným aktivním cvičením začneme flexi a extenzi PIP kloubu. Cvičení flexe MP a DIP 

kloubu pokračuje. Dlahování PIP kloubu v nulové extenzi musí pokračovat mezi cvičeními. 

8. týden - 4. měsíc (ev. 5)  

Pokračujeme v dlahování PIP kloubu v nulové extenzi, s cvičením aktivní extenze PIP kloubu 

a aktivní flexe DIP kloubu. 

10. - 12. týden  

Jemné zesílení může začít pro vytvoření pěsti a cvičení s odporem pro MP, PIP a DIP klouby. 

 

Rehabilitační postup dle MUDr. Smrčka, CSc. (1998) (při akutním otevřeném poranění): 

0. - 6. týden   

Chirurgem je přiložena sádrová dlaha na 3 - 4 týdny. Při imobilizaci je zápěstí  

v jemné dorzální flexi s flektovanými MP klouby, extendovanými PIP klouby a uvolněnými 

či flektovanými DIP klouby. Aktivní cvičení MP a DIP kloubů může začít ve 3. týdnu.  

MP a DIP klouby jsou volné, ale PIP klouby před cvičením dlahujeme. 

6. - 8. týden  

Pokračuje aktivní cvičení MP a DIP kloubů s cvičením „jemné" flexe a extenze v PIP kloubu, 

postupně však rozsah v tomto kloubu zvětšujeme až do plné flexe a do plné aktivní extenze. 

Pro zajištění extenze v PIP kloubu mezi cvičeními je třeba přikládat polohovací dlahu. 
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8. - 12. týden 

Mezi osmým a desátým týdnem možno započít s jemným odporovým cvičením. Jestliže se 

objeví extenční nedostatek v PIP kloubu, pokračujeme s dlahováním PIP kloubu do extenze. 

Kolem desátého týdne vysazujeme dlahu během dne. 

Na noc by mělo dlahování PIP však pokračovat až do 4.- 6. měsíce, s tím, že při pracovních 

činnostech je možno dlahu nahradit tapováním. 

 

zóna 4 - poranění extenzovorého aparátu nad základním článkem 

     Laceraci izolovaných laterálních pruhů je možné sešít nevstřebatelným vláknem a začít 

s časným pohybem s dopomocí. Sutura by měla být chráněna imobilizací MP a PIP kloubů po 

5 - 6 týdnů v rovině či 15 - 20 stupňové flexi [42]. 

 

zóna 5 - poranění extenzorového aparátu nad metakarpophalangeálním kloubem 

 

Poranění sagitálního pruhu 

     V anamnéze nalezneme tupé poranění v oblasti hlavice metakarpu. Při vyšetření zjistíme, 

že je možná aktivní flexe MP kloubu, ale z flekční pozice neprovede extenzi. Jestliže prst 

pasivně dotáhneme do nulové pozice, ev. až do extenze - pacient je schopen udržet prst v plné 

extenzi a to třeba i proti odporu [42]. 

 

Rehabilitační léčba dle MUDr. Smrčka, CSc. (1998): 

     Při časné diagnóze subluxace, dokud ještě nedošlo ke kontrakci šlachy 

je možné dlahování v nulové pozici v MP kloubu.  

Od 4. týdne - dlaha je snímána 2x - 3x denně ke cvičení - provádíme cvičení v MP kloubu  

s jemnou flexí a pasivní extenzí v dlahování pokračujeme celkem po 8 týdnů. 

 

Operační léčba 

     V pooperační léčbě se zápěstí imobilizuje ve 45 - 60 stupních, MP a PIP klouby v rovině či 

jemné extenzi po 5 týdnů. PIP kloub je možné uvolnit ve 3. týdnu, MP kloub ve 4. týdnu  

a zápěstí v 6. týdnu. Noční dlahovaní je vhodné ponechat po 12 týdnů dlahou k zápěstí [42]. 
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Poranění čepičky  (ligamentum  triangulare prox.) 

A/ Jestliže poranění je omezeno na longitudinální vlákna šlachy extenzoru v čepičce při 

vyšetření zjistíme, že MP kloub je flektován a klouby PIP a DIP jsou extendovány.  

B/ Jestliže poškození čepičky překračuje na krátké svaly na radiální a ulnární straně  

MP kloubu - MP kloub je flektován a též jsou flektovány PIP a DIP kloub [42]. 

 

Rehabilitační postup dle MUDr. Smrčka, CSc.(1998): 

l. týden  

Prsty je vhodné ponechat v klidu, ruka je na dlaze od špiček prstů až na předloktí  

s prsty přibližně 15 stupňovou flexí 

2. týden  

Dlaha od poloviny základních článků až do poloviny předloktí. MP kloub je v 10 -15 st. flexi, 

zápěstí v 20 st. dorsální flexi, pacient cvičí PIP a DIP klouby s blokováním MP kloubů 

dlahou. 

4. - 5. týden  

Dlaha se vysazuje na cvičení 4x - 6x denně. Aby se zmenšil extenční nedostatek do roviny, 

provádí se izolované cvičení společného extenzoru, dále se započne cvičení do flexe  

v MP kloubu. Jestliže do roviny chybí 20 stupňů, je třeba omezit cvičení flexe a posílit 

extenzi dlahováním a cvičením! 

6. týden  

Jestliže je fixace v jizvě, je vhodné použít dynamické dlahování s elastickými tahy ev. alespoň 

prosté vázání prstů do flexe 

od 7. týdne  

Začít s posilováním extenze i flexe  

do 8. týdne   
S dlahováním do extenze pokračovat mezi cvičeními a v noci až do 8. týdne 
 

zóna 6 - poranění extenzorového aparátu v oblasti dorza ruky 

 

Rehabilitační postup dle MUDr. Smrčka, CSc.(1998): 

3. - 5. den   

Při první návštěvě je třeba se soustředit na stav MP kloubů a periartikulárních struktur. 

Zápěstí a prsty se podrží pasivně v maximální extenzi a terapeut pasivně pohybuje MP klouby 

z jemné hyperextenze do 11 st. flexe u II. a III. prstu a 16 st. flexe u IV.a V prstu. Tento 
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pasivní pohyb vytvoří posun  přibližně o 2 mm a neohrozí suturu. Pohyb IP kloubů vytváří  

v zóně V, VI a VII malé šlachové exkurse. Této skutečnosti využijeme pro cvičení, že 

použijeme volární dlahu, která bude držet zápěstí v dorzální flexi a MP v extenzi - dlahu 

budeme postupně zkracovat, takže nejdříve bude končit u DIP kloubů, později u PIP kloubů. 

IP klouby jsou tak uvolněny na cvičení. Kdybychom však ponechali tyto klouby ve flexi, 

zvláště u edematozní ruky - může vzniknout flekční kontraktura a nemožnost dotažení 

extenze do roviny. Tomu zabráníme, že ponecháme IP klouby mezi cvičeními v extenzi. 

2. týden   

Zkrátíme dlahu až k DIP, MP klouby jsou dlahovány v nulové pozici. Cvičíme aktivní 

izolovanou DIP flexi a extenzi s kontrolou terapeuta. Po vyjmutí stehu je třeba očistit  

a změkčit kůži v přenosné vaničce tak velké, aby prsty bylo možno extendovat.  Jestliže 

přetrvává otok instruujeme pacienta o retrográdní masáži ke zmenšení edému. 

3. týden   

Zkrátíme dlahu tak, až je možný pohyb v PIP kloubu Začneme aktivní pohyb s dopomocí. 

Stále pamatujme na to, že IP klouby je možné cvičit, jestliže zápěstí a MP klouby zůstanou  

v extenzi. 

4. týden   

Dlaha se na cvičení odstraní několikrát za den. MP klouby se ponechají v extenzi  

s uvolněním a cvičením flexe a extenze v rozsahu 30 st. IP klouby je možné cvičit jestliže 

zápěstí a MP klouby zůstanou v extenzi. Mezi cvičeními pacient má volární statickou dlahu. 

5. týden   

Dlaha se zkrátí do té míry, až je možné cvičit MP kloub Pro cvičení zápěstí s dopomocí se 

dlaha odstraní několikrát denně. 

6. týden   

Postupné vysazování dlahy fixující zápěstí. 

7. týden   

Cvičí se pasivní izolovaná flexe zápěstí, MP a IP kloubu. 

8. - 10. týden   

Postupné cvičení plné flexe a extenze. Začít i jemné cvičení proti odporu. 

10. - 12. týden   

Cvičení proti odporu až do plné aktivity. 

 

zóna 7 - poranění extenzorového aparátu pod dorzálním zápěstním retinakule 
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Pooperační péče 

     Radiální skupinu extenzorů jako abduktor poli longus a extenzor poli brevis dlahujeme po 

8 týdnů, s tím že od 5. týdne dlahu postupně vysazujeme přes den, vždy však ponecháváme na 

noc [42]. 

 

Rehabilitační postup dle MUDr. Smrčka, CSc.(1998): 

3. - 4. týden 

Již v této době je možné cvičení aktivního pohybu s dopomocí, ze 30 st. extenčního postavení 

do 60 st. s vyloučením gravitace 

4. - 5. týden  

Zápěstí může být posunuto do nulového postavem, je možné začít cvičit radiální a ulnární 

dukci s polovičním rozsahem pohybu 

6. - 8. týden  

Je možný plný pohyb v dukci, ovšem kompletní flexe by neměla být prováděna před  

8. týdnem  

 

Kontroly pacienta 

     Jestliže pacient je na statických dlahách je kontrolován chirurgem kontroly by měly být 

minimálně v týdenních intervalech. 

Při kontrole dynamického dlahování jsou nutné pravidelné konzultace mezi terapeutem a 

chirurgem. 

Rehabilitační přístup u tendinóz 
 
     Vedle izometrických a koncentrických cvičení zvyšují účinnost léčby tendinóz  zejména 

excentrická cvičení. Normální i postižená šlacha odpovídá na kontrolovanou progresivní zátěž 

zvýšením pevnosti v tahu. Je-li šlacha postižena mikrorupturami, léčebný program musí 

zahrnovat takové posílení, aby bylo dosaženo odolnosti šlachy proti míře zátěže, která vedla  

k původní traumatizaci [7]. 

 

Následující schéma umožňuje posílení šlachy a její odolnosti proti excentrické zátěži 

1. Strečink - podržení v poloze, kdy je šlacha napjata po dobu 15-30 sekund, opakovat 3-5krát 

2. Excentrické cvičení: 

     a) 3 sady opakovat 10 krát, 
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     b) postupovat od cviků v pomalém tempu 1. a 2. den ke cvikům ve středním tempu  

         3.- 5.den a v rychlém tempu 6. a 7.den 

     c) následně zvýšit zátěž a sedmidenní cyklus opakovat. 

3. Opakování strečinku jako na počátku v bodě 1 

4. Ledování po dobu 5-10 minut ke snížení otoku a zmírnění bolestivosti. Při cvičení při 

    výskytu bolesti je možné pokračovat ještě 10 cviky, nedostavuje-li se bolest vůbec, je  

    cvičení nedostatečně účinné a je možno ve schématu postoupit k intenzivnější zátěži. 

Cvičení v cyklech se zvyšující se zátěží pokračuje, dokud neodstraní příznaky při zátěži, které 

je pacient v běžném životě či sportu individuálně vystavován. Prakticky cvičení probíhá 

denně po dobu přibližně 6 týdnů. Při posilování svalstva je důležité vyloučení zátěží 

vedoucích ke svalové únavě a dodržování tréninkových pauz (zpočátku každý 3., popřípadě  

2. den) [7]. 

 

Fyzioterapie poranění prstových kloubů 
 

Výron 

     Léčení je velmi zdlouhavé a může trvat i několik měsíců. Je to často bolestivé zranění 

spojené s masivním otokem. Ovlivnění edému má obecně velký význam pro zmírnění bolesti. 

Používáme studené zábaly, polohování a klid. Také časná terapie pomocí ultrazvuku 

napomáhá zlepšení stavu pacienta. Edém můžeme ovlivnit pomocí speciální lycrové dlahy Co 

nejdříve je započato s aktivním cvičením flexe a extenze v PIP a DIP kloubech. Cvičí se do 

pocitů bolesti. Edém a bolest často způsobují flexi v PIP kloubu. Pokud se toto nepodaří 

pomocí cvičení zlepšit, používáme dlahování v této pozici [29]: 

1. Zápěstí v extenzi 

2. MCP klouby v plné flexi 

3. IP klouby v plné extenzi  

 

Stabilní dislokace dle Morrin, Davey, Conolly (1990): 

1. – 7. den 

Edém je zmírněn pomocí studených zábalů, polohováním a klidem. 

1. – 4. týden 

Začínáme s cvičením a využíváme terapii ultrazvukem. Ovlivnění otoku pomocí prstové 

lycrové dlahy. Co nejdříve provádíme aktivní cvičení flexe a extenze v PIP a DIP kloubech. 

Cvičí se do pocitů bolesti. Edém a bolest často způsobují flexi v PIP kloubu.  
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Pokud se to nepodaří pomocí cvičení zlepšit, používáme dlahování. 
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4. týden 

Pokud je v kloubech mírná blokáda je možné aplikovat odpovídající manipulační techniky.  

Když se objevují flekční polohy v PIP kloubu tak mezi cvičením a na noc používáme dlahu. 

Ve cvičení a dlahování se pokračuje tak dlouho, až je dosaženo optimálního výsledku. 

 

Nestabilní dislokace 

     Jakmile zánětlivá fáze ustupuje začínáme cvičit pasivní a aktivní pohyby v DIP kloubech, 

zatímco PIP kloub je fixován. Je udržována pohyblivost v MCP kloubech. Ve 3. týdnu, po 

odstranění Kirschnerova drátu, se aplikuje hřbetní dlaha, která udržuje prst ve 25 stupňové 

flexi v PIP kloubu po dobu dalších 3 týdnů a zajišťuje, aby nedocházelo k extenzi v PIP 

kloubu. Edém prstu je výrazný problém, takže se aplikuje prstová lycrová dlaha. 

     Ve 3. týdnu je zahájeno mírné cvičení aktivní a pasivní flexe v PIP kloubu bez odporu. 

Nemělo by docházet k žádné aktivní extenzi po další 2 týdny, tj. až do 5. týdne po operaci  

a žádné pasivní extenzi až do 10. týdne po operaci. Pasivní cvičení extenze by mělo být 

v následujících 2 – 3 měsících velmi pozvolné [29]. 

 

 
                                      Obr.22 – fixace Kirschnerovým drátem      

Fyzioterapie fraktur ruky 
 
Zlomeniny metakarpů  

Mechanismem vzniku úrazů je např. axiální násilí na ruku sevřenou v pěst při pádu [31].   

  

Konzervativní léčení 

Je indikováno u zlomenin nedislokovaných nebo dobře reponovatelných a stabilních. 

Zlomeniny se hojí 6-8 týdnů [31]. V okamžiku úrazu je vhodné ošetřit zlomeninu přiložením 

dlahy za účelem fixace a možnosti zmírnění edému. Edém je ošetřený okamžitě pomocí 

pytlíku s ledem a polohováním končetiny do zvýšené polohy. Léčebně je přikládána sádrová 

dlaha dorzálně od špiček prstů na předloktí ve středním postavení, kterou snímáme po zhojení 

zlomeniny (nález svalku na RTG) a začínáme s rehabilitací [29]. 
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Operační léčení 

Je indikováno u všech zlomenin, které nejdou reponovat zavřeně anebo se po repozici 

redislokují [31]. Tato metoda je popsána v kapitole 8.5.2. 

Dlaha zajišťuje tuto pozici: 

1. Zápěstí je v prodloužení osy horní končetiny 

2. MCP klouby v plném flexi 

3. IP klouby v plném extenzi 

 

Přístup dle Morrin, Davey, Conolly (1990): 

1. – 3.den 

Vzniklý edém je zmírňován pytlíkem s ledem (každé 2 hodiny) a končetina je polohována. 

Pacient začíná cvičit v ramenním a loketním kloubu. 

3.den – 2.týden  

Za předpokladu, že zranění není zanícené, začíná se aktivně cvičit (flexe a extenze) se 

zápěstím. Zápěstí je drženo extendované a MCP klouby jsou aktivně flektovány  

a extendovány. MCP klouby pacient drží ve flexi, PIP a DIP klouby jsou flektovány. Všechna 

cvičení jsou prováděna do pocitů bolesti.  

2. – 6.týden 

Jsou odstraněny stehy a pokud je zranění zhojené je započata péče o jizvu. Pokud je edém pod 

kontrolou a bolest ustává, je možné dlahu zkrátit. Všechna cvičení pokračují a po 4 týdnech 

přidáváme mírný odpor. Ještě dále používáme prst opatrněji a případně využíváme speciální 

chrániče. 

  

Zlomeniny článků prstů  

Ke zlomeninám článků prstů dochází přímým nárazem, páčením, torzí. Často se jedná o 

zlomeniny nitrokloubní a luxační, mnohdy otevřené. 

 

Konzervativní léčení 

Doba fixace 3 – 4 týdny. Mezičlánkové klouby jsou ve fyziologickém – semiflekčním 

postavení. Zdravé prsty nemají být znehybněny. Po 3 týdnech je k doléčení možno použít 

snímací tvarovanou dlažku (hliník, plast), která znehybňuje již jen poraněny prst – bez zápěstí 

[31]. 

Dlahováno je v této pozici: 

1. Zápěstí je v prodloužení osy horní končetiny. 
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2. MCP klouby v plném flexi. 

3. IP klouby v plném extenzi. 

Cílem je držet ruku pevně, ale pohodlně v nastavené pozici. 

 

Přístup dle Morrin, Davey, Conolly (1990)  (u fraktury proximálního falangu): 

1. – 7. den 

Vzniklý edém je zmírňován chlazením pomocí pytlíků s ledem a končetina je polohována. 

Pacient začíná cvičit v ramenním a loketním kloubu. 

2. – 3. týden 

Dále se dbá na udržení správné pozice, tedy maximální flexe v MCP kloubu. Pacient cvičí 

pod dohledem fyzioterapeuta jednou denně pohyby v PIP a DIP kloubech za účelem 

zabránění vzniku kontraktur a omezení hybnosti v kloubech. 

3. – 6. týden 

Pokud se shoduje klinický a radiologický obraz tak se začne cvičit i v MCP kloubech  

a pokračuje se ve výše uvedených cvicích. Je vytvořena dlaha z lycry za účelem redukovat 

otok a velká dlaha je odstraněna v 5. týdnu s výjimkou cestování a spaní, tam se ještě dlaha 

ponechá 2 týdny. 

6. týden 

Na základě dobrého klinického a radiologického obrazu, postupně zvyšujeme odpor při 

cvičení. Pokud jsou znatelné drobné blokády můžeme použít odpovídající pasivní mobilizační 

techniky. Postupně se zvyšuje odpor při cvičení a zvětšuje se rozsah pomocí speciálních 

ergoterapeutických pomůcek. 

 

Operační léčba  

V zásadě totožná s operacemi na metakarpech. Výjimečně u dlouze šikmých zlomenin je 

možná i cekláž drátěná nebo vstřebatelným stehem. Syntézy na prstech jsou většinou 

adaptační, a proto je vhodné doplňující znehybnění prstovou dlažkou na 2 – 3 týdny [31].  

Pozice dlahy: 

1. Zápěstí v prodloužení osy horní končetiny 

2. MCP klouby v plné flexi 

3. IP klouby v plné extenzi 
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Přístup dle Morrin, Davey, Conolly (1990) (u fraktury proximálního falangu): 

1. – 3.den 

Vzniklý edém je zmírňován pytlíkem s ledem (každé 2 hodiny) a je polohováno. Pacient 

začíná cvičit v ramenním a loketním kloubu. 

3. den – 2. týden 

Cvičení není ze začátku možné z důvodu otoků a bolesti. Když se rána uklidní začínáme 

s cvičením. Cvičíme pohyby v zápěstí a flexi a extenzi v MCP kloubech. Provádí se mírná 

flexe v PIP a DIP kloubech za účelem zajištění pohybu FDP a FDS, jako prevence před 

srůstem těchto šlach.  

2. – 6. týden 

Jsou odstraněny stehy a pokud je zranění zhojené je započata péče o jizvu. Cvičení dále 

pokračují a je snaha o co nedřívější plný rozsah pohybu v kloubech. Edém prstů je 

kontrolován přes lycrový prst. Velká dlaha je užívaná pro cestování a spaní. Pacient cvičí 

každé 2 hodiny, v závislosti na reakci poranění. Pokud se objevuje edém tak se frekvence 

cvičení snižuje. Na základě dobrých výsledků se začíná cvičit z větším odporem a vyšší 

frekvencí. 

 Hodnocení funkčních výsledků po rehabilitaci 
 

     Hodnocení funkčních výsledků je složité a časově náročné. Některá pracoviště proto používají 

při běžné praxi jednoduchý test háčku a test pěsti. Chceme-li však objektivně hodnotit funkční 

výsledky po ukončení léčby poraněných rukou tak, abychom je mohli srovnávat, musíme 

přijmout některou z mezinárodních klasifikací. Výsledky jsou pak poměrně složitě 

vypočítávány [44]: 

 

Klasifikační systémy vycházejí ze tří principů: 

A. měření vzdálenosti prstu od distální dlaňové rýhy před operací a po operaci 

B. rozsah pohybu jednotlivých kloubů (ROM) ve srovnání se zdravou rukou při aktivním  

a pasivním pohybu 

C. kombinací obou metod 

TAM (total active motion = celkový aktivní pohyb)  představuje systém, který si bere za základ 

srovnání s pohyby na zdravé ruce. TAM je součet rozsahu pohybů ve stupních v MP, PIP a DIP po 

odečtení extenčního deficitu rovněž ve stupních. Na zdravé ruce je u 2. až 5. prstu 260°. TPM 

(total passive motion - celkový pasivní pohyb) je obdobně součet rozsahu pasivních pohybů  

v jednotlivých kloubech. 
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Rozsah pohybu pro zdravý prst (Z) se vypočte takto: 

ZTAM = Z-MP + Z-PIP + Z-DIP např. 260°= 80°+ 110°+ 70° 

Předoperační rozsah pohybu (R) se vypočte takto: 

RTAM = R-MP + R-PIP + R-DIP 

Obdobně se vypočítá i pooperační rozsah pohybu (PR): 

PRTAM = PR-MP + PR-PIP + PR-DIP 

Výborný výsledek =  POSTOP % je rovno 100 % zdravé strany. 

Velmi dobrý výsledek =  POSTOP % je větší než 75 % zdravé strany. 

Dobrý výsledek = POSTOP % je větší než 50 %. 

Uspokojivý výsledek = POSTOP % je větší nebo rovno PREOP % a současně je menší než 

50% zdravé ruky.  

Neuspokojivý výsledek = POSTOP% je menší než PREOP%. 

 

     Autorem evropského systému je německý chirurg Buck-Gramcko. Jsou to systémy  

Buck-Gramcko I (1971 a 1976) a Buck-Gramcko II (1987). Hodnotí se zvlášť tříčlánkové 

prsty a zvlášť palec. Při vyšetření je ruka v lehké extenzi v zápěstí a leží dorzem na podložce. 

Rozsah pohybu (ROM) se měří ve stupních v MP, PIP a DIP a vychází se z neutrální polohy, 

tedy nulového úhlu v kloubu. Registruje se maximální extenze z neutrální polohy 

(hyperextenze), deficit extenze, maximální dosažená flexe v kloubu a vzdálenost okraje nehtu 

od distální dlaňové ohybové rýhy. 
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PREVENCE PŘETÍŽENÍ POHYBOVÉHO APARÁTU 
 
     Podstatou předcházení poraněním a přetížením svalů, šlach, vazů a kloubů při sportovním 

výkonu a tréninku je dobrý zdravotní stav, odstranění vyvolávajících příčin a dalších 

podpůrných a spouštěcích faktorů. Objevení příznaků přetížení při tréninku a zátěži nelze řešit 

podáváním léků proti bolestem a protizánětlivých léků, nýbrž úpravou tréninkové zátěže [33]. 

     Při každé sportovní aktivitě, zejména v horolezeckém sportu, musíme respektovat již 

známá pravidla a opatření, která chrání zdraví sportovce a zajišťují správnou regeneraci po 

sportovním výkonu.  

     Před prováděním sportovního výkonu by mělo být rozcvičení a zahřátí. Cílem rozcvičení 

je dosáhnout ideální pracovní tělesné teploty, při které se svaly, šlachy a vazy stanou 

elastičtějšími, kloubní chrupavka zvětší svou tloušťku, zvýší se možnosti mechanického 

zatížení pohybového aparátu, zvýší se výkon a sníží riziko zranění. Rozcvičení si může 

vyžádat 20-30% celkové doby tréninkové jednotky, před závodem ještě více. Při rozcvičení 

má dojít k zapocení [15]. 

     Pro stavbu a provádění tréninku síly a pohyblivosti platí řada doporučení, u nás v současné 

době shrnuté v základním programovém materiálu "Horolezectví" a ve třetím vydání 

Procházkových Základů horolezectví. Mají snížit riziko poškození zejména relativně 

pasivních struktur pohybového aparátu - šlach a vazů - na minimum, jejich opakovaným, 

opatrně zvyšovaným zatěžováním [36]. 

 

Tato doporučení jsou: 

1. Pomalé zvyšování zátěže – respektovat věk sportovce a dobu, kterou se sportu věnuje. 

2. Volní kontrola svalové činnosti – včas si uvědomovat pocity únavy a řídit se tím. 

3. Všestrannost zatěžování – zatěžovat tělo komplexně a nepřetěžovat ho jednostranně. 

4. Periodizace tréninku – dát tělu dostatečnou dobu na regeneraci. 

5. Ideální tělesná hmotnost – kontrolovat si svou ideální váhu. 

6. Respektování klimatických podmínek – uvědomit si, jaký vliv má klima na pohyb.systém. 

7. Nácvik kontroly pádu – naučit se padat, znamená snížení rizika vzniklého při pádu. 

8. Doléčení všech zranění – věnovat dostatečnou péči a čas vzniklým zraněním.  
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     K urychlení zotavení po sportovním výkonu a tréninku lze využít cvičení, vodoléčebných 

procedur, masáže, horského slunce, diatermie, sauny a dalších prostředků. Pro jednostrannost 

zátěže při silovém tréninku a při sportovním lezení mají v procesu regenerace sil a v prevenci 

stavů přetížení ústřední úlohu kompenzační cvičení. Využívá se i relaxačních a dechových 

cviků a prvků strečinku. Svůj nenahraditelný význam má i správná výživa, dostatečný spánek 

a psychologické prostředky [34]. 

     Používání tapování se ve sportovní medicíně osvědčilo při léčení poraněných kloubů  

a chronických poškození i předcházení poranění. Lze jím odlehčit namáhaným šlachám, jejich 

úponům a přechodům svalů do šlach. Tapujeme u zdravých kloubů a šlach při náročném  

a namáhavém výkonu, při  nácviku nezvyklých prvků, cviků. U dříve poraněných kloubů, 

které mají volnější vazy, nebo  poranění se zahojilo jizvami, které jsou křehčí  a zranitelnější 

než zdravá tkáň. Po doléčených poraněních kloubů a šlach při jejich prvním  zatěžování. Při 

vlastním léčení znehybňuje poraněnou část těla, urychluje  ústup zánětlivé reakce, umožňuje 

časnou rehabilitaci a tak  brání úbytku svalů a tkání šlach v důsledku nečinnosti při   

absolutním znehybnění dlahou [15]. 
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 DISKUZE 
 
    Pomocí fyzioterapie a jejími metodami nelze sice léčit všechna poranění, která vznikají 

v horolezeckém sportu, ale při řešení většiny poúrazových stavů a stavů přetížení má 

fyzioterapie významnou roli. V řadě případů si nelze představit dobré výsledky léčby bez 

intenzívní rehabilitační péče a často nelze vystačit se sebedokonaleji provedenou operací bez 

zajištění před- a pooperační péče [43]. Rehabilitační léčba má u extenzorových šlach 

nezastupitelnou úlohu a chirurgickou léčbu doplňuje, někdy i plně nahrazuje [42]. Na 

výsledku operace v chirurgii ruky se podílí téměř z padesáti procent rehabilitační pracovník 

[40]. Na většině chirurgií je pacient doléčen až po vytažení stehů, poté odeslán na rehabilitaci 

a operatér nevidí funkční výsledek svého zásahu. Špatné funkční výsledky pak odrazují od 

další práce jak chirurga, tak rehabilitačního pracovníka. Měla by být vyčleněna jednotka 

chirurg-rehabilitační pracovník, která úzce spolupracuje a věnuje se chirurgii ruky [44]. 

Myslím si, že toto tvrzení by se nemělo týkat pouze chirurgických zákroků, ale všech 

léčebných procesů, kterých se účastní lékař a fyzioterapeut. V dnešní době tomu už tak je na 

většině pracovišť. 

     Dalším problémem je, že po úrazech začínají lezci s tréninkem dříve než je vhodné a s 

nepřiměřeně vysokou intenzitou. Spíše je výjimkou, že absolvují po úrazu cílený rehabilitační 

program vedený odborníkem [15]. Rehabilitační péče sledující chirurgický výkon na ruce je 

obvykle dlouhodobá. Trvá týdny i měsíce [44]. Na toto navazuje tvrzení, že svalová síla se 

rychle obnovuje, avšak šlachy a vazy nejsou na z á t ě ž  připraveny. Jsou udávány přibližné 

doby reakce jednotlivých tkání na zvyšující se sportovní zátěž: pro sval od 3 týdnů silového 

tréninku, šlachy od 2 let, vazy déle než 2 roky, kosti 1 rok, chrupavka 3-5 let [15].  

     V Barceloně v r. 1991 na mezinárodní konferenci horské medicíny zaznělo, že při 

důsledném a všestranném léčení s využitím veškerých možností fyzikální, lékové i 

alternativní terapie lze však dosáhnout léčebného úspěchu až v 98% a při dodržování 

preventivních opatření nebyl v následujících 6 měsících zaznamenán návrat potíží 

 v 95% u 60 sledovaných lezců [34]. 

     Extrémně obtížnému skalnímu lezení se věnuje stále více zájemců a zejména mladých 

jedinců, kteří jsou převážně bez zkušeností a bez odborného dohledu. Zatímco u většiny 

sportů jsou otázky poškození pohybového aparátu nadměrnou námahou řešeny již po řadu let, 

v horolezectví se s touto problematikou setkáváme až v posledních několika málo letech [34]. 

Na mezinárodní konferenci v Tatranské Lomnici bylo předneseno, že šlachy a kloubní vazy 

prstů jsou nejslabšími místy pohybového aparátu. Přesto jsou právě tyto pasivní struktury 
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vystaveny při extrémně obtížném lezení a specializovaném silovém tréninku prstů obrovským 

silám. Jejich adaptace na zátěž neudrží krok s adaptací svalů a se zvyšováním svalové síly a 

dochází k přetížení [32].  

     Nejzranitelnějšími na prstech jsou šlachy, jejich pochvy a poutka. Přetížení způsobuje 

degenerativní změny, trhliny šlach, chronický zánět, přetržení důležitých poutek, které fixují 

ohýbače ke článkům prstů. Ze sportovně medicínského hlediska nelze zatěžování prstů při 

tréninku a na nejtěžších cestách považovat za fyziologické [15]. 

     Procentuální zastoupení jednotlivých poranění rukou jsou alarmující a ukazují na velká 

úskalí horolezeckého sportu, což dokládají studie provedené na mnoha místech na světě 

v průběhu řady let. V roce 1987 byla provedena studie s 39 horolezci, z nichž 31 lezců, jejichž 

průměrný věk byl 25 let, uvádělo různé potíže. Autoři došli k závěru, že mezi mechanismy a 

příčinami zcela převažovalo krátkodobé nadměrné zatížení prstů. Bylo to ve 49 případech 

(59%) [32]. V roce 1990 na celostátním sjezdu tělovýchovného lékařství byla opět přednesena 

studie, ve které vyšetřili 233 osob a u 152 bylo možné provést analýzu údajů. Došlo se 

k závěru, že v 64,5% se vyskytovala vysoká bolestivost a v 69,7% byly nalezeny objektivní 

nálezy. Závažnost problému přetěžování prstů při extrémním lezení však byla dokumentována  

v celém souboru [33]. V roce 2003 byla publikovaná studie, ve které bylo vyšetřeno 604 

zraněných lezců, a bylo konstatováno, že prsty rukou byly postiženy ve 41% [38]. V roce 

2004 provedli studii s 545 členy horolezeckého klubu Velké Británie s průměrným věkem  

33 let. 155 lezců (28%) potvrdilo 235 poranění zápěstí a ruky. Poranění šlach prstů byla 

nejčastější (33%), následovalo odření a poškození kůže a podkoží u 15%, fraktury v oblasti 

zápěstí 12%, v oblasti falangeální a metakarpálních kostí 7%, falangeální a palcová dislokace 

byla zjištěna u 13% [25].  

     Tyto studie se od sebe do jisté míry liší. MUDr. Rotman (1987) zjistil 59% případů 

poranění rukou, v roce 1990 to bylo 69,7% objektivních nálezů. Dr. Schöffl (2003) publikoval 

41% postižených a Dr. Logan (2004) pouze 28%. Musíme si ale uvědomit, které skupiny 

lezců byly do studií zahrnuty. Je velký rozdíl udělat studii se závodními lezci, jako v případě 

Rotmana a Dr. Schöffla, a nebo - jako Dr. Logan - udělat studii s širokou skupinou lezců, 

kteří horolezecký sport provádějí pouze rekreačně. U extrémních lezců je riziko přetížení  

a úrazů rukou mnohem větší, protože čas a frekvence, kterou věnují tréninkům je 

nesrovnatelně vyšší. Na základě výsledků těchto studií zjišťujeme, že problematika přetížení  

a poranění rukou se nijak dramaticky nemění a nezlepšuje, což znamená, že se doposud 

nepodařilo tato rizika nějak pozitivně ovlivnit. Díky velké popularitě tohoto sportu, kdy nové 

umělé stěny rostou jako „houby po dešti“ si myslím, že by bylo velmi příhodné provést 
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v České Republice nějakou ucelenou studii, která by umožnila vytvořit si představu, jak velká 

rizika a jak velký problém tento sport přináší. Poslední podobná studie byla provedena 

MUDr. Rotmanem již v roce 1990, a od té doby se mnohé změnilo. V případné studii by bylo 

vhodné oddělit skupinu závodních lezců od skupiny rekreačních sportovců. Dále, z hlediska 

zatížení prstů a celého pohybového aparátu, by bylo nutné oddělit lezce, kteří lezou na 

umělých stěnách a ty, kteří se věnují boulderingu. Jsem přesvědčen, že riziko poranění je 

mnohem vyšší při boulderování, při kterém se provádějí jednotlivé pohyby až na hranici 

fyzických možností sportovce.    

     Myslím si, že v této oblasti je nezastupitelné místo fyzioterapie a celé léčebné rehabilitace, 

která má celou řadu možností jak působit preventivně a léčebně a umožňuje rychlejší terapii  

a rekonvalescenci pacientů. Rehabilitací je nutné nejdříve obnovit hybnost, následuje trénink 

síly a pak nácvik koordinace. Není-li tento postup dodržen, dojde k návratu potíží a dalšímu 

prodloužení léčení a oddálení dosažení dřívější výkonnosti [15].  

     Samozřejmě, že veliké úskalí této problematiky je, jak preventivně působit na sportovce, 

kteří dosud neměli žádný problém a nedostali se do styku s lékařem či fyzioterapeutem . 

Literatura a publikované poznatky o poškození pohybového ústrojí jsou dosud spíše vzácné 

[36]. Myslím si, že toto by mělo být řešeno dostatečným proškolením horolezeckých 

instruktorů, kteří pracují s mládeží. Dále by se měla tato problematika objevit v tématických 

tiskopisech a tím by bylo zaručeno, že většina sportovců bude s těmito riziky seznámena. To 

vše je ale závislé na dostatečném množství kvalitních informací, kterých je zatím bohužel 

velice málo.  

      Protože se sám tomuto sportu věnuji již řadu let, rád bych přispěl ke zlepšení nynější 

situace právě provedením kvalitní a ucelené studie, která by přinesla, jak doufám, informace 

čeho se vyvarovat, jak efektivně trénovat a jak preventivně působit na pohybový systém. 

      Předpokládám, že řešení některých přetížení a úrazových stavů rukou vzniklých při 

horolezectví jsou plně aplikovatelná i u lidí, kteří mají problémy podobného charakteru, i 

když ke zranění došlo za jiných okolností. I tento aspekt by mohl být součástí předpokládané 

studie. 
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 ZÁVĚR 
 
     V průběhu doby, kterou jsem věnoval studiu materiálů a psaní mé bakalářské práce, jsem 

se snažil vybrat a zaměřit se na to nejpodstatnější, co v horolezeckém sportu může lidi 

postihnout. Nebylo možné násilně oddělit diagnosu od terapie, a proto kapitoly 6, 7 a 8 na 

sebe velmi úzce navazují a v některých částech se prolínají.  

     Došel jsem k závěrům, které mě, jako fyzioterapeuta mile překvapily. Fyzioterapie je jeden 

z velmi důležitých oborů, který se podílí na prevenci a léčbě přetížení a poranění rukou 

vzniklých při horolezeckém sportu. Pro úspěšný přístup k této problematice jsou nutné 

znalosti anatomie, fyziologie, patofyziologie, neurologie a samozřejmě celé řady dalších 

medicínských oborů. Příčin přetížení a poškození ruky je mnoho. Proto je třeba vycházet 

z průběhu konkrétního onemocnění, které následně poškozuje i funkci ruky.  

     Možnosti a schopnosti v používání ruky s její mnohočetnou funkcí si důkladně otestujeme 

a zhodnotíme, kde jsou nedostatky a na co bychom se měli soustředit. Na základě výsledků 

našeho testování stanovíme krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán. Při výběru vhodné 

terapeutické činnosti bereme v úvahu také věk, pohlaví, fyzický a psychický stav pacienta, 

jeho sportovní ambice.  

     Důležité je vhodným způsobem motivovat pacienta ke spolupráci s ošetřujícím. Snažíme 

se vytvořit v pacientovi zájem o jeho tělo a jeho zdraví, což má velký význam nejen pro 

následující léčbu, ale také prevenci vzniku dalších poranění. 

     Jedním z výsledků mé práce je zjištění, že informovanost sportovců o riziku přetížení 

 a možných úrazových stavech je zcela nedostatečná. Bohužel málokdo jim je schopen podat 

kvalifikované informace, díky kterým by mohli vzniku poranění předcházet. V České 

Republice nebyla provedena žádná aktuální studie a v české literatuře nejsou prakticky žádné 

ucelené informace o prevenci a vhodném tréninku sportovního lezení. Z toho vyplývá, že by 

bylo velmi dobré se na tuto problematiku zaměřit a vytvořit vhodnou studii, která by přinesla 

dostatek informací.  
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  Seznam použitých zkratek 
 

APL – abduktor pollicis longus 

art. – articulatio 

artt. – articulationes 

CT – počítačová tomografie 

ČHS – Český horolezecký svaz 

ČSTV – Český svaz tělesné výchovy 

DIP – distální interfalangeální kloub 

EBP – extenzor pollicis brevis 
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ECRB – extenzor carpi radialis brevis 

ECRL – extenzor carpi radialis longus 

ECU – extenzor carpi ulnaris 

EDC – extenzor digitorum communis 

EDQP – extenzor digitorum quinti proprius 

EIP – extenzor indicis proprius 

EMG – elektromyografie 

EPL – extenzor pollicis longus 

FDP – flexor digitorum profundus 

FDS – flexor digitorum superficialis 

IP – interfalangeální 

kl. – kloub   

lig. – ligamentum 

MCP – metacarpophalangealní 

m. – musculus 

mm. – musculi 

MP – metacarpofalangeální 

n. – nervus 

N – Newton  

Pac. – pacient  

PIP – proximální interfalangeální kloub 

PIR – postizometrická relaxace 

PNF – proprioceptivní neuromuskulární facilitace  

POSTOP % – pooperační rozsah aktivního pohybu vyjádřený v procentech  

PREOP % – preoperační rozsah aktivního pohybu vyjádřený v procentech 

PR – pooperační 

PRTAM – pooperační rozsah aktivního pohybu 

R – předoperační 

ROM – rozsah pohybu 

RTAM – předoperační rozsah pohybu 

RTG – rentgen 

SKT – Syndrom karpálního tunelu 

st. – stupeň 

TAM – celkový aktivní pohyb 
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UIAA – International Mountaineering and Climbing Federation 

Z – zdravý 

ZTAM – celkový rozsah aktivního pohybu na zdravém prstu 
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