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Abstrakt 

 

Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po subkapitální fraktuře 

femuru. 

 

Title of bachelor’s thesis: The case study of physiotherapeutical treatment 

of a patient after subcapital fracture of femur. 

 

Shrnutí: Tato bakalářská práce byla zpracována na základě souvislé praxe 

na Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny ÚVN v Praze v období od 9. ledna 

do 3. února 2012. Práce pojednává o tématu subkapitálních zlomenin, jejich léčením 

a problematice. Jejím obsahem jsou dvě hlavní části. Obecná část se věnuje 

teoretickým podkladům k danému tématu. Speciální část obsahuje detailně 

zpracovanou kazuistiku pacienta po osteosyntéze subkapitální zlomeniny levého 

femuru pomocí DHS dlahy. 

 

Summary: This bachelor’s thesis was compiled on the base of intership on department 

of rehabilitation and physical medicine ÚVN in Prague during the time period from 9th 

of January to 3rd of February 2012. The topic of this thesis is about subcapital 

fractures, thier treatment and complications. The work is divided into two main 

sections. The first part deals with teoretical findings of the topic. The second part 

containes detailed case report of a patient after osteosynthesis of subcapital fracture 

of left femur by DHS implant. 

 

Klí čová slova: Fyzioterapie, kazuistika, subkapitální zlomenina, osteosyntéza 

 

Key words: Physiotherapy, case study, subcapital fracture, osteosynthesis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně, 

pod odborným vedením MUDr. Michala Říhy a použil jsem pouze citované 

odborné a literární zdroje.  

 

V Praze dne 18. 4. 2012 Čestmír Novák 

 

 ……………… 



Poděkování 

Chtěl bych tímto poděkovat mému pacientovi za jeho vstřícnost, ochotnou 

spolupráci během terapií a za možnost zveřejnit všechna důležitá osobní data v této 

práci. Dále pak MUDr. Michalu Říhovi za vedení práce a odborné rady 

při zpracovávání tohoto tématu. 

Vážím si vstřícnosti celého rehabilitačního týmu lůžkového oddělení 

ORFM v Ústřední vojenské nemocnici a děkuji tímto za odborné konzultace.  



Výpůjční protokol 

Souhlasím se zapůjčením práce ke studijním účelům. Prosím, aby byla 

vedena přesná evidence vypůjčovatelů, kteří musí pramen převzaté literatury řádně 

citovat. 

Jméno a příjmení 
Datum 

vypůjčení 
Poznámka 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 1 

Obsah 

1 Úvod.............................................................................................................. 3 

2 Část obecná .................................................................................................. 4 

2.1 Anatomie kyčelního kloubu .................................................................................. 4 

2.2 Přehled pohybů v kyčelním kloubu...................................................................... 5 

2.3 Cévní zásobení........................................................................................................ 6 

2.4 Nervové zásobení.................................................................................................... 6 

2.5 Zlomeniny proximálního femuru .........................................................................7 

2.5.1 Zlomeniny krčku femuru ......................................................................................................8 

2.5.2 Klasifikace zlomenin krčku femuru ......................................................................................9 

2.5.3 Klinický obraz.....................................................................................................................12 

2.5.4 Konzervativní léčba ............................................................................................................13 

2.5.5 Operační léčba ....................................................................................................................13 

2.5.6 Komplikace fraktur proximálního femuru ..........................................................................15 

2.5.7 Fyzioterapie po operaci osteosyntézou ...............................................................................16 

2.5.8 Prognóza .............................................................................................................................18 

2.6 Cévní mozková příhoda....................................................................................... 19 

2.6.1 Definice, rizikové faktory, incidence a typy CMP ..............................................................19 

2.6.2 Klinické příznaky akutního stadia CMP .............................................................................21 

2.6.3 Fyzioterapie a konkrétní fyzioterapeutické metody ............................................................22 

3 Část speciální.............................................................................................. 27 

3.1 Metodika práce .................................................................................................... 27 

3.1.1 Použité vyšetřovací metody ................................................................................................27 

3.1.2 Použité terapeutické metody a postupy...............................................................................27 

3.2 Anamnéza ............................................................................................................. 28 

3.3 Vstupní kineziologický rozbor ............................................................................ 30 

3.3.1 Status praesens ....................................................................................................................30 

3.3.2 Vyšetření aspekcí.................................................................................................................30 

3.3.3 Vyšetření aktivní hybnosti a pasivní pohyblivosti kloubní..................................................31 

3.3.4 Antropometrie .....................................................................................................................32 

3.3.5 Vyšetření zkrácených svalů (dle Jandy) ..............................................................................32 

3.3.6 Vyšetření stereotypů ............................................................................................................33 

3.3.7 Vyšetření kloubní vůle dle Lewita.......................................................................................35 

3.3.8 Vyšetření palpací – vyšetření reflexních změn....................................................................35 

3.3.9 Svalový tonus......................................................................................................................36 

3.3.10 Neurologické vyšetření ..................................................................................................36 

3.3.11 Speciální testy ................................................................................................................40 

3.3.12 Závěr vyšetření...............................................................................................................40 



 2 

3.4 Krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán ........................................... 41 

3.4.1 Krátkodobý plán..................................................................................................................41 

3.4.2 Dlouhodobý plán.................................................................................................................41 

3.5 Průběh terapie...................................................................................................... 42 

3.5.1 Fyzioterapie..............................................................................................................................42 

3.6 Výstupní kineziologický rozbor .......................................................................... 65 

3.6.1 Status praesens ....................................................................................................................65 

3.6.2 Vyšetření aspekcí.................................................................................................................65 

3.6.3 Vyšetření aktivní hybnosti a pasivní pohyblivosti kloubní..................................................67 

3.3.4 Antropometrie .....................................................................................................................67 

3.3.5 Vyšetření zkrácených svalů (dle Jandy) ..............................................................................68 

3.3.6 Vyšetření stereotypů ............................................................................................................68 

3.3.7 Vyšetření kloubní vůle dle Lewita.......................................................................................70 

3.3.8 Vyšetření palpací – vyšetření reflexních změn....................................................................70 

3.3.9 Svalový tonus......................................................................................................................71 

3.3.10 Neurologické vyšetření ..................................................................................................71 

3.3.11 Speciální testy ................................................................................................................74 

3.3.12 Závěr vyšetření...............................................................................................................75 

3.4 Zhodnocení efektu terapie................................................................................... 75 

4 Závěr ........................................................................................................... 78 

5 Seznam použité literatury........................................................................... 79 

6  Přílohy ........................................................................................................ 82 



 3 

1 Úvod 

 

Cílem této bakalářské práce je vypracování kazuistiky subkapitální fraktury 

femuru na základě předchozího teoretického zpracování, které je obsaženo 

v obecné části této bakalářské práce. 

Teoretická část zahrnuje anatomický a fyziologický rozbor kyčelního 

kloubu, klasifikaci fraktur proximálního konce femuru, specifikaci subkapitální 

fraktury, léčbu konzervativní a operativní a možnosti fyzioterapeutických postupů. 

Další kapitola v teoretické části je věnována problematice CMP se zaměřením 

na léčebné postupy, vzhledem ke klinickému stavu pacienta a nutnosti modifikace 

fyzioterapeutických postupů. 

Část speciální obsahuje kazuistiku pacienta po subkapitální fraktuře femuru, 

jehož léčba je navíc limitována stavem po centrální mozkové příhodě. Tato část pak 

obsahuje vstupní a výstupní kineziologický rozbor, krátkodobý a dlouhodobý plán 

rehabilitace, popis jednotlivých fyzioterapeutických jednotek a závěrečné 

zhodnocení. 

Fyzioterapeutická vyšetření, metodiky a techniky, které byly použity, jsou 

náplní studia tříletého bakalářského oboru fyzioterapie na FTVS UK. 

Tato bakalářská práce vznikla na základě absolvování souvislé odborné 

praxe v ÚVN Střešovice v Praze, v termínu 9. 1. – 3. 2. 2012. 
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2 Část obecná 

2.1 Anatomie kyčelního kloubu 

Articulatio coxae, kyčelní kloub je omezený kulovitý kloub spojující 

stehenní kost (respektive volnou dolní končetinu) s pletencem dolní končetiny. 

Kloubní plochy kyčelního kloubu tvoří jamka kyčelní kosti a hlavice femuru. 

Jamka kyčelního kloubu má tvar duté polokoule, na jejímž vzniku se podílejí 

všechny tři pánevní kosti (Dylevský, 2009). Jamku kloubní tvoří acetabulum na os 

coxae s chrupavčitým lemem – labrum acetabuli, hlavicí kloubní je část caput 

femoris o průměru kolem 4,5 cm s kloubní chrupavkou, zaujímá tři čtvrtiny 

povrchu koule (Čihák, 2001). 

Collum femoris, krček kosti stehenní svírá s corpus femoris kolodiafyzární 

úhel o průměrné hodnotě 125°, tento úhel se v průběhu života zmenšuje. 

Při hodnotách kolodiafyzárního úhlu nad 135° mluvíme o valgózním postavení 

krčku, hodnoty pod 120° považujeme za varózní (Dylevský, 2009). Torzní úhel 

krčku je jeho pootočení o 10° dopředu vůči frontální rovině. Corpus femoris 

představuje diafýzu kosti, na horním konci vybíhá ve dva hrboly – trochanter 

major a trochanter minor. Kloubní pouzdro, které začíná při okrajích acetabula, se 

upíná na collum femoris vzadu, vpředu pak na linea intertrochanterica. Kloubní 

pouzdro je zesíleno kloubními vazy: 

ligamentum iliofemorale – svým průběhem a pevností ukončuje extenzi 

v kyčelním kloubu, jde o nejsilnější vaz v těle vůbec; 

ligamentum pubofemorale – omezuje abdukci a zevní rotaci v kloubu; 

ligamentum ischiofemorale – omezuje addukci a vnitřní rotaci v kloubu; 

zona orbicularis – vytváří vazivový prstenec (Čihák, 2001). 
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Obr. č. 1 – Kloub kyčelní (Čihák, 2001) 

2.2 Přehled pohybů v kyčelním kloubu 

Kyčelní kloub kromě pohybu dolní končetiny nese také trup a přispívá 

k udržení jeho rovnováhy, která je vázána na sklon pánve. Vlastní pohyby 

kyčelního kloubu jsou otáčivé pohyby hlavice v jamce, které jsou krčkem femuru, 

postaveným v úhlu 125° vůči corpus femoris, převáděny v úhlovité pohyby těla 

femuru (Čihák, 2001). 

Ze základního postavení – ve vzpřímeném stoji – jsou to tyto pohyby: 

flexe – přibližně do 120°, může se zvětšit za současné abdukce. 

extenze – do 13°  

abdukce – do 40° 

Addukce – do 10° 

Zevní rotace do 15° 

Vnitřní rotace do 35° (Dylevský, 2009). 

Poslední čtyři jmenované pohyby – abdukce, addukce, zevní a vnitřní rotace 

se výrazně zvětší při současné flexi v kyčelním kloubu (Dylevský, 2009). 

Střední postavení kyčelního kloubu je ve střední flexi s mírnou abdukcí 

a malou zevní rotací (Čihák, 2001). 
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Pohyby v kyčelním kloubu jsou možné ve všech rovinách. Svalstvo 

kyčelního kloubu můžeme rozdělit na pět skupin: flexory na ventrální, extenzory 

na dorzální, adduktory na vnitřní a abduktory na vnější ploše kyčelního kloubu. 

Rotátory kloub křižují. Jednotlivé svalové skupiny nejsou stejně silné. Nejslabší 

skupina je tam, kde je vazivový aparát kloubu nejsilnější a naopak. Ventrální 

skupina je tak silnější než extenzorová, adduktorová je silnější než abduktorová 

a zevní rotátory jsou dokonce třikrát silnější než rotátory vnitřní (Janda, 1972). 

Flexi provádějí svaly uložené na přední straně kloubu. Nejdůležitější je m. 

iliopsoas. Dále pak m. Pectineus, m. adduktor longus et brevis, m.sartorius, m. 

tenzor fasciae latae, m. rectus femoris. Hlavním extenzorem je m. gluteus maximus, 

zadní snopce m. gluteus medius et minimus, m. biceps femoris, m. semitendinosus 

et m. semimembranosus a část m. adduktor magnus, začínající na tuber ischiadica. 

Abdukci v kyčelním kloubu provádí m. gluteus medius et minimus, m. Piriformis, 

m. tenzor fasciae latae a m. Sartorius. Hlavní funkcí abduktorů je udržet pánev 

horizontálně, když se při chůzi přenáší hmotnost celého těla na jednu končetinu. 

Addukci provádí skupina adduktorů, zejména m. adduktor brevis et longus, m. 

adduktor magnus. Zevní rotaci provádí skupina na zadní straně kyčelního kloubu 

m. Sartorius, m. Iliopsoas, m. gluteus maximus. Vnitřní rotaci provádí přední část 

m. gluteus medius et minimus a m. tenzor fascie latae (Fleischmann, 1981). 

Pro dislokaci úlomků při frakturách proximálního konce femuru 

v trochanterické a subtrochanterické oblasti je důležitý tonus m.gluteus maximus 

et medius, m. pectineus a dále skupina adduktorů (Fleischmann, 1981). 

2.3 Cévní zásobení 

Cévní zásobení kyčelního kloubu vychází z periartikulární cévní sítě. 

Hlavici a krček femuru zásobuje především arteria cirkumflexae femoris, medialis 

et lateralis, a.gluteae superior et inferior a arterie z hlubokého řečiště stehna. 

Při frakturách krčku femuru je ohrožena vitalita hlavice. 

2.4 Nervové zásobení 

N. femoralis probíhá v rýze mezi m. iliacus a m. psoas major. Podbíhá 

lig.inguinale spolu se svaly a jde skrze lacuna musculorum. Dostává se na přední 

stranu stehna do fossa iliopectinea zevně od cév, kde se rozděluje na tenké větévky. 



 7 

N. obturatorius jde se stejnojmennými cévami skrze canalis obturatorius na vnitřní 

stranu stehna. Při prostupu tímto kanálem se dělí na dvě větve – r. anterior a r. 

posterior. Ty se rozestupují při horním okraji m. adductorbrevis. N. gluteus 

superior vystupuje spolu s cévami z foramen suprapiriforme. Z důvodu těsného 

naléhání na periost jsou cévy i nervy v tomto místě snadno poranitelné. Poté se 

zanořuje mezi m. gluteus medius et minimus a dělí se na dvě větve, horní a spodní. 

N. gluteus inferior vychází skrze foramen infrapiriforme, kde se dělí na dvě až tři 

větve. N. ischiadicus je nejmohutnější nervem lidského těla. Prochází skrze foramen 

infrapiriforme na zadní plochu bříšek m. triceps coxae a m. quadratus femoris, kde 

vysílá větve do jednotlivých svalů. Při vysokém štěpení nervu vychází tyto větve 

z n. tibialis (Fleischmann, 1981). 

2.5 Zlomeniny proximálního femuru 

Zlomeniny proximálního femuru lze podle anatomické lokalizace rozdělit 

na zlomeniny hlavice, zlomeniny krčku femuru a zlomeniny trochanterické oblasti 

(Čech, 1982). 

Zlomeniny hlavice jsou vzácné (1 % zlomenin proximálního femuru). 

Vyskytují se v kombinaci s luxací kyčle a zlomeninou acetabula (Višňa, 2004). 

Trochanterické zlomeniny se dělí na zlomeniny pertrochanterické, 

subtrochanterické a intertrochanterické (Konieczny, 2002). Tvoří 54 % zlomenin 

proximálního femuru. Zlomeniny proximálního femuru se vyskytují nejčastěji 

u pacientů ve věku nad 50 let a s rostoucím věkem jejich četnost roste. U starších 

lidí postačí ke vzniku někdy jen zcela nepatrné úsilí, například zakopnutí 

s následným pádem nebo prudký pohyb končetiny s přenesením váhy těla na jednu 

nohu. Je pravděpodobné, že ke zlomenině dojde často již v tomto okamžiku 

a následný pád je jen důsledkem zlomeniny, a nikoliv jeho příčinou. U mladých lidí 

je potřeba ke vzniku zlomeniny proximálního femuru působení mohutného úsilí 

na celou oblast velkého trochanteru nebo přeneseně na dlouhou osu femuru. 

Zlomeniny ve stáří jsou často spojeny s osteoporózou, která oslabuje pevnost kosti. 

Navíc tito pacienti mají řadu přidružených chorob, které komplikují ošetření 

a hojení zlomenin. Tak jak populace stárne, lze očekávat i stále zvyšující se výskyt 

zlomenin proximálního femuru, a tím i častější komplikace v průběhu léčby 

vzhledem k přidruženým chorobám (Višňa, 2004). 
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Obr. č. 2 – Lokalizace zlomenin proximálního lemuru (Žvák, 2006) 

Hlavice femuru je vyživována retikulárními cévami, které vedou především 

po horní ploše krčku kloubním pouzdrem. Dojde – li ke zlomenině intrakapsulární, 

poškodí se i cévy, hlavice ztrácí výživu a může podlehnout avaskulární nekróze 

(vyvíjí se v průběhu prvního roku po úraze). Naopak u zlomenin extrakapsulárních 

k poškození cév pro hlavici nedochází. Z tohoto poznatku vyplývá i léčebný 

postup. U zlomenin intrakapsulárních dominuje aloplastika, u zlomenin 

extrakapsulárních osteosyntéza. Léčení trochanterických fraktur je převážně 

operační. V moderní traumatologii se používají dvě hlavní metody: DHS – 

dynamický skluzný šroub (viz dále operační řešení zlomenin krčku femuru) a PFN 

– proximální femorální hřeb. Indikací pro DHS jsou stabilní trochanterické 

zlomeniny, indikací pro PFN nestabilní trochanterické zlomeniny (Višňa, 2004). 

2.5.1 Zlomeniny krčku femuru 

Zlomenina krčku znamená přerušení souvislosti stehenní kosti, v místě 

přirozeného anatomického zúžení. Tedy mezi koncem kloubní plochy hlavice 

femuru a intertrochanterickou oblastí (Evans, 2002). 

O zlomeninách krčku femuru se často hovoří jako o nevyřešených 

zlomeninách. Hlavním důvodem pro toto označení je značné riziko avaskulární 

nekrózy, které je pro tento typ zlomenin charakteristické. Zlomeniny krčku femuru 

tvoří zhruba 45 % všech zlomenin proximálního femuru (Bartoníček, 2003). 



 9 

Operační léčba zlomeniny proximálního femuru osteosyntézou byla poprvé 

provedena již v druhé polovině 19. století. První českou monografii věnovanou 

operační léčbě zlomenin krčku femuru vydal v roce 1941 prof. Emerich Polák, 

přednosta chirurgického oddělení Nemocnice na Královských Vinohradech v Praze 

(Bartoníček, 2003). 

 

Obr. č. 3 – Subkapitální fraktura femuru (Žvák) 

2.5.2 Klasifikace zlomenin krčku femuru 

Pauwelsova klasifikace(1935) 

Klasifikace podle sklonu lomné linie, nebo též klasifikace biomechanická. 

Pauwels dělí zlomeniny krčku do tří stupňů podle úhlu mezi horizontálou a linií 

lomu a podle sil, které na lomnou linii působí (Bartoníček, 2003). 

I. stupeň – lomná linie svírá s horizontálou úhel do 30°, na zlomeninu působí 

především kompresní síly a proto se zlomenina může zahojit 

i bez operace. Vznikají tak relativně stabilní zaklíněné, abdukční 

zlomeniny.  

II. stupeň – lomná linie svírá s horizontálou úhel mezi 30 – 50°, kompresní síla 

je zde v rovnováze se silou střižnou, která může nepříznivě 

ovlivnit hojení zlomeniny. Osteosyntéza zlomeniny napomáhá tuto 

sílu eliminovat a vytváří tak vhodné biomechanické podmínky pro 

zhojení zlomeniny. 
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III. stupeň – úhel nad 50°, střižná síla dominuje, a k ní se přidává rotace 

hlavice mediálně, což vede k rozvírání lomné linie v její 

proximální části a tedy působení tahových sil. Tyto síly je nutno 

eliminovat osteosyntézou, popř. Valgizací. Hrozí riziko 

avaskulární nekrózy hlavice (Bartoníček, 2003). 

V současné době se tato klasifikace používána méně a je určena především 

pro plánování rekonstrukčních výkonů u posttraumatických pakloubů krčku (Čech, 

1982). Dnes se častěji využívá klasifikace Gardenova (Bartoníček, 2003). 

Gardenova klasifikace 

Tato klasifikace je určena pro intrakapsulární zlomeniny. Podle Gardena 

dělíme intrakapsulární zlomeniny do čtyř typů. K posouzení dislokace přitom 

využíváme hodnocení průběhu trámčiny v hlavici a metafýze femuru a jejich 

vzájemný úhel (Žvák, 2006). 

I. inkompletní subkapitální zlomenina – tato zlomenina je bez přerušení 

mediální kortikalis (tzv. greenstick), krček s diafýzou jsou lehce rotovány 

zevně, což vytváří na rtg obraz impakce, ve skutečnosti však může dojít 

k úplně separaci hlavice; 

II. kompletní zlomenina bez dislokace – nacházíme kompletní přerušení 

mediální kortikalis krčku a i zde hrozí následná dislokace; 

III. kompletní zlomenina s částečnou dislokací – není přerušeno mediální 

Weitbrechtovo retinakulum, krček s trochanterem jsou rotovány zevně, 

hlavice je ve varozitě; 

IV. kompletní zlomenina s úplnou dislokací – nalézáme přerušené mediální 

retinakulum, hlavice je vůči acetabulu v téměř normální poloze, čemuž 

odpovídá i vzájemný vztah jejich spongiózních trámců (Bartoníček, 2003). 

Toto rozdělení je užitečné především z hlediska prognózy. Garden ve své 

původní práci uvádí, že dosáhl u typu I. a II. zhojení ve 100 % případů, u III. typu 

v 93 % a u IV. typu v 57 %. Rozdílné je i riziko avaskulární nekrózy hlavice, 

ke které došlo, u prospektivní studie na souboru 1503 pacientů, u typu I. a II. 

v 16 % a u typu III. a IV. v 27,6 %. Důležité je, že příčinou nekrózy hlavice u typu 

I. a II., kde není poškozeno pouzdro, je tamponáda retinakulárních cév 
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nitrokloubním hematomem, zatímco u typu III. a IV., kde pouzdro roztrženo je, je 

příčinou přímé poranění retinakulárních cév (Bartoníček, 2003). 

 

 

Obr. č. 4 – Gardenova klasifikace (Partanen, 2003) 

 

AO klasifikace  

AO klasifikace je mezinárodně uznávaná klasifikace, která vychází 

z rentgenového snímku. Fraktury jsou zde pro běžnou klinickou praxi definovány 

čtyřmístným kódem. Pátá číslice je pouze doplňující a slouží pro speciální 

vyhodnocování. (Pokorný, 2002). Tato klasifikace již nevyhovuje (Bartoníček, 

2003). 

Fraktury proximálního femuru jsou klasifikovány do 9 skupin: „31 – A1“ – 

„31 – C3“. 

31 – A – Trochanterické zlomeniny 

 31 – A1 – Pertrochanterické jednoduché zlomeniny 

 31 – A2 – Pertrochanterické více – úlomkové zlomeniny 

 31 – A3 – Intertrochanterické zlomeniny 
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31 – B – Zlomeniny krčku 

 31 – B1 – Subkapitální zlomeniny s mírnou dislokací 

 31 – B2  – Transcervikální zlomeniny 

 31 – B3 – Subkapitální zlomeniny, dislokované, nezaklíněné 

31 – C – Zlomeniny hlavice 

 31 – C1 – Odlomení hlavice (Pipkinova fraktura) 

 31 – C2 – Zlomenina hlavice s depresí 

 31 – C3 – Zlomenina hlavice se zlomeninou krčku (Bartoníček, 2003). 

 

Obr. č. 5 – Klasifikace zlomenin proximálního femuru podle Pauwelse, Gardena a AO 

klasifikace (Dhamni, 2011) 

2.5.3 Klinický obraz 

Pacient se zlomeninou krčku leží, není schopen se sám postavit (výjimku 

tvoří pacienti se zaklíněnou zlomeninou, kteří jsou schopni aktivní chůze 

a pohybu), končetina zaujímá typickou polohu v zevní rotaci, a je o 3 i více 

centimetrů zkrácena. Palpačně dominuje bolest v oblasti velkého trochanteru 

a na přední ploše kyčle. Pokus o pohyb je bolestivý, lze cítit i krepitaci úlomků. 

Součástí klinického vyšetření je palpace ramének kosti stydké na obou stranách, 

i vyšetření stavu druhé kyčle (Višňa, 2004). 
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Diagnózu zlomeniny krčku potvrdí RTG vyšetření – snímek pánve 

doplněný předozadní a axiální projekcí centrovanou na oblast kyčle. Poraněná 

končetina by měla být při snímkování v neutrálním postavení (antirotační botička) 

(Višňa, 2004). 

2.5.4 Konzervativní léčba  

Léčba zlomenin krčku stehenní kosti závisí na věku a fyzické zdatnosti 

pacienta (Kyle, 1994). Rizika spojená s dlouhodobou imobilizací u starých 

pacientů jsou všeobecně známá. S jistou nadsázkou lze tak říci, že zatímco cílem 

léčby u mladších pacientů je záchrana kyčelního kloubu, u starších pacientů je to 

záchrana života. Volba léčebné metody u zlomenin proximálního femuru proto 

závisí nejen na základním typu zlomeniny, ale velmi často na celkovém, fyzickém 

i psychickém stavu (Bartoníček, 2003). 

Konzervativní léčba je indikována u stabilních zaklíněných 

nebo nedislokovaných zlomenin krčku, a u pacientů ve špatném celkovém stavu. 

O  konzervativní léčbě hovoříme tehdy, kdy především celkový a výjimečně 

i lokální stav nedovolí operovat zlomeninu, která je jinak zcela jasně indikována 

k operační léčbě (Hoza, 2008). Konzervativní léčba spočívá v aplikaci K – extenze 

za kondyly femuru na Braunově dlaze, nutná je prevence celkových a lokálních 

komplikací, tj. prevence infekčních onemocnění, prevence dekubitů, dlouhodobé 

odlehčení poraněné končetiny, na berlích – 3 měsíce (Žvák, 2006). 

2.5.5 Operační léčba 

Aloplastika  

Je metodou léčby intrakapsulárních zlomenin u starších pacientů (věk 

nad 60 let), a jedná se o aloplastickou náhradu možnou v těchto formách: 

1) cervikokapitální endoprotéza CKP – je náhrada krčku a hlavice 

femuru při zachování jamky acetabula – endoprotéza se skládá z femorální 

komponenty a hlavice. Femorální komponenta se fixuje do femuru pomocí 

kostního methylmetakrylátového cementu, hlavice se nasadí na tuto část a zakloubí 

se do acetabula. Tento výkon je jednodušší a méně zatěžující, ale jeho nevýhodou 

je u aktivních pacientů relativně brzké poškození acetabula a protruze hlavice 

endoprotézy. 
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2) bipolární cervikokapitální endoprotéza – hlavice se skládá z kovového 

pláště, ve kterém je nalisována polyethylénová vložka, a v ní je zakloubena další 

menší hlavice – tato část se nasadí na femorální komponentu. Výhodou je pak 

snížení otěru acetabulární chrupavky. 

3) totální endoprotéza TEP – je současná náhrada krčku hlavice a kloubní 

jamky acetabula. Kloub je tedy nahrazen celý, u starších pacientů se komponenty 

fixují kostním cementem, u mladších s dobrou kvalitou kostí se k ukotvení 

komponent používá technika press – fit, tj. bez cementu. 

S mobilizací pacientů se začíná od druhého pooperačního dne pomocí berlí 

nebo chodítka s odlehčováním operované končetiny. Plný došlap při aplikaci 

endoprotézy je možný během 2 – 3 týdnů, postupná zátěž končetiny se řídí 

dle ordinace operatéra (Bartoníček, 2003). 

Osteosyntéza  

Je indikována u dislokovaných zlomenin, u pacientů do 60 let. Operace by 

měla být provedena do 6 hodin od úrazu, jelikož je jasně potvrzen vztah mezi 

intervalem úraz – operace a rozvojem avaskulární nekrózy. Provádí se 

na extenčním stole za kontroly RTG zesilovače. Fixaci předchází dokonalá 

repozice, v axiální projekci by měla být anatomická. Pro intrakapsulární zlomeniny 

lze použít klasické tahové šrouby spongiózní 6,5mm, dále šrouby kanylované 

7,3mm, určené pro perkutánní osteosyntézu (Bartoníček, 2003). 

Pro zlomeniny extrakapsulární se používá DHS (dynamic hip screw) – 

dynamický skluzný šroub. Tento způsob osteosyntézy byl použit u našeho pacienta. 

Princip DHS spočívá v zavedení silného šroubu do středu krčku a hlavice 

femuru. Na jeho bazi je navlečeno pouzdro dlahy, které umožňuje skluz šroubu 

a kompresi kostních úlomků proti sobě. Dlaha je fixována dalšími šrouby k diafýze 

femuru (Hoza, 2008). Osteosyntéza se někdy doplňuje samostatným spongiozním 

šroubem, který je zaveden paralelně s kloubem skluzným a eliminuje možné 

rotační a torzní pohyby v místě zlomeniny (Bhandari, 2009). 

Všechny operace se standardně provádí za antibiotické profylaxe 

širokospektrými cefalosporiny, prevence tromboembolie je zajištěna podáváním 

nízkomolekulárního heparinu (Hoza, 2008). 
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Obr. č. 6 – DHS šroub (Dhamni, 2011) 

2.5.6 Komplikace fraktur proximálního femuru 

Komplikace krčku femuru lze rozdělit na specifické a nespecifické. 

Mezi specifické řadíme především avaskulární nekrózu, pakloub či zhojení 

ve varozitě, oběma komplikacím často předchází selhání primární osteosyntézy. 

Mezi nespecifické řadíme dekubity, tromboflebitidu, zápal plic, poruchy hojení 

rány, močové infekce apod. (Bartoníček, 2003). 

Zhojení ve varozitě 

Je to jedna z nejčastějších komplikací trochanterických, a zejména pak 

pertrochanterických fraktur. U zlomenin krčku se s ní však setkáváme zřídka. 

Příčinou může být varizace v pooperačním průběhu, dále to pak jsou chyby 

v operační technice, jako je např. chyba při repozici. Výsledkem je zkrácení 

končetiny o 3 až 5 centimetrů, oslabení adduktorů a gluteálních svalů. Pokud 

nedošlo během proříznutí implantátu k poškození hlavice, je indikována valgizační 

intertrochanterická osteotomie stabilizovaná 120° valgizační dlahou. Pokud je 

hlavice výrazně poškozena, je nutná totální náhrada kyčelního kloubu (Bartoníček, 

2003). 

Avaskulární nekróza 

Setkáváme se s ní předevšímu intrakapsulárních zlomenin krčku. 

U pertrochanterických zlomenin je ojedinělá, u intertrochanterických zlomenin 
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velmi raritní. Může se projevit během několika měsíců, ale i let. Za horní hranici 

bývá udáváno 10 let, ale ve většině případů je tomu do dvou až tří let. Nekróza 

může být parciální či totální. V případě parciální nekrózy je obvykle postižena 

laterální část hlavice. Příčinou bývá poranění rami profundus arterie cirkumflexae 

femoris medialis, a to samotným úrazem nebo iatrogenně. Léčba závisí na rozsahu 

nekrózy, věku, celkovém stavu a subjektivních potížích pacienta. Pokud se jedná 

o parciální nekrózu u mladších pacientů, lze uvažovat o intertrochanterické 

osteotomii. U úplné nekrózy zbývá pouze totální náhrada kyčelního kloubu. 

U starších pacientů s částečnou nekrózou bývají subjektivní potíže někdy 

překvapivě malé, a proto pak není důvodu pro operační intervenci (Bartoníček, 

2003). 

Pakloub 

S rozvojem nových metod osteosyntézy a hlavně aloplastiky se jeho výskyt 

značně zmenšil. Léčbou u mladších pacientů s pakloubem krčku je 

intertrochanterická valgizační osteotomie, u starších je lépe volit aloplastiku 

(Bartoníček, 2003). 

2.5.7 Fyzioterapie po operaci osteosyntézou  

Jelikož je většina zlomenin proximálního femuru řešena stabilními 

osteosyntézami, je možné po operačním výkonu zahájit časnou rehabilitaci 

a vertikalizaci pacienta. Avšak je nutné respektovat rozhodnutí traumatologa 

ohledně povolení zátěže operované dolní končetiny (Kolář, 2009). Višňa 

doporučuje po osteosyntéze DHS plný došlap na operovanou končetinu 

již přibližně za 8 týdnů. U osteosyntézy pomocí PFN je možná časnější zátěž, 

kterou nám dovoluje vyšší stabilita implantátu (Višňa, 2004). Kolář uvádí, že po 

osteosyntéze krčku femuru je nutné odlehčení operované dolní končetiny po dobu 3 

měsíců. Obecným cílem rehabilitace po operacích tohoto typu je uvolnění rozsahu 

pohybu za podmínky stabilního kyčelního kloubu (Kolář, 2009).  

První den po operaci je s pacientem prováděna dechová a kondiční terapie 

jako prevence pooperačních komplikací, jako jsou například pneumonie, hluboká 

žilní trombóza atd. Kondiční terapie je navíc zaměřena na přípravu k vertikalizaci. 

Fyzioterapeut zahajuje současně péči o jizvu, mobilizace v kloubech s omezenou 

kloubní vůlí (kromě operovaného kyčelního kloubu), uvolňování rozsahu pohybu 
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v kloubu a facilitaci oslabených svalů. Nejpozději do tří dnů od operace zahajujeme 

vertikalizaci, nejprve do sedu, a podle situace i do stoje. Následuje nácvik chůze 

s odlehčením operované dolní končetiny s chodítkem či francouzskými holemi. 

Nejprve je nacvičována chůze po rovině, později i chůze po schodech (Kolář, 

2009). Podle Hromádkové (2002) může pacient čtvrtý až pátý den po operaci 

aktivně cvičit všechny pohyby v kolenním a kyčelním kloubu v rozsahu limitující 

bolest. Nedoporučují se však cviky jako je addukce přes osu těla a zevní rotace se 

cvičí s velkou opatrností. Pacient se může volně přetáčet přes bok na břicho 

(Hromádková, 2002). 

Houglum (2001) doporučuje pro posilování svalů operované dolní 

končetiny jako prevenci atrofie v časném pooperačním období po zlomeninách 

proximálního femuru zpočátku izometrické posilování, později izotonické – 

koncentricky a excentricky proti působení gravitace. V pozdějším období pak 

i posilování s odporem, buďto manuálním nebo za pomoci různých pomůcek jako 

jsou theraband, závaží atd. (Houglum, 2001). 

V další fázi léčebné rehabilitace po bezprostředně pooperačním období se 

zabýváme terapií jizvy a otoku, mobilizacemi kloubů se zmenšenou kloubní vůlí, 

posílením oslabených svalů, zvětšením rozsahu pohybu v kloubech s omezením, 

uvolněním svalů v hypertonu či protažením zkrácených svalů atd. (Hromádková, 

2002). 

Z fyzikální terapie je ordinována – po zhojení jizvy a extrakci stehů – 

vodoléčba – cvičení v bazénu, celotělová vířivka, vířivka na operovanou dolní 

končetinu. Pro terapii otoku využíváme manuální nebo přístrojovou lymfodrenáž. 

K urychlení kostního hojení v místě poranění je vhodná PMP nebo distanční 

elektroléčba (Kolář, 2009). 

Součástí rehabilitace je nácvik sebeobsluhy v běžných denních aktivitách 

(ADL) a výběr pomůcek (nástavec na WC, sedačka do vany a do sprchy, madla). 

U pacientů je často nutné zajistit pokračování terapie v rehabilitačním ústavu 

či na lůžkách následné péče. U pacientů po zlomeninách v oblasti kyčelního kloubu 

je indikována komplexní lázeňská léčba (Kolář, 2009). 
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2.5.8 Prognóza 

Fraktura proximálního femuru představuje velký zásah do života nejen 

pacienta, ale i jeho rodiny. U lidí starších 60 let jich 40 % vyžaduje následnou 

dlouhodobou péči na geriatrii nebo na oddělení dlouhodobě nemocných. U většiny 

pacientů je dočasně nebo trvale snížena jejich soběstačnost a jsou odkázáni 

na pomoc rodiny nebo sociálních pracovníků. Více než polovina pacientů musí 

trvale používat berle, francouzské hole nebo chodítko. Přestože za posledních 

dvacet let díky zkvalitnění péče o nemocné podstatně klesla mortalita po frakturách 

proximálního femuru, čísla jsou nadále nezanedbatelná. Údaje o mortalitě se různí, 

často je to dáno tím, že lékařům se pacienti odeslaní k následné péči na oddělení 

dlouhodobě nemocných a sociálních zařízení ztrácejí z evidence (Hoza, 2008). 

Mortalita během hospitalizace v nemocnici se pohybuje okolo 5 %, 

do jednoho roku od úrazu umírá každý pátý pacient. Riziko je největší v období 

bezprostředně po úrazu, pak se snižuje. Ovšem pouze malá část úmrtí je přímým 

důsledkem fraktury, daleko častěji je příčinou smrti zhoršení základního 

chronického onemocnění nebo sekundární komplikace z imobilizace (pneumonie, 

trombóza, rozvoj imobilizačního syndromu) (Hoza, 2008). 

Celková doba rekonvalescence po fraktuře proximálního femuru čítá 

několik měsíců. Po propuštění z nemocnice či zařízení následné péče je pacient 

v péči praktického lékaře, která je obohacena o pravidelné kontroly na pracovišti, 

kde byla operace provedena. Role praktického lékaře v péči o pacienta po fraktuře 

spočívá v zajištění sociální pomoci, analgetické medikace a prevence 

tromboembolie, kdy v pozdějším pooperačním období většinou postačí 

antiagregační léčba po dobu tří měsíců od operace. Je však vhodné zvážit a zajistit i 

osteologické vyšetření včetně denzitometrie. Přestože se léčbě osteoporózy věnuje 

v porovnání s minulými lety více pozornosti, pouze u 6 % pacientů ošetřených 

pro frakturu (či opakovanou frakturu), je indikováno denzitometrické vyšetření 

(Hoza, 2008). 
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2.6 Cévní mozková příhoda 

2.6.1 Definice, rizikové faktory, incidence a typy CMP 

Definice CMP 

Cévní mozková příhoda (zkr. CMP) je postižení určitého okrsku mozkové 

tkáně na podkladu poruchy cév, tj. jejich neprůchodnosti s následnou ischemií 

(mozkový infarkt), nebo poruchy celistvosti cévní stěny s následným krvácením 

do mozkové tkáně (Vokurka, 2003). 

Rizikové faktory CMP 

Rizikové faktory CMP se rozdělují na dvě hlavní skupiny, na faktory 

ovlivnitelné a neovlivnitelné (Kalita, 2006). 

Ovlivnitelné faktory mohou být regulovány, nebo i zcela eliminovány, a to 

buď medicínskými prostředky, nebo prostředky nemedicínskými, jako je např. 

změna životního stylu. Nicméně existují také faktory, které ovlivnit nedokážeme – 

faktory neovlivnitelné, jako je např. stárnutí, dědičné dispozice a rasový původ 

(Feigin, 2004). Prokázané a nezpochybnitelně ovlivnitelné rizikové faktory jsou 

např.: hypertenze, vysoká hladina cholesterolu v krvi, ateroskleróza, různé srdeční 

poruchy a hůře ovlivnitelný diabetes mellitus. (Armin, 2001). Dále existují 

nejednoznačně prokázané rizikové faktory jako nadměrné požívání alkoholu, 

abúzus návykových látek, životní styl (obezita, fyzická inaktivita, diety, stres), 

orální antikoncepce, migréna (Feigin, 2004). 

Incidence CMP 

Cévní mozková příhoda je závažné a v ekonomicky rozvinutých státech 

velmi četné kardiovaskulární onemocnění (Řiháček, 2004). 

Incidence v České republice je kolem 350 onemocnění na 100 000 obyvatel 

za rok, ročně je tedy postiženo CMP až 35 000 osob. Celosvětově je iktem 

postiženo více jak 20 milionů osob ročně. Mortalita je rovněž vysoká, zaujímá 

již druhé místo v celkové mortalitě. Celosvětově představuje 5,5 milionů úmrtí za 

rok, v ČR se uvádí 17 000 úmrtí ročně (Bauer, 2010). Z toho vyplývá, že asi 

2/3 pacientů přežívají, přičemž přibližně polovina z nich je nadále těžce 

handicapována a odkázána na ústavní péči nebo trvalou péči rodiny. Více než jedna 

třetina pacientů je mladší 60 let. V roce 2008 zemřelo v ČR na cévní onemocnění 
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mozku 4 618 mužů a 7 070 žen. Od počátku 90. let minulého století v ČR počet 

úmrtí na CMP trvale klesá díky poklesu krevního tlaku, lepší kontrole hypertenze 

a výraznému poklesu koncentrace cholesterolu v české populaci. Přesto je Česká 

republika v úmrtnosti na CMP na 8. místě mezi rozvinutými státy (Bruthans, 2010). 

Typy CMP 

Akutní cévní mozkové příhody je možné dělit na tři typy. Ischemické CMP, 

které se vyskytují zhruba v 80 %. Dále pak hemoragické CMP, které se dělí 

na intracerebrální hemoraghii (ICH), vyskytující se v 15 % případů 

a na subarachnoidální hemoraghii (SAH), která se vyskytuje asi v 5 % případů 

(Kalita, 2006). 

Ischemická cévní mozková příhoda 

Je nejčastější a představuje 80% všech CMP. Vzniká následkem kritického 

poklesu prokrvení části nebo celého mozku (Bauer, 2010). Základním 

patologickým mechanismem je porucha perfuze mozkové tkáně okysličenou krví. 

Nejčastěji se jedná o uzávěr některé mozkové tepny trombotickým vmetkem. Tak 

vznikají větší či menší okrsky hypoxie (Pfeiffer, 2006). Hypoxická mozková tkáň 

podléhá strukturálním změnám a vzniká tzv. mozkový infarkt (Bauer, 2010). 

Hemoragická cévní mozková příhoda 

Akutní hemoragické cévní mozkové příhody představují 15 – 25 % zevšech 

akutních iktů. V jejich případě je prokazatelně vyšší morbidita a mortalita, 

a vyžadují nákladnější zdravotní a sociální péči než ischemické CMP (Kalita, 

2006). 

Hemoragické CMP vznikají v důsledku ruptury cévní stěny některé 

mozkové arterie. Intracerebrální krvácení může být buď tříštivé, nebo ohraničené 

(globózní). Tříštivá krvácení tvoří asi 80 % intracerebrálních hemoragií a vznikají 

při ruptuře cévní stěny postižené chronickou arteriální hypertenzí, nejčastěji 

v oblasti mozkových hemisfér. Dochází pak ke krvácení do bazálních ganglií, 

thalamu a capsula interna. Jedná se o příhodu často s rychlou progresí 

do komatózního stavu (u 42 % pacientů). Jejich prognóza je nepříznivá (Kalita, 

2006). Globózní krvácení jsou nejčastěji způsobena rupturou cévní anomálie 

a postihují typicky subkortikální oblast. Tvoří 20 % intracereberálních hemoragií. 
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Prognóza je příznivější, neboť nedochází k destrukci mozkové tkáně, ale pouze 

k jejímu roztlačení (Kalita, 2006). 

Subarachnoidální hemoragie tvoří asi 5 % všech cévních mozkových 

příhod, nejčastější příčinou – v 85%, je ruptura aneurysmatu tepen Willisova 

okruhu – zejména na a.comunicans anterior a hlavních mozkových arterií. 

Vyznačuje se vysokou mortalitou – asi jedna třetina postižených umírá dříve, 

než se dostane do nemocnice, a značná část pacientů umírá později v důsledku 

komplikací (Kalita, 2006). 

2.6.2 Klinické příznaky akutního stadia CMP 

Dříve se přisuzoval velký význam cévě, která byla uzavřená, ale dnes už je 

známá poměrně velká variabilita v kompenzačních mechanismech cévního řečiště. 

Proto se užívá označení ischemických syndromů podle topiky léze (Pfeiffer, 2006). 

Syndrom uzávěru a. cerebri media 

 Jde o nejčastěji se vyskytující syndrom uzávěru mozkové tepny. Klasickým 

obrazem je kontralaterální porucha hybnosti, více vyjádřená na horní končetině, 

především akrálně, a v oblasti mimického svalstva. Častým nálezem je také 

kontralaterální porucha citlivosti a kontralaterální porucha zorného pole 

(homonymní hemianopsie). Příznakem poškození dominantní hemisféry je porucha 

symbolických funkcí. Častá je deviace očí, někdy i hlavy ke straně léze nebo 

paréza pohledu ke straně opačné. Je přítomno Wernickeovo – Mannovo držení, 

pro které je charakteristická flekční kontraktura v lokti a v ruce, addukce v kloubu 

ramenním a extenzní kontraktura dolní končetiny s ekvinovarózním postavením 

nohy (Pfeiffer, 2006). 

“Neglect“ syndrom (syndrom opomíjení nebo syndrom zanedbání) je 

naopak známkou postižení hemisféry nedominantní, konkrétně lobus parietalis 

superior. Jako Neglect jsou souhrnně označovány vizuálně prostorové poruchy. 

Typická je anosognozie, kdy si pacient neuvědomuje vlastní závažné postižení, 

popírá a ignoruje ho. Často se přidružuje preference prostoru na nepostižené straně, 

kdy nemocný nereaguje na podněty z postižené strany, obvykle ani spontánně 

neotočí oči na tuto stranu. Dále se k vizuálně prostorovým poruchám řadí taktilní 

a zraková extinkce, allestezie a astereognozie (Kalita, 2006). 
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Syndrom uzávěru a. cerebri anterior 

Tento syndrom je poměrně vzácný (Pfeiffer, 2006). Ischémie v povodí a. 

cerebri anterior je provázena rovněž kontralaterální hemiparézou, 

ale s výraznějším postižením dolní končetiny. Může být přítomen i tzv. prefrontální 

syndrom, u kterého se objevují výrazné psychické poruchy (Bauer, 2010). 

Syndrom uzávěru a. cerebri posterior 

Stejně jako u uzávěru a. cerebri anterior je tento syndrom poměrně vzácný. 

Hlavním příznakem syndromu uzávěru a. cerebri posterior jsou zrakové poruchy. 

Nejčastěji se rozvíjí kontralaterální homonymní hemianopsie, dále pak různé 

vizuální fenomény, paréza pohledu, kontralaterální porucha čití, porucha 

prostorové orientace a při oboustranné lézi také kortikální slepota (Pfeiffer, 2006). 

Syndrom uzávěru a. basalis  

Pokud je obstrukce a. basalis úplná, stav není slučitelný se životem. 

Částečný uzávěr se projeví poruchou vědomí různého stupně, poruchou zraku, 

někdy optickou gnostickou poruchou až kortikální slepotou (Pfeiffer, 2006). Je také 

nejčastější příčinou „locked in“syndromu, téměř kompletní poruchy hybnosti 

při plně zachované vigilitě (Bauer, 2010). 

Syndrom z postižení cévního řečiště v mozkovém kmeni  

Při jednostranném ischemickém postižení arterií mozkového kmene 

vznikají tzv. alternující hemiparézy, které se klinicky manifestují konralaterální 

hemiparézou a současně homolaterálním postižením některého z hlavových nervů 

(Bauer, 2010). 

2.6.3 Fyzioterapie a konkrétní fyzioterapeutické metody 

Fyzioterapie v akutním stadiu 

V akutním stádiu je hlavním úkolem rehabilitace zabránit vzniku a rozvoji 

sekundárních změn v pohybovém, kardiovaskulárním a respiračním systému 

(Kalita, 2006). 

Pro toto stadium je typická svalová slabost, snížený svalový tonus a ztráta 

stability. Dominantní význam má rehabilitační ošetřovatelství, které pečuje 

především o trofiku kůže, brání vzniku dekubitů a řeší sfinkterové problémy 

(Kolář, 2009). 
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Nezbytnou součástí rehabilitačního ošetřovatelství je polohování jako 

prevence kontraktur, dekubitů, prevence pneumonie a prevence vzniku kloubních 

deformit. Dalším hlavním cílem je regulace svalového tonu, omezení nebezpečí 

poškození periferních nervů, prevence vzniku kloubních deformit, zlepšení 

oběhových funkcí a zlepšení vigility a pozornosti. Polohování se provádí každé 2 – 

3 hodiny, i v noci, a každá poloha musí být stabilní, neboť nestabilita podporuje 

spasticitu. Je důležité, aby v kořenových kloubech – kyčel a rameno – bylo 

nastaveno funkčně centrované postavení, a aby poloha končetin vycházela 

z antispastického vzorce (Kolář, 2009). 

Pasivní pohyby provádíme od 2. – 3. dne od příhody, pomalu, šetrně 

a v plném možném rozsahu. Pacienta cvičíme v poloze na zádech a na zdravém 

boku. Je nutné věnovat zvláštní pozornost kyčli a rameni. 

Postupně, vzhledem k návratu vědomí a spolupráci pacienta, se zařazují 

aktivní prvky. Pacient provádí cvičení zdravými končetinami, které má za cíl mimo 

jiné zlepšení prokrvení a prevenci trombóz. Dále se učí na lůžku nadzvedávat 

a přetáčet na oba boky. S přihlédnutím k návratu volní hybnosti a rozvoji spasticity 

se mohou použít prvky a principy facilitačních metod (Votava, 2001). 

Fyzioterapie v subakutním stadiu 

V tomto období, tedy znamená po 1 týdnu až 2 měsících od počátku, se 

počíná rozvíjet spasticita a dochází také k největšímu vývoji reparačních procesů 

(Kolář, 2009). Dochází k narušení tělesného schématu, a tím ke změnám hybnosti 

i u zdravé poloviny těla. Proto by měla být terapie zaměřena nejen na postiženou 

stranu. V terapii se uplatňují facilitační techniky, ale současně se tak inhibují 

spastičtí antagonisté. V subakutním stadiu se využívá technik jako proprioceptivní 

neuromuskulární facilitace dle Kabata, pohybová rehabilitace dle Brunnstörmové, 

vzpěrná cvičení dle Brunkowové, koncept manželů Bobathových, reflexní 

lokomoce dle Vojty, senzorická stimulace dle Rood a Perfeti a proprioceptivní 

stimulace dle Freeman, Jandy a Vávrové (Kalita, 2006). 

Obvykle dochází k patrnému návratu volní hybnosti. Začíná se také 

nacvičovat vertikalizace stoj a chůze. Nácvik vertikalizce probíhá postupně – 

pacient se učí nejprve posazování na lůžku, nejlépe přes postiženou stranu, sed 

musí být vzpřímený, nejlépe s podepřenými zády, bez hrudní kyfózy, s hlavou 
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vzpřímenou. Kontakt plosky s podložkou je nezbytný pro exteroceptivní stimulaci 

(Kolář, 2009). 

Dále se pacient učí vstávání ze židle a sedání. Důležitý je nácvik stability 

kolena např. rytmickou stabilizací nebo senzomotorickou stimulací a nácvik 

izolované dorzální flexe nohy. Je potřeba počítat se ztrátou rovnovážných funkcí, 

a proto učíme ve stoji přenášení váhy těla ze strany na stranu (Kolář, 2009). 

Fyzioterapie v chronickém stadiu 

V tomto stadiu jsou špatné posturální a pohybové stereotypy již zafixovány. 

Pacient používá postiženou dolní končetinu jako rigidní oporu, více se zdravou 

rukou opírá o hůl. Při chůzi vidíme elevaci pánve, cirkumdukci dolní končetiny, 

rekurvaci v kolenním kloubu a nášlap na zevní hranu chodidla. Tito pacienti mohou 

sice celkem dobře chodit, ale nemají vypracované pohyby na postižené straně těla. 

Pak je vhodné zahájit cvičení od úplného začátku, tj. od nižších poloh. Pokud 

u pacientů s výraznou spasticitou již nelze dosáhnout její inhibice, je vhodnější 

ergoterapie. Cílem je, aby byl pacient co nejméně závislý na okolí (Kolář, 2009). 

Konkrétní fyzioterapeutické metody 

Polohování viz fyzioterapie v akutním stadiu. 

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) 

Jedná se o metodu cíleného ovlivňování aktivity motorických neuronů 

předních rohů míšních prostřednictvím aferentních impulsů ze svalových, 

šlachových a kloubních proprioreceptorů a aferentních impulsů, přicházejících 

z taktilních, zrakových a sluchových exteroreceptorů. Základem PNF jsou 

pohybové vzorce, které jsou vedeny diagonálním směrem se současnou rotací 

a odpovídají základním aktivitám denního života. Technika PNF zahrnuje jak 

posilovací, tak relaxační techniky. Posilovacími technikami jsou: pomalý zvrat, 

pomalý zvrat – výdrž, rychlý zvrat, rytmické startování pohybu, rytmická 

stabilizace, výdrž – relaxace – aktivní pohyb, opakovaná kontrakce. Pro redukci 

hypertonu se využívají relaxační techniky: kontrakce – relaxace, výdrž – relaxace, 

pomalý zvrat – výdrž – relaxace a rytmická stabilizace. Techniku volí fyzioterapeut 

dle svého uvážení, podmínkou pro využití technik PNF je aktivní účast pacienta 

a jeho schopnost požadovaný pohyb pochopit (Holubářová, Pavlů 2011). 
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Vojtův princip reflexní lokomoce 

Zakladatelem metody je prof. Václav Vojta (1917 – 2000). Tato metoda 

vychází z vývojové kineziologie a představy, že základní hybné vzory jsou 

geneticky programovány v centrálním nervovém systému každého člověka. 

Při poruchách CNS a pohybové soustavy je spontánní zapojení těchto vrozených 

pohybových vzorů omezeno, avšak pomocí reflexní lokomoce lze tyto fyziologické 

pohybové vzory znovu „objevit“, resp. vstoupit do řízení pohybového programu 

člověka. Přesným zásahem z periferie (aferentace) je vyvolána přesná motorická 

odpověď (eferentace). V určitých výchozích polohách se tlakem na spoušťové zóny 

vyvolá automatický lokomoční pohyb. Základ metody tvoří tři pohybové 

komplexy: reflexní plazení, reflexní otáčení a proces vzpřimování (Kolář 2009). 

Metodika senzomotorické stimulace 

Jedná se o soustavu balančních cviků prováděných v různých posturálních 

polohách. Cílem je aktivovat dané svaly na subkortikální úrovni. Před cvičením se 

používají postupy upravující funkci periferních struktur – např. protažení 

zkráceného svalu nebo speciální cvičení pro zvýšení aferentace. Cvičení probíhá 

na speciálních balančních pomůckách. Používá se např. při terapii funkčních 

poruch pohybového aparátu, zvláště pak poruch stabilizačních funkcí. Je využívána 

při nestabilitě a hypermobilitě pohybového aparátu, při svalových dysbalancích, 

senzorických poruchách doprovázejících neurologická onemocnění (Kolář 2009). 

Feldenkreisova metoda 

Zakladatelem je ruský fyzik M. Feldenkreis. Jeho metoda vychází 

z myšlenky, že při pohybovém chování jednáme podle obrazu, který jsme si sami 

o sobě vytvořili. Pokud je tento obraz zkreslený, člověk nevyužívá svou skutečnou 

kapacitu. Cílem cvičení je, aby se pacient naučil provádět pohyby s minimálním 

úsilím a nahradil tak staré, neekonomické vzory novými. 

V praxi se provádí tato metoda dvěma způsoby. Za prvé, uvědoměním si 

vlastního těla pohybem, kdy se jedná o mnohokrát opakované pomalé pohyby 

nejčastěji rotačního charakteru – zpočátku malé pohyby v nižších polohách, 

postupně pak pohyby většího rozsahu ve vyšších polohách. Všechny cviky jsou 

prováděny velmi pomalu a plynule s neustálým uvědomováním si pohybu v celém 

jeho průběhu, bez nadbytečného úsilí a v plynulém rytmu dýchání. Druhým 
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způsobem je funkční integrace, jejímž cílem je dosáhnout maximálního uvolnění. 

Pomocí jemných dotyků, pasivních a aktivních pohybů se snažíme naučit pacienta 

vnímat rozdílné pohybové situace (Kolář 2009). 

Metoda vynuceného (forced use) používání paretické končetiny 

Pacienti s hemiparézou – např. po CMP, mají tendenci nahrazovat ztracené 

funkce paretické horní končetiny zdravou končetinou. Naučí se tak většinu běžných 

denních aktivit vykonávat pomocí zdravé ruky, což přetrvává i do doby zotavení 

paretické strany, tzv. naučená nemohoucnost (learned helplessness). Hlavním cílem 

této metody je obnovení funkce paretické horní končetiny za určitého potlačení 

kompenzačního používání zdravé druhostranné končetiny (Pavlů, 2002). 

Aktivní terapie v závěsu – Sling excercise therapy (S. E. T.) 

Tento koncept pochází z Dánska a v ČR se používá od roku 1997. Jedná se 

o závěsný systém, vybavený stropní posuvnou konstrukcí, popruhy a pevnými 

a elastickými lany. Používá se při dysfunkcích muskuloskeletálního systému – 

při porušené stabilitě, snížené svalové síle, snížené neuromuskulární kontrole 

nebo obavě z provedení pohybu. Cvičení se odvíjí od vlastní diagnostiky a jeho 

součástí je relaxace, zvětšování rozsahu pohybu, trakce, senzomotorického cvičení 

a cvičení v otevřených i uzavřených kinematických řetězcích (Pavlů 2003). 

Fyzikální terapie 

Nejčastěji používané prostředky fyzikální medicíny v neurorehabilitaci jsou 

různé druhy masáží, lymfodrenáž, pozitivní nebo negativní termoterapie, léčebné 

koupele, elektroterapie, laseroterapie. 

Další metodiky používané při terapii centrálních paréz jsou například: LTV  

při centrálních parézách. Hromádková postupuje metodicky od polohování, 

pasivních pohybů, přes relaxaci, reedukaci volních pohybů trupu, hlavy a končetin 

až do nácviku stoje, chůze a denních úkonů (Hromádková, 2002). Dále pak Bobath 

koncept, který mimo jiné používá cvičení na velkém míči, metoda podle 

R. Brunkow založená na cílené aktivaci diagonálních svalových řetězců, 

Brüggerův koncept s vlastním diagnostickým a terapeutickým postupem 

k ovlivnění globálních pohybových vzorů, hippoterapie, při které se trénuje 

stabilita trupu a pomáhá normalizovat svalový tonus a využití kinezitapingu 

při stimulaci nebo inhibici svalového napětí (Pavlů, 2003). 
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3 Část speciální 

3.1 Metodika práce 

Kazuistika pacienta byla zpracovávána během souvislé odborné praxe 

v Ústřední vojenské nemocnici v Praze na oddělení ORFM  v období od 9. 1. 

do 3. 2. 2012. Pacient byl hospitalizován a operován 23. 12. 2011. 5. 1. 2012 

přeložen na oddělení ORFM. Průběh pacientovi hospitalizace byl komplikován 

excizí stehových píštělí, kvůli kterým byl přemístěn od 20. 1. do 24. 1. 2012 

na ortopedické oddělení. Pacient byl obeznámen s podmínkami zpracovávání 

bakalářské práce. Byly mu poskytnuty všechny potřebné informace, což stvrdil 

podpisem informovaného souhlasu. Celý projekt byl poté schválen etickou komisí. 

Pacient podstoupil každodenní terapii v celkovém počtu čtrnáct terapií, z toho 

během dvou terapií byly prováděny kineziologické rozbory. 

Pomůcky, které byly využity během vyšetření a terapií: plastový goniometr, 

krejčovský metr, neurologické kladívko, overball, fitball, obdelníkový klín, měkké 

míčky, therapy master system. 

3.1.1 Použité vyšetřovací metody 

Vyšetření aspekcí, vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy (Haladová, 

1997), antropometrické vyšetření, goniometrie (Janda, 1993), vyšetření zkrácených 

svalů (Janda, 2004), speciální testy soběstačnosti (Vaňásková, 2004), vyšetření 

reflexních změn (Lewit, 2003), neurologické vyšetření (Varsik, 2004). 

3.1.2 Použité terapeutické metody a postupy 

Postizometrická relaxace – PIR (Lewit, 2003), postizometrická relaxace 

s následným protažením (Lewit, 2003), techniky měkkých tkání (Lewit, 2003), 

LTV – kondiční a analytické metody (Haladová, 2007), vertikalizace – nácvik 

stoje, nácvik sedu (Haladová, 2007), posilovací a relaxační techniky PNF 

(Holubářová, Pavlů, 2011), míčkování (Jebavá, 1993), analytické posilování dle 

svalového testu (Janda, 2004). 
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3.2 Anamnéza 

Vyšetřovaná osoba: K. D., muž Ročník: 1965 

Diagnóza: S720 Stp.subkapitální fraktuře femuru vlevo 

Anamnéza (přímá) 

RA:  Bez vazby k NO, epilepsie se v rodině nevyskytuje. 

OA: Epilepsie – Stp. Grand mal ve 20 letech; Stp. pravostranné temporální 

amygdalchipocampectomii (1999), pooperačně levostranná porucha hybnosti 

při kapsulární ischemii. V.s. pro manipulaci s temporálním lalokem, evakuace 

epidurálního hematomu. Stp. CMP – chronické stadium hemiparetického 

syndromu; Zasažení očí silikonem (1990), od té doby divergentní strabismus 

levého oka, zraková funkce zachována z 20%. 

NO: 22. 12. 2011 – vracel se v podnapilém stavu z vánočního večírku, při otáčení 

na místě upadl (22. 30. hod.), taxikář mu pomohl vstát a odvezl ho domů. Druhý 

den 23. 12. 2011 ve tři hodiny ráno začal mít velké bolesti, vyšetřen 

na traumatologické ambulanci, kde na RTG zjištěna subkapitální fraktura levého 

femuru (viz. Příloha č. 6.3, obr. č. 14). Operován OS LDK pomocí DHS šroubu 

(viz. Příloha č. 6.3, obr. č. 15). 23. 12. 2011, provedena osteosyntéza, 

bez komplikací. Od roku 1999 levostranná pooperační hemiparéza. 

SA: Žije s manželkou a synem v činžovním domě, bez výtahu, 45 schodů do bytu, 

byt je přizpůsoben jeho potřebám – bezprahový, madla na WC, madla ve vaně, 

sprchový kout nemá. Pomoc druhé osoby nevyžaduje. Pacient je aktivní, chodí 

na procházky, má rád hudbu, zdravou horní končetinou hraje na klávesy. 

PA: Od 1999 plný invalidní důchod, je ale v řádném pracovním poměru – technik, 

sedí cca 7 hodin denně u PC, spokojen. 

SpA: Do 30 let hrál aktivně volejbal, posledních 6 let denně procházky cca 2km, 

po 3km již unaven, před úrazem chodil bez kompenzačních pomůcek. 

FA:  Fraxiparine 0,6 ml (ráno)  

AA:  Neguje 

Abusus: 20 let kouřil dýmku, 3 roky již nekouří. Alkohol příležitostně. 
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Předchozí rehabilitace: 

1999 – po operaci 3 měsíce hospitalizace v Nemocnici Na Homolce – 

imobilní, rhb 2x denně, Hubbartův tank, vířivka na HKK – zmírňovala spasticitu, 

elektroléčba – elektrostimulace, po 3 měsících nácvik vertikalizace, následoval 

pobyt v Rehabilitačním ústavu Kladruby – chůze o dvou podpažních berlích. 1999 

– 2004 každoročně šestitýdenní pobyt v Kladrubech, pak již schopen chůze 

bez pomůcek, 2004 – 2006 docházel ambulantně na RHB do FN Vinohrady – 

terapie Vojtovou metodou – nevýbavný, nepociťoval žádný pokrok. 

Výpis ze zdravotní dokumentace: 

23. 12. 2011 operace subkapitální fractury femuru vlevo, osteosyntézou 

intramedulární – DHS – dynamický skluzný šroub, následná hospitalizace 

na ortopedickém oddělení ÚVN Střešovice, od 5. 1. 2012 hospitalizace 

na Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny (ORFM) ÚVN, 20. 1. 2012 přijat 

na ortopedii pro excizi stehových píštělí, 24. 1. 2012 přeložen zpět na ORFM 

k pokračování rehabilitační péče. 

Indikace k RHB 

Nácvik chůze o 2 podpažních berlích s úplným odlehčením LDK, 

individuální LTV. 
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3.3 Vstupní kineziologický rozbor 

10. 1. 2012, 10.00hod., 18. den po operaci 

3.3.1 Status praesens 

Subj.: Stěžuje si na bolest v Levém kyčelním a kolenním kloubu. 

Obj.: Pacient je plně při vědomí, orientován osobou, časem i místem, tep 

pravidelný, TK 120/65 mmHg, TF 73/min. 

Hmotnost: 92kg, výška: 183 cm, BMI 27,5 – nadváha 

3.3.2 Vyšetření aspekcí 

Statické vyšetření stoje 

Stoj s úplným odlehčením LDK, s oporou dvou podpažních berlích. 

Zezadu: stoj o úzké bazi, paty oválné, užší kontura ŠA vlevo, kontura lýtek 

aymetrická – vlevo hypotrofie, chybí kontura m. gastrocnemius, podkolenní rýhy 

symetrické, kontura stehen asymetrická – vlevo hypotrofie, subgluteální rýhy – 

vlevo málo patrná – vyhlazená, asymetrie boků – vlevo výš, asymetrie 

paravertebrálních valů – vlevo prominuje v Th – L oblasti. Dolní úhel lopatek 

symetrický, hypotrofie v oblasti levého pletence ramenního, reliéf trapézových 

svalů asymetrický – vlevo hypotrofický, ramena ve stejné výši, hlava v ose trupu. 

Z pravého boku: postavení hlezno – koleno – kyčel v ose, pánev a kost křížová 

v anteflexi, ochablá břišní stěna – prominuje dolní část břicha, páteř – zvětšená 

lordoza L páteře, osa hlavy, ramen před osou pánve PHK – kontury svalstva 

výraznější – dále nehodnoceno – opora o berli, hlava v ose trupu. 

Z levého boku: postavení hlezno – koleno – kyčel ve frontální rovině v ose, zevní 

rotace v levém kyčelním kloubu s everzí nohy v transverzální rovině, pánev a kost 

křížová v anteverzi, prominuje dolní část břicha, svalová hypotrofie LHK, lehká 

protrakce v ramenním kloubu, hlava v ose trupu. 

Zepředu: pokles příčné a podélné klenby oboustranně, úzká baze, nohy v everzi, 

valgózní postavení levého calcaneu, hypotrofie lýtkového a stehenního svalstva 

LDK, levý bok výš, levý dolní žeberní oblouk lehce prominuje, prsní bradavky 

symetricky, hypotrofie LHK – vyhlazená kontura zejména m. deltoideus, výška 

ramen asymetrická – vpravo výš, hlava v ose. 
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Obr. č. 7 – Vyšetření stoje zezadu    Obr. č. 8 – Vyšetření stoje zepředu 

Dynamické vyšetření 

Dynamické a ostatní zkoušky nebyly provedeny kvůli celkové nestabilitě 

pacienta a jeho pocitu nejistoty. Vyšetření stoje pomocí olovnice nebylo vyšetřeno 

– pacient se dokáže jen s obtížemi déle udržet se ve stoji a celkové držení těla je 

pozměněno z důvodu úplného odlehčení PDK. 

3.3.3 Vyšetření aktivní hybnosti a pasivní pohyblivosti kloubní  

Měřeno dvouramenným goniometrem, zapsáno metodou SFTR.  

LDK PDK Dolní končetiny 
Aktivn ě Pasivně Aktivn ě 

S: 0 –0 –65 (F kol. 
kl.) 

S: 5 –0 –75 (E kol. 
kl.) 
S: 10 –0 –80 (F kol.) 

S: 10 –0 –80(E kol. 
kl.) 

F: 15 –0 –10 F: 25 –0 –20 F: 40 –0 –20 

Kyčelní kloub 

RS0: 25 –0 –5 RS90: 30 –0 –10 RS90: 30 –0 –30 
Kolenní kloub S: 0 –20 –90 S: 0 –20 –100 S: 0 –0 –120 

S: 0 –40 –45 S: 0 –5 –50 S: 10 –0 –45 Hlezenní kloub 
R: 0 –5 –5 R: 5 –0 –35 R: 5 –0 –30 

LHK PHK Horní končetiny 
Aktivn ě Pasivně Aktivn ě 

S: neprovede S: 30 –0 –180 S: 40 –0 –170 
F: neprovede F: 90 –0 –0 F: 85 –0 –0 
T: neprovede T: 20 –0 –110 T: 20 –0 –100 

Ramenní kloub 

R neprovede R: 90 –0 –55 R: 80 –0 –50 
Loketní kloub S: neprovede S: 0 –0 –140 S: 0 –0 –140 
Předloktí T: neprovede T: 70 –0 –70 T: 70 –0 –70 

S: neprovede S: 75 –0 –80 S: 75 –0 –80 Zápěstní kloub 
F: neprovede F: 15 –0 –25 F: 15 –0 –25 

Palec a prsty:  Neprovede Fyziologický Fyziologický 
Tab. č. 1 – Vyšetření aktivní a pasivní pohyblivosti kloubní – vstupní kineziologický rozbor 

Pozn.: U LHK goniometrie neměřena pro výraznou parézu, až plegii. 
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3.3.4 Antropometrie 

Somatotyp: 

základní: přechod leptosom – mezosom 

podle Kretschmera: přechod atletický až pyknický – klidný, otevřený, společenský 

podle Sheldona: přechod mezomorfie  – ektomorfie 

DKK Rozměry LDK (cm) PDK (cm) 
funkční  96 94 
anatomická  86 84 
umbilikální  103 101 
stehno  45 43 
bérec  41 41 

Délka  

noha  28 28 
stehno  41 44 
koleno přes patellu  37 38 
přes tuberositas tib.  34 35 
lýtko  35 38 
přes kotníky  26 28 
přes nárt a patu  33 34 

Obvod  

přes hlavice MTT  23 22 
Tab. č. 2 – Antropometrie – vstupní kineziologický rozbor 

3.3.5 Vyšetření zkrácených svalů (dle Jandy) 

Výsledky vyšetření zkrácených svalů, uvedeného v následující tabulce je zkresleno 

hypertonem svalů v oblasti kyčelního kloubu vlevo. 

Sval  Vpravo Vlevo 
m. gastrocnemius  0 1 M. triceps surae:  
m. soleus  0 1 
m. iliopsoas  0 1 
m. rectus femoris  0 1 

Flexory kyč. kl.:  

m. tensor fasciace latae  0 1 
Flexory kol. kl.   1 2 

jednokloubové  0 1 Adduktory kyč. kl.:  
dvoukloubové  0 2 

M. piriformis   1 2 
část sternální dolní  0 0 
část sternální střední a horní 1 1 

M. pectoralis major:  

část klavikulární, 
m. pectoralis minor  

0 0 

M.trapezius pars descendens  0 0 
M. levator scapulae  1 1 
M. sternocleidomastoideus  0 0 
M. quadratus lumborum  1 2 
Paravertebrální svaly  1 1 

Tab. č. 3 – Vyšetření zkrácených svalů – vstupní kineziologický rozbor 
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Pozn.: M. quadratus lumborum nebylo možné vyšetřit dle Jandy – pacient 

nezaujme vyšetřovací polohu, vyšetřeno proto orientačně vleže na boku. 

3.3.6 Vyšetření stereotypů 

Vyšetření chůze 

Vzhledem k hemiparetickému postižení je chůze nejistá a nestabilní. 

Pacient chodí o dvou podpažních berlích třídobou chůzí. Zvládne ujít cca 40 m. 

pomalým tempem v doprovodu druhé osoby, poté se cítí unavený (cesta na pokoj 

po cvičení na vozíku). Při chůzi chybí extenze a flexe v L kyčelním kloubu, pacient 

je nahrazuje rotací a elevací pánve (vysoká aktivita m. quadratus lumborum) 

a trupu. Chybí také flexe v kolením kloubu. Nedostatečná opora LHK o berli 

(pacient má zachovanou částečnou hybnost jen v ramenním kloubu). Zevní rotace 

v kyčelním kloubu. Plantární flexe v hlezenním kloubu. Pacient při chůzi 

nevyužívá žádné další kompenzační pomůcky. 

Dechový stereotyp 

Dýchání je prohloubené, převažuje břišní typ dýchání. Dolní žeberní 

oblouky svírají tupý úhel, prominuje dolní žeberní úhel. Nádech i výdech je 

zahájen v břišní oblasti a pokračuje do střední i horní hrudní oblasti, přičemž pohyb 

levé části hrudníku zůstává omezen. Dechová vlna dojde do podklíčkové jamky – 

vlevo velmi mělce. 

Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy 

Extenze v kyčelním kloubu 

LDK : Pacient není schopen pohyb provést aktivně. Při pokusu o pohyb dochází 

k náznaku aktivity haemstringů a zvláště homolaterálního paravartebrálního 

svalstva. 

PDK: bez patologického nálezu 

Abdukce v kyčelním kloubu 

LDK: Vleže na boku pacient aktivní pohyb provede pouze v minimálním rozsahu. 

Pohyb začíná elevací pánve a výrazným zapojením m. quadratus lumborum. Dále 

jsou přítomny flexe a ZR v kloubu kyčelním. 

PDK: bez patologického nálezu 



 34 

Abdukce v ramenním kloubu 

LHK: Vyšetřováno v sedu, pacient není schopen provést flexi v loketním kloubu. 

Pohyb začíná úklonem trupu doprava aktivací m. quadratus lumborum. Pokračuje 

pak elevací pletence ramenního – aktivací pars ascendens m. trapezius a m. levator 

scapulae. Současně dochází k rotaci levé lopatky, vzhledem k insuficienci 

stabilizačních vláken. 

PHK: bez patologického nálezu 

 

Obr. č. 9 – Stereotyp abdukce v ramenním kloubu 

Z dosud uvedených vyšetření je patrné, že vzhledem k hemiparetickému 

postižení nebyl pacient schopen selektivních pohybů ani před úrazem. Levou horní 

končetinu pacient před úrazem vůbec nepoužíval k sebeobsluze, ani k opoře 

o kompenzační pomůcku. K opoře o podpažní berle slouží nyní LHK pouze díky 

poutku přes zápěstí. LDK byla oproti LHK výrazně více funkční (chůze 

bez kompenzačních pomůcek). Veškerá aktivní hybnost je prováděna za pomocí 

souhybů. 

Stereotyp sedu 

Plosky jsou v kontaktu s podložkou, levé chodidlo v mírné zevní rotaci, 

hlezenní kolenní a kyčelní klouby svírají pravý úhel, prominuje břišní stěna, pánev 

je v retroverzi, vyhlazená lordóza bederní páteře, více váhy na pravé polovině 
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pánve, ale držení páteře v bederní i hrudní oblasti je vzpřímené, ramena v mírné 

protrakci, hlava v mírném předsunu. Pacient takto tráví většinu času – práce s PC. 

3.3.7 Vyšetření kloubní vůle dle Lewita 

Kloubní vůle je omezená v kloubech přednoží, tj. jak v Lisfrankově tak 

v Chopartově kloubu směrem dorzoplantárním. Omezená kloubní vůle calcaneu 

směrem laterolaterálním. Hlavička fibuly vpravo i vlevo volná, pruží. Patela na 

LDK neposunlivá směrem kraniokaudálním a laterolaterálním, nebolestivá. 

3.3.8 Vyšetření palpací – vyšetření reflexních změn 

 Vyšetřená reflexních změn bylo provedeno vleže na zádech. 

Kůže: 

 Zhoršené prokrvení LDK, hlavně v oblasti bérce a nohy. Bérec i acrum jsou 

výrazně chladnější než na PDK, prsty levé nohy nejchladnější. Chodidlo se na levé 

noze oproti pravé výrazně více potí, barva v porovnání s PDK normální. 

 Jizva po operaci je laterálně na levém boku v délce asi 20cm. Jizva je 

aktivní, palpačně citlivá, zarudlejší, teplejší a špatně protažitelná. Kůže je 

neposunlivá vůči podkoží v okolí jizvy, a na laterální a ventrální straně levého 

stehna. 

 

Obr. č. 10 – Jizva po osteosyntéze subkapitální zlomeniny 

Podkoží: 

 Kiblerova řasa špatně uchopitelná v oblasti kyčle a stehna LDK, snížena 

pohyblivost měkké tkáně v bezprostředním okolí jizvy a na laterální a ventrální 
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straně levého stehna (adheze). Otok v horní třetině stehna, v oblasti bérce je 

podkoží atrofické, chabé. 

Fascie: 

 Na LDK v oblasti stehna hůře posunlivá a protažitelná všemi směry oproti 

PDK. Plantární aponeuróza na LDK neprotažitelná, stažená. 

3.3.9 Svalový tonus 

SVALY  vpravo vlevo 
Paravetebrální svaly v oblasti Th–L přechodu  ↑ ↑↑ 
M.iliopsoas  ↑ ↑ 
M. gluteus maximus  ↓↓ ↓↓ 
M. rectus femoris – záčátek a úpon ≈ ↑↑ 
M. rectus femoris – svalové bříško ≈ ↓ 
M. vastus lateralis ≈ ↓ 
M. vastus medialis ↓ ↓↓ 
M. tensor fascie latae ↑ ↑↑ 
M. quadratus lumborum  ↑ ↑↑ 
M. biceps femoris   ≈ ↓ 
Mm. adductores  ↑ ↑↑ 
M. semitendinosus, m. semimembranosus  ≈ ↑ 
M. rectus abdominis  ↓ ↓ 
Mm. obliqui ext. et int. abdominis  ↓↓ ↓↓ 
M. transversus abdominis  ↓↓↓ 

Tab. č. 4 – Svalový tonus – vstupní kineziologický rozbor 

Legenda hodnocení svalového tonu: 

Zvýšené svalové napětí: ↑ (mírně zvýšené), ↑↑ (středně zvýšené), ↑↑↑ (velice 

zvýšené)  

Snížené svalové napětí: ↓ (mírně snížený tonus), ↓↓ (středně snížený tonus), ↓↓↓ 

(velice snížený), normotonus: ≈ 

3.3.10 Neurologické vyšetření 

Pacient je orientováný místem, časem i osobou, spolupracující, 

ameningeální, vědomí bez poruchy, gnostické funkce neporušeny (akalkulie, 

apraxie, dyslexie nejsou přítomny). 

Vyšetření čití  

1. Povrchové: 

a) taktilní: dotek cítí na obou DKK a HKK stejnou intenzitou – neporušeno; 

b) algické čití – neporušeno; 
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c) termické čití – neporušeno; 

d) diskriminační čití – neporušeno; 

e) grafestezie – neporušeno. 

2. Hluboké: 

Pohybocit, polohocit (pasivně), grafestezie a stereognosie – neporušeno. 

Hlavové nervy  

Divergentní strabismus levého oka (není neurologického původu – viz 

anamnéza), salivace, lakrimace, chuť, polykání a sluch bez potíží. Jazyk plazí 

ve střední čáře, čití obličeje bez poruchy. Výstupy trigeminálního nervu nejsou 

bolestivé, fotoreakce (přímá + nepřímá) přítomné zúžení zornic (miosa). 

Nasopalpebrální reflex vybaven.  

Vyšetření patologických reflexů  

1. Pyramidové jevy zánikové 

Z důvodu slabosti v důsledku centrální poruchy řízení pohybu pacient není 

schopný selektivních pohybů LHK a LDK. U LDK nalezena i omezená volní 

hybnost z důvodu bolesti v operační ráně a poúrazové slabosti. 

HKK:  

Mingazzini – LHK spontánní pokles (paréza); 

Hanzal – LHK spontánní pokles (paréza); 

Rusecký – dorzální F zápěstí LHK nedokáže udržet – spontánní pokles (paréza); 

Dufour – LHK spontánní pokles (paréza) ihned nastává pronace předloktí; 

Barré – LHK spontánní pokles (paréza) prsty do ADD (klidová poloha ruky); 

Fenomén retardace – nevzpaží aktivně LHK, při pokusu o střídání pronace a 

supinace nastává spontánní pokles (paréza). 
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DKK:  

Mingazzini – spontánní pokles LDK (paréza); 

Barré – nedokáže udržet F v levém kolenním kloubu, spontánní pokles LDK 

(paréza); 

Fenomén retardace – aktivně neprovede F v levém kolenním kloubu (paréza). 

2. Pyramidové jevy spastické  

HKK: 

Juster – negativní. 

Hoffmann – negativní; 

Trömner – negativní; 

DKK:  

Flekční: 

Rossolimo + Jukovskij-Kornylov – pozitivní vlevo (F prstů). 

Babinsky – pozitivní na LDK – tonická dorzální F palce  

Extenční: 

Oppenheim – negativní 

Chaddock – negativní 

Vítkův sumační fenomén – negativní 

Vyšetření monosynaptických šlachookosticových reflexů  

Hodnotící škála dle Véleho (2006): 0 = areflexie, 1 = hyporeflexie, reflex vybavíme 

jen s facilitací, 2 = snížený reflex, 3 = normální reflex, 4 = hyperreflexie, 5 = 

polykinetický reflex. 

HKK 

Bicipitový reflex: 

LHK: rozšířená reflexní zóna – reflex lze vybavit při úponu i v průběhu m. biceps 

brachii, amplituda reflexní odpovědi je zvětšená – stupeň č. 4.  

PHK: normoreflexie – stupeň č. 3. 
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Pronační reflex: 

LHK: zvětšená amplituda reflexní odpovědi – stupeň č. 4. 

PHK normoreflexie – stupeň č. 3. 

Tricipitový reflex: 

LHK: rozšířená reflexní zóna – reflex lze vybavit nejen při poklepu na šlachu m. 

triceps brachii, ale i v průběhu svalu, amplituda reflexní odpovědi je zvětšená – 

stupeň č. 4. 

PHK: normoreflexie – stupeň č. 3. 

DKK 

Patelární reflex (vyšetřeno vsedě): 

LDK: rozšířená reflexní zóna – reflex lze vybavit i v oblasti proximálně 

nad patellou, amplituda reflexní odpovědi je zvětšená, rychlejší odpověď se 

synkinézou celé PDK  – stupeň č. 5. 

PDK: normoreflexie – stupeň č. 3. 

Reflex Achillovy šlachy: 

LDK: amplituda reflexní odpovědi je zvětšená, rychlá odpověď – stupeň č. 5. 

PDK: živější odpověď – stupeň č. 4. 

Vyšetření kožních reflexů 

Břišní epigastrický, mezogastrický, hypogastrický: 

vpravo fyziologická odezva stupeň č. 3. 

vlevo fyziologická odezva stupeň č. 3. 
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3.3.11 Speciální testy 

Funkční test soběstačnosti (FIM) 

FUNKČNÍ TEST SOBĚSTAČNOSTI 
Osobní péče  Komunikace  
Jídlo / pití  7 Chápání (akustické i vizuální)  7 
Péče o zevnějšek  7 Vyjadřování (/ne/verbální)  7 
Mytí, koupání, sprchování  5 Sociální aspekty  
Oblékání – HKK, trup  6 Sociální kontakt  7 
Oblékání – DKK  3 Řešení problémů  7 
Intimní hygiena  7 Paměť  7 
Kontinence  Psychické funkce: 35 bodů  

součet (max. 35 bodů)  
Močový měchýř  7 Celkové skóre: 113 bodů  

součet (max. 126 bodů)  
Konečník  7 
Přesuny  
Lůžko, židle nebo vozík  6 
WC  6 
Vana, sprcha  5 
Lokomoce  
Chůze nebo vozík  6 
Schody  6 
Pohybová dovednost: 78 bodů  
součet (max. 91 bodů)  

Tab. č. 5 – Funkční test soběstačnosti – vstupní kineziologický rozbor 

Hodnocení FIM 
Nezávislost  
7 Plná soběstačnost (opakovaně)  
6 Částečná soběstačnost (pomůcka) 

Bez pomoci 

Částečná závislost  
5 Potřebný dohled  
4 Minimální pomoc (nemocný = 75% +)  
3 Střední pomoc (nemocný = 50% +) 

S pomocí 

Plná závislost  
2 Výrazná pomoc (nemocný = 25% +)  
1 Plná pomoc (nemocný + 0% +) 

S pomocí 

Tab. č. 6 – Legenda hodnocení FIM 

3.3.12 Závěr vyšetření 

Mimo následky subkapitální fraktury LDK nacházíme stále i známky 

centrálního postižení řízení motoriky. Pozorujeme sníženou svalovou sílu na LDK, 

na LHK až plegii, kde pacient není schopen volní hybnosti a selektivních pohybů, 

chybí aktivní hybnost zápěstí a prstů LHK. Kloubní rozsah je omezen na LDK 

v důsledku pooperační bolestivosti. V hlezenním kloubu nacházíme fixované 

postavení do plantární flexe a blokády v kloubech přednoží. Pozorujeme celkově 

snížený svalový tonus LDK, nejspíše následkem antalgického a kompenzačního 
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držení těla a vlivem centrálního postižení. Z neurologického hlediska lze pozovat 

pozitivní patologické iritační a zánikové jevy na LDK, zvýšené šlachookosticové 

reflexy levostranně. Čití porušeno není. V důsledku hemiparetického postižení je 

chůze o dvou podpažních berlích se špatným stereotypem. Celkově je chůze 

nestabilní, nejistá a je nutný doprovod druhé osoby, po 40 m nastává únava 

a pacient není schopný další chůze. Dále nacházíme změněný stereotyp dýchání 

s omezeným pohybem vlevo. Omezená soběstačnost, mobilita a přesuny.  

3.4 Krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

3.4.1 Krátkodobý plán 

� Zmírnění, resp. odstranění bolesti v oblasti levého kyčelního a kolenního 

kloubu. 

� Odstranění patologických reflexních změn v měkkých tkáních. 

� Péče o jizvu. 

� Ovlivnění svalového tonu, uvolnění hypertonických svalových skupin 

a aktivace hypotonických svalových skupin. 

� Zvýšení kloubního rozsahu kloubů operované DK. 

� Zvýšení svalové síly k udržení dosaženého rozsahu. 

� Zlepšení kvality chůze. 

� Reedukace dechového stereotypu. 

3.4.2 Dlouhodobý plán 

� Udržení kloubních rozsahů. 

� Udržení svalové síly. 

� Zdokonalit ADL. 

� Snížit riziko pádů. 

� Zlepšit soběstačnost a samostatnost v domácím prostředí. 

� Korekce svalových dysbalancí. 
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3.5 Průběh terapie 

3.5.1 Fyzioterapie 

10. 1. 2012 

Status praesens: 

Subj.: Pacient pociťuje bolesti v oblasti levého kyčelního a kolenního kloubu. 

Obj.: 19. den po operaci, orientovaný, spolupracuje, neutrální přístup k terapii, 

stupeň bolesti v oblasti kyčelního a kolenního kloubu hodnotí stupněm č. 4 

(stupnice bolesti 0 – žádná bolest – 10 nesnesitelná bolest), DF 18/min, SF 80/min. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

1) Kineziologický rozbor – viz výše. 

2) Kontrola polohování. 

3) Péče o jizvu. 

Návrh terapie: 

1) Kontrola a úprava nastavení polohovacího lůžka a nácvik správného 

využívání polohovacích pomůcek. 

2) Techniky měkkých tkání jizvy a okolí. 

Provedení terapie: 

1) Polohování – pacient na lůžku je v polosedu /využívá hojně PC – několik 

hodin denně. Poloha s flexí v kyčelních a kolenních kloubech. Pro pacienta je to 

antalgická poloha, ale zároveň fixuje snížený rozsah pohybu do extenze v kyčelním 

i kolenním kloubu. Nácvik několikrát během dne krátce – dle tolerance – změnit 

nastavení polohovacího lůžka – snížit flexi v kyčelních a kolenních kloubech. 

2) TMT – tlaková masáž jizvy, podélné protažení. Jizva po terapii překryta 

speciální gelovou páskou. 

Výsledek: 

Pacient spolupracoval, byl nápomocný, ale ke konci terapie byl již unavený. 

TMT v oblasti jizvy neprovedeny, po kineziologickém rozboru zvýšená bolestivost 

(st. 5 – 6) kyčelního a kolenního kloubu vlevo, pacient si přál pokračovat druhý 

den. 
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11. 1. 2012 

Status praesens: 

Subj.: Pacient udává bolestivost v oblasti levého kyčelního a kolenního kloubu st. 4 

–5. Při polohování DKK se snahou zmenšit flekční polohu, udává větší bolest 

v levém kolenním kloubu. 

Obj.: Orientován, spolupracuje, DF 18/min, TF 77/min. 

Cíl dnešní fyzioterapeutické jednotky: 

1) Zmírnění bolesti kyčelního a kolenního kloubu vlevo. 

2) Zmírnění otoku v horní třetině levého stehna. 

3) Zmírnění hypertonu flexorů levého kyčelního a kolenního kloubu. 

4) Péče o jizvu, zlepšení posunlivosti měkkých tkání. 

5) Nácvik vertikalizace a chůze. 

Návrh terapie: 

1) TMT v oblasti levého stehna – m. quadriceps femoris, se zaměřením 

na začátek a úpon m. rectus femoris, relaxační techniky ke zmírnění 

svalového tonu. 

2) TMT jizvy a okolí. 

3) Reciproční inhibice flexorů levého kyčelního kloubu dle Lewita. 

4) LTV vleže na lůžku, aktivní cvičení k ovlivnění svalového tonu. 

5) chůze o dvou podpažních berlích. 

Provedení terapie: 

1) TMT – míčkování pomalými podélnými tahy, především v oblasti začátku 

a úponu m.rectus femoris. 

2) Tlaková masáž jizvy, protažení fascií a měkkých tkání v okolí jizvy všemi 

směry, pacient si sám provádí masáž jizvy mastí 2x denně. 

3) Reciproční inhibice flexorů levého kyčelního kloubu dle Lewita. 

4) LTV – aktivní cvičení vleže na zádech – izometrické cvičení antagonistů 

svalů hypertonických, tj. m. gluteus maximus, v antalgické poloze tj. 

semiflexe v kyčelním a kolenním kloubu (kolenní kloub podložen válcem) – 

izometrické kontrakce m. gluteus maximus oboustranně, 3 x 10 opakování, 

po 20-ti provedeních sníženo podložení kolenního kloubu. 

5) Chůze o dvou podpažních berlích – třídobá – přísunem, s úplným 

odlehčením, cca 40 m – na cvičebnu. 
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Výsledek: 

V průběhu provádění technik měkkých tkání se snižovala bolestivost 

v oblasti levého kyčelního kloubu – cca po 5 minutách došlo k uvolnění jizvy, 

fascií a měkkých tkání v oblasti jizvy. Došlo ke snížení svalového hypertonu 

flexorů kyčelního a kolenního kloubu pomocí reciproční inhibice dle Lewita 

a aktivního cvičení vleže na zádech. Pacient s asistencí fyzioterapeuta došel o 2 

podpažních berlích na cvičebnu, ale zpět již ne, zpáteční cestu na pokoj absolvoval 

na vozíku. Poté přiložen kryosáček na oblast operované kyčle – s cílem redukce 

otoku. 

 

12. 1. 2012 

Status praesens: 

Subj.: Cítí se dobře, nicméně bolestivost v oblasti kyčelního a kolenního kloubu 

LDK je v porovnání s předešlým dnem stejná, udává stupeň bolestivosti 4 – 5. 

Obj.: Orientován, spolupracuje, při příchodu polohovací lůžko nastaveno opět 

do poměrně velké flexe v kyčelním a kolenním kloubu (práce na PC). DF 18/min., 

TF 76/min. 

Cíl terapeutické jednotky: 

1) Zmírnění bolestivosti v oblasti levého kyčelního a kolenního kloubu. 

2) Zmírnění hypertonu flexorů kyčelního a kolenního kloubu. 

3) Zvýšení rozsahu pohybu v levém kyčelním a kolenním kloubu. 

4) Zlepšení aktivní hybnosti v kyčelním a kolenním kloubu. 

5) Uvolnění měkkých tkání v oblasti levého kyčelního kloubu a péče o jizvu. 

6) Pokračovat v nácviku chůze o dvou podpažních berlích. 

Návrh terapie: 

1) TMT v oblasti levého stehna, relaxační techniky, masáž jizvy. 

2) Pasivní pohyby ke zvýšení kloubní pohyblivosti LDK. 

3) Opakování cvičení z předchozího dne + aktivní cvičení LDK do extenze 

v kyčelním kloubu a pokusit se tak dosáhnout zmírnění svalového tonu 

na flexorech kyčelního kloubu, AGR v antalgické poloze. 

4) Chůze o dvou podpažních berlích s úplným odlehčením LDK. 
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Provedení terapie: 

1) TMT – míčkování na přední a zevní straně levého stehna, pomalé podélné 

tahy protažení fascií všemi směry, tlaková masáž jizvy, pacient si sám provádí 

masáž jizvy mastí s arnikou 2x denně. 

2) Pasívní cvičení levého kyčelního kloubu do flexe se současně flektovaným 

kolenním kloubem a abdukce vleže na zádech s extendovaným kolenním 

kloubem. 

3) Cvičení vleže na zádech, kyčelní a kolenní kloub v semiflexi – izometrické 

cvičení m. gluteus 2x 10 opakování. 

4) Cvičení vleže na zádech AGR na flexory kyčelního kloubu, výchozí poloha je 

antalgická + nácvik autoterapie, izometrická kontrakce 20sec. s následnou 

relaxací 20sec. 

5) Izometrické cvičení m. gluteus maximus – tentokrát lze nastavit výchozí 

antalgickou polohu z menší flexe v kyčelním a kolenním kloubu – opět 3 x10 

opakování. 

6) Cvičení vleže na zádech – pasivní trojflexe LDK – do extenze aktivně proti 

lehkému odporu – při cvičení bez bolesti. 

7) Chůze s pomocí dvou podpažních berlí. 

8) Na závěr znovu edukace pacienta: v průběhu dne při práci na PC polohovat 

postel do nižší polohy, se snahou o menší flekční nastavení v kyčelním 

a kolenním kloubu – krátce, do bolesti, ale několikrát za den, s cílem udržet 

dosaženou pozici. 

Výsledek: 

Uvolnění hypertonu flexorů kyčelního kloubu, menší bolestivost v oblasti 

kyčelního kloubu, bolestivost kolenního kloubu se nepodařilo ovlivnit, oblast jizvy 

a okolní tkáně uvolněná, palpačně citlivá horní část jizvy, chůze proběhla 

bez obtíží, ale zpáteční cesta na pokoj opět na vozíku. 

 

13. 1. 2012 

Status praesens: 

Subj.: Pacient se cítí se dobře, udává bolest na přední straně stehna a v kolenním 

kloubu, bolest na přední straně stehna hodnotí st. 2 – 3, bolest kolenního kloubu st. 

5. 

Obj.: Orientován, spolupracuje, pozitivně naladěn, DF 18/min, TF 76/min. 
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Cíl terapeutické jednotky: 

1) Zmírnění bolestivosti v oblasti levého kyčelního a kolenního kloubu. 

2) Zmírnění hypertonu flexorů kyčelního a kolenního kloubu. 

3) Zlepšení aktivní hybnosti v kyčelním a kolenním kloubu. 

4) Zvýšení rozsahu pohybu v levém kyčelním a kolenním kloubu. 

5) Uvolnění měkkých tkání v oblasti levého kyčelního kloubu, péče o jizvu. 

6) Nácvik chůze o dvou podpažních berlích. 

Návrh terapie: 

1) TMT a míčkování v oblasti levého stehna, relaxační techniky. 

2) LTV – aktivní pohyby LDK. 

3) Pasivní pohyby ke zvýšení rozsahu pohybu v operovaném kyčelním kloubu. 

4) Tape na ovlivnění svalového tonu LDK. 

5) Chůze o dvou podpažních berlích s úplným odlehčením LDK. 

Provedení terapie: 

1) TMT – míčkování na přední a zevní straně levého stehna, pomalé podélné 

tahy protažení fascií všemi směry, TMT k uvolnění hypertonického začátku 

a úponu m. rectus femoris, uvolnění adduktorů kyčelního kloubu, facilitace m. 

vastus medialis „ježkem“. Tlaková masáž jizvy, pacient si sám provádí masáž 

jizvy mastí s arnikou 2x denně. 

2) LTV – aktivní cvičení vleže na zádech – pohyb z trojflexe do extenze – 

aktivně proti lehkému odporu. 

3) LTV – pasivní cvičení – vleže na zádech. Pohyb v levém kyčelním kloubu 

do flexe a abdukce. Vleže na pravém boku – pasivní pohyb LDK do trojflexe, 

následuje aktivní pohyb do extenze proti mírnému odporu + facilitace m. 

gluteus maximus „ježkem“. 

4) Taping pro uvolnění začátku a úponu m. rectus femoris a m. tensor fascie 

latae a k facilitaci m. rectus femoris, m. gluteus maximus a m. tibialis 

anterior, proveden supervizorem. 

5) Nácvik chůze o dvou podpažních berlích, s úplným odlehčením, 40m. 

Výsledek terapie: 

Uvolnění hypertonu flexorů kyčelního kloubu, zmírněna bolestivost 

v oblasti kyčelního a kolenního kloubu, zlepšena posunlivost měkkých tkání 

v oblasti jizvy, přetrvává vyšší napětí v horní části jizvy. Zpáteční cesta na pokoj 

absolvoval na vozíku. Pacient po terapii spokojen. 
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14. 1. a 15. 1. 2012 

LTV na lůžku, chůze o dvou podpažních berlích, zajištěno fyzioterapeuty ORFM.  

 

16. 1. 2012 

Status praesens: 

Subj.: Pacient se cítí výrazně lépe, je bez bolesti v oblasti kyčelního a kolenního 

kloubu, stěžuje si na palpační bolest jizvy v její horní části. 

Obj.: Orientován, spolupracuje, DF 18/min., TF 77/min., výrazně zmírněn 

hypertonus flexorů levého kyčelního kloubu, schopen aktivní extenze v levém 

kolenním kloubu. 

Cíl terapeutické jednotky: 

1) Uvolnění měkkých tkání v oblasti levého kyčelního kloubu a péče o jizv. 

2) Zlepšení aktivní hybnosti v kyčelním a kolenním kloubu. 

3) Zvýšení rozsahu pohybu v levém kyčelním a kolenním kloubu. 

4) Zvýšení svalové síly LDK. 

5) Nácvik chůze o dvou podpažních berlích. 

Návrh terapie: 

1) TMT v oblasti levého stehna, masáž jizvy. 

2) LTV vleže na lůžku, aktivní pohyby s dopomocí a pasivní pohyby LDK 

pro zvýšení rozsahu pohybu v levém kyčelním a kolenním kloubu. 

3) LTV vleže na lůžku, aktivní pohyby proti odporu pro posílení svalstva LDK. 

4) Aktivní cvičení s overballem pro posílení svalstva LDK. 

5) Chůze o dvou podpažních berlích s úplným odlehčením LDK. 

Provedení terapie: 

1) TMT – míčkování v oblasti levého kyčelního kloubu podélnými tahy. 

2) LTV – vleže na zádech – pasivní pohyb do flexe v kyčelním kloubu, aktivní 

pohyb do abdukce s dopomocí v krajní poloze. 

3) LTV – vleže na zádech – aktivní trojflexe vleže na zádech proti lehkému 

odporu do flexe i extenze – je možná plná extenze v kolenním kloubu. 

Elevace pánve s pokrčenými DKK, LDK přidržena, výdrž 3 sec. (most). 

Vleže na pravém boku – pasivní pohyb LDK do trojflexe, následuje aktivní 

pohyb do extenze proti mírnému odporu + facilitace m. gluteus maximus 

„ježkem“. 
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4) Cvičení s overballem – vleže na zádech – LDK v extenzi, overball pod levou 

patou, tlak patou do overballu a výdrž na 5 sec. Overball pod kolenem – 

izometrická kontrakce m. quadriceps femoris, za současné facilitace m. vastus 

medialis „ježkem“. 

5) nácvik chůze o dvou podpažních berlích, s úplným odlehčením, 80m. 

Výsledek: 

 Aktivace svalů LDK především extenzorů kolenního kloubu a extenzorů 

kyčelního kloubu, zlepšena pohyblivost v levém kyčelním kloubu. Byla udržena 

plná extenze v kolenním kloubu. Při chůzi se pacient zlepšil kondičně, cestu 

na cvičebnu a zpět na pokoj zvládl dojít.  

 

17. 1. 2012 

Status praesens: 

Subj.: Velká bolestivost jizvy, kolenní kloub bez bolesti. 

Obj.: Částečná ruptura horní poloviny jizvy, výtok, okraje zarudlé, zvýšená teplota 

jizvy a okolí, pacient afebrilní, DF 18/min,TF 75/min., jizva ošetřena a sterilně 

překryta. 

Cíl terapeutické jednotky: 

1) Zvýšení rozsahu pohybu v levém kyčelním a kolenním kloubu. 

2) Zvýšení svalové síly LDK. 

3) Nácvik chůze o dvou podpažních berlích. 

Návrh terapie: 

1) LTV vleže na lůžku, aktivní pohyby s dopomocí a pasivní pohyby LDK 

s pro zvýšení rozsahu pohybu v levém kyčelním a kolenním kloubu. 

2) LTV vleže na lůžku, aktivní pohyby proti odporu pro posílení svalstva LDK. 

3) Aktivní cvičení s overballem pro posílení svalstva LDK. 

4) PNF – 1. flekční diagonála pro LDK – dopomocný kontakt.  

5) Chůze o dvou podpažních berlích s úplným odlehčením LDK. 

Provedení terapie: 

1) LTV – vleže na zádech – Aktivní pohyb do flexe v kyčelním kloubu 

(dopomoc v krajní poloze). Aktivní pohyb proti mírnému odporu do abdukce 

(dopomoc v krajní poloze). 

2) LTV – vleže na zádech – Aktivní trojflexe vleže na zádech proti lehkému 

odporu do flexe i extenze. Izometrická kontrakce mm. glutei vleže na zádech. 
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Elevace pánve s pokrčenými DKK, LDK přidržena, výdrž 3 sec. (most). 

Vleže na pravém boku – pasivní pohyb LDK do trojflexe, následuje aktivní 

pohyb do extenze proti mírnému odporu + facilitace m. gluteus maximus 

„ježkem“. 

3) Cvičení s overballem – vleže na zádech – LDK v extenzi, overball pod levou 

patou, tlak patou do overballu a výdrž na 5 sec. Overball pod kolenem – 

izometrická kontrakce m. quadriceps femoris, za současné facilitace m. vastus 

medialis „ježkem“. 

4) PNF – 1. flekční diagonála pro LDK – použita byla technika pomalý zvrat 

především pro aktivaci m. vastus medialis. 

5) Nácvik chůze o dvou podpažních berlích, s úplným odlehčením, 80m. 

Výsledek: 

 Během dnešní terapie došlo k aktivaci svalů LDK, především m. quadriceps 

femoris s důrazem na m. vastus medialis, dále bylo aktivováno svalstvo gluteální. 

Při PNF pacient cítil bolest především v konečné poloze 1. flekční diagonály – 

bolestivá byla vnější rotace v kyčelním kloubu. Při nácviku chůze nedocházelo 

k flexi v kyčelním a kolením kloubu, naopak docházelo k elevaci pánve 

a nadměrnému zapojování m. quadratus lumborum. 

 

18. 1. 2012 

Status praesens: 

Subj.: Pacient si stěžuje na větší bolestivost v oblasti jizvy. Udává také bolest 

v levém třísle. 

Obj.: Udržena plná pohyblivost do extenze v kolenním kloubu, jizva dnes sterilně 

překryta, zvýšená teplota tkání v oblasti jizvy. Zvýšené napětí adduktorů levého 

kyčelního kloubu. Snížená kloubní vůle v levém hlezenním kloubu a kloubech 

přednoží. Pacient orientován, DF 16/min. TF 72/min. 

Cíl terapeutické jednotky:  

1) Uvolnění adduktorů levého kyčelního kloubu. 

2) Zvýšení rozsahu pohybu v levém kyčelním a kolenním kloubu. 

3) Zvýšení svalové síly LDK. 

4) Zvětšení kloubní vůle v levém hlezenním kloubu a kloubech přednoží. 

5) Zlepšit stereotyp chůze o dvou podpažních berlích. 
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Návrh terapie: 

1) TMT  – míčkování k uvolnění adduktorů levého kyčelního kloubu. 

2) LTV vleže na lůžku – aktivní pohyby a aktivní pohyby s dopomocí 

pro udržení a zvýšení rozsahu pohybu v kyčelním a kolenním kloubu. 

3)  LTV vleže na lůžku – cvičení pro udržení a zvýšení svalové síly LDK. 

4) PIR adduktorů kyčelního kloubu. 

5) PIR m. triceps surae. 

6) Mobilizace periferních kloubů dle Lewita a Rychlíkové. 

7) PNF – 1. flekční diagonála pro LDK – dopomocný kontakt. 

8) Chůze o dvou podpažních berlích s úplným odlehčením LDK. 

Provedení terapie: 

1) TMT – míčkování v oblasti adduktorů kyčelního kloubu, podélné tahy 

směrem kaudálním. 

2) PIR adduktorů kyčelního kloubu. 

3) Mobilizace calcaneu latero – laterálním směrem, mobilizace Lisfrankova 

a Chopartova kloubu dorzoplantárním směrem. 

4) PIR m. triceps surae. 

5) LTV – vleže na zádech – Aktivní trojflexe vleže na zádech proti lehkému 

odporu do flexe i extenze. Elevace pánve s pokrčenými DKK, LDK 

přidržena, výdrž 3 sec. (most). Aktivní pohyb proti mírnému odporu 

do abdukce (dopomoc v krajní poloze). 

6) PNF 1. flekční diagonála pro posílení svalové síly do funkčního pohybu DK – 

nakročení, + pumping effect – pasivně k uvolnění svalů LDK. 

7) Nácvik chůze o dvou podpažních berlích, s úplným odlehčením, 80m. 

Výsledek: 

 Během terapie došlo k uvolnění adduktorů kyčelního kloubu na LDK, a tím 

pádem ke zmírnění bolesti v třísle. Zvýšení rozsahu pohybu do adbdukce v levém 

kyčelním kloubu. Dále došlo k aktivaci svalů na LDK a zvýšení kloubní vůle 

v kloubech levého hlezna a přednoží. Pacient provedl všechny cviky bez obtíží. 

Pozn.: Po terapii navštívil pacienta ortoped – kontrola jizvy. Odlepen tape.  
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19. 1. 2012 

Status praesens: 

Subj.: Pacient pociťuje menší bolestivost v oblasti jizvy, avšak bolest přetrvává, 

dále udává mírnou bolest levého kolenního kloubu, po včerejším odlepení tapu. 

Obj.: Zvýšený tonus v oblasti úponu m. rectus femoris. Jizva sterilně překryta. 

DF:16/min., TF:74/min. 

Cíl terapeutické jednotky: 

1) Uvolnění měkkých tkání v oblasti levého m. quadriceps femoris, zmírnění, 

až odstranění hypertonu m. rectus femoris. 

2) Zvýšení rozsahu pohybu v levém kyčelním kloubu. 

3) Zvýšení svalové síly LDK. 

4) Nácvik stereotypu chůze o dvou podpažních berlích po rovině a do schodů. 

Návrh terapie: 

1) TMT  – míčkování k uvolnění levého m. quadriceps femoris a k zmírnění 

hypertonu m. rectus femoris. 

2) PIR flexorů kyčelního kloubu. 

3) PIR m. triceps surae. 

4) LTV vleže na lůžku – aktivní pohyby a aktivní pohyby s dopomocí pro 

udržení a zvýšení rozsahu pohybu v kyčelním a kolenním kloubu. 

5) LTV – vleže na lůžku – cvičení pro udržení a zvýšení svalové síly LDK.  

6) Aktivní cvičení s overballem pro posílení svalstva LDK. 

7) PNF – 1. flekční a 2. extenční diagonála pro LDK. 

8) Nácvik stereotypu chůze o dvou podpažních berlích po rovině a do schodů 

(dnes poprvé se zapůjčenou peroneální páskou). 

Provedení: 

1) TMT – míčkování v oblasti levého m. quadriceps femoris se zaměřením 

na hypertonický m. rectus femoris  – podélné tahy směrem kaudálním. 

2) PIR flexorů kyčelního kloubu vleže na boku. 

3) PIR m. triceps surae vleže na břiše. 

4) LTV – vleže na zádech – Aktivní pohyb do flexe v kyčelním kloubu 

(dopomoc v krajní poloze). Aktivní pohyb proti mírnému odporu do abdukce 

(dopomoc v krajní poloze). Izometrická kontrakce mm. glutei vleže na břiše – 

proti odporu. Elevace pánve s pokrčenými DKK, LDK přidržena, výdrž 3 sec. 

(most). 
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5) LTV – vleže na pravém boku – pasivní pohyb LDK do trojflexe, následuje 

aktivní pohyb do extenze proti mírnému odporu + facilitace m. gluteus 

maximus „ježkem“. 

6) Cvičení s overballem – vleže na zádech – overball pod patou extendované 

LDK – flexe v kyčelním a kolením kloubu do krajní polohy a zpět. 

7) PNF – 1. flekční diagonála pro LDK – použita byla technika pomalý zvrat 

především pro aktivaci m. vastus medialis. 2. extenční diagonála pro LDK – 

použitá byla technika pomalý zvrat především pro aktivaci m. gluteus 

maximus 

8) Nácvik chůze o dvou podpažních berlích po rovině a do schodů s peroneální 

páskou – 80m a 13 schodů nahoru a dolů. 

Výsledek:  

 Během terapie došlo k zajištění normotonu m. rectus femoris a uvolnění m. 

quadriceps femoris. Došlo k aktivaci svalů LDK a k zvýšení rozsahu pohybu 

v levém kyčelním kloubu do extenze. Pacient dnes poprvé vyzkoušel chůzi 

s peroneální páskou – chůze mu byla ze začátku nepříjemná, podle vlastních slov si 

na peroneální pásku bude muset zvyknout. Nácvik chůze do schodů pacient zvládl, 

avšak bylo nutné opravovat správný stereotyp chůze, při kroku levou DK 

docházelo k výraznému zapojení m. quadratus lumborum, pacientovi byla 

připomínána nutnost flexe v kyčelním a kolením kloubu.  

 

20. 1. 2012 

 Pacient přeložen na oddělení ortopedie pro excizi stehových píštělí. Zpět 

na ORFM přeložen 24. 1. 2012 k pokračování rehabilitační péče.  

 

25. 1. 2012 

Status praesens: 

Subj.: Pacient si stěžuje na bolest operační rány a kolenního kloubu. Bolest cítí jak 

v klidu, tak při pohybu. 

Obj.: Snížená posunlivost tkání v oblasti jizvy všemi směry. V okolí jizvy je mírný 

otok, jizva samotná je sterilně překryta. Hypertonus m. rectus femoris v oblasti nad 

patellou, nalezen TGP v cca. 3 cm nad patellou. Samotná patella neposunlivá 

kranio – kaudálním a latero – laterálním směrem, též snížená kloubní vůle 

v kloubech přednoží a calcaneu. DF: 17/min, TF: 78/min. 
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Cíl terapeutické jednotky: 

1) Zvýšení posunlivosti měkkých tkání v oblasti jizvy, zmírnění otoku. 

2) Zajištění normotonu m. rectus femoris, odstranění TGP. 

3) Zvýšení rozsahu pohybu v levém kyčelním kloubu. 

4) Zvýšení svalové síly LDK. 

5) Zvýšení posunlivosti patelly. 

6) Nácvik stereotypu chůze o dvou podpažních berlích po rovině a do schodů. 

Návrh terapie: 

1) TMT – míčkování v oblasti kolem jizvy a v oblasti m. quadriceps femoris se 

zaměřením na hypertonický m. rectus femoris a TGP. 

2) LTV – vleže na lůžku – aktivní pohyby a aktivní pohyby s dopomocí 

pro udržení a zvýšení rozsahu pohybu v kyčelním a kolenním kloubu. 

3) LTV – vleže na lůžku – cvičení pro udržení a zvýšení svalové síly 

LDK.(jinak) 

4) cvičení s overballem pro udržení a zvýšení svalové síly LDK. 

5) Mobilizace periferních kloubů dle Lewita a Rychlíkové 

6) Nácvik správného stereotypu chůze o dvou podpažních berlích po rovině 

a do schodů. 

Provedení: 

1) TMT – míčkování v oblasti kolem jizvy. Podélné tahy a tahy směrem k jizvě. 

Dále míčkování m. quadriceps femoris, se zaměřením na m. rectus femoris – 

míčkování pomalými tahy k snížení hypertonu. Cílený tlak na TGP nad 

patellou. 

2) Mobilizace calcaneu latero – laterálním směrem, mobilizace Lisfrankova 

a Chopartova kloubu dorzoplantárním směrem, mobilizace patelly kranio – 

kaudálním, latero – laterálním směrem, mobilizace patelly kroužením. 

3) LTV – vleže na zádech – aktivní trojflexe vleže na zádech proti lehkému 

odporu do flexe i extenze. Elevace pánve s pokrčenými DKK, LDK 

přidržena, výdrž 3 sec. (most). Izometrická kontrakce mm. glutei vleže 

na břiše – proti odporu. Vleže na pravém boku – pasivní pohyb LDK do 

trojflexe, následuje aktivní pohyb do extenze proti mírnému odporu, cílené 

zapojení m. gluteus maximus v maximální extenzi. 

4) Cvičení s overballem – vleže na zádech – LDK v extenzi, overball 

pod kolenem – izometrická kontrakce m. quadriceps femoris, za současné 
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facilitace m. vastus medialis „ježkem“. Overball pod patou extendované LDK 

– flexe v kyčelním a kolením kloubu do krajní polohy a zpět. 

5) Chůze s peroneální páskou o dvou podpažních berlích po oddělění 

a do schodů – cca. 80m a 13 schodů nahoru a dolů. 

Výsledek: 

 Během dnešní terapie došlo k protažení měkkých tkání v oblasti jizvy 

a zmírnění otoku. 

Zmírnění hypertonu v oblasti m. rectus femoris, odstranění TGP m. rectus femoris. 

Zvýšení kloubní vůle v kloubech hlezna a přednoží, zvýšení kloubní vůle patelly. 

Aktivace svalů LDK, především m. quadriceps femoris a mm. glutei. Udržení 

rozsahu pohybu v kloubech LDK. Nácvik chůze o dvou podpažních berlích po 

rovině a do schodů – při chůzi mírná nestabilita, stále výrazné zapojování m. 

quadratus lumborum, při chůzi do schodů i po rovině bylo nutné pacienta neustále 

upozorňovat na nutnost flexe v kyčelním a kolenním kloubu. Pacient všechny 

cviky zvládl, po terapii se cítí unaven, je však v dobré náladě – je rád „že se opět 

něco děje“. 

 

26. 1. 2012 

Status praesens: 

Subj.: Pacient udává výrazně menší bolest v oblasti jizvy a kolenního kloubu. Jinak 

se cítí dobře a těší se na dnešní terapii. 

Obj.: Zlepšení tonu v oblasti levého stehna – normotonus m. rectus femoris a m. 

vastus medialis. Zvýšené napětí adduktorů kyčelního kloubu. Přetrvává mírný otok 

měkkých tkání v oblasti jizvy. Palpačně zlepšen tonus na m. triceps surae – jistě 

vlivem aktivací do dorzální flexe – při použití peroneální pásky. Nalezeno zvýšené 

napětí pod levým žeberním obloukem v oblasti m. quadratus lumborum – palpačně 

bolestivý. DF: 16/min. TF: 75/min. 

Cíl terapeutické jednotky: 

1) Snížení otoku měkkých tkání v oblasti jizvy. 

2) Uvolnění adduktorů levého kyčelního kloubu. 

3) Uvolnění m. quadratus lumborum a oblasti pod levým žeberním obloukem. 

4) Zvýšení rozsahu pohybu v levém kyčelním kloubu. 

5) Zvýšení svalové síly LDK.  

6) Aktivace břišního svalstva. 
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7) Nácvik stereotypu chůze o dvou podpažních berlích po rovině a do schodů. 

Návrh terapie: 

1) TMT – míčkování v oblasti kolem jizvy, dále TMT a míčkování k uvolnění 

adduktorů levého kyčelního kloubu. TMT v oblasti m. quadratus lumborum.  

2) PIR adduktorů kyčelního kloubu. 

3) LTV vsedě a vleže na lůžku – aktivní pohyby, aktivní pohyby s dopomocí 

a proti odporu pro udržení a zvýšení rozsahu pohybu v kloubech LDK, 

a pro udržení a zvýšení svalové síly LDK. Cvičení pro aktivaci břišního 

svalstva vleže na lůžku. 

4) Nácvik stabilizace pánve vleže na zádech. 

5) Nácvik správného stereotypu chůze o dvou podpažních berlích po rovině 

a do schodů. 

Provedení: 

1) TMT – míčkování v oblasti kolem jizvy. Podélné tahy směrem kraniálním 

a tahy směrem k jizvě. Dále míčkování v oblasti adduktorů kyčelního kloubu, 

podélné tahy směrem kaudálním, TMT adduktorů – hnětení. TMT v oblasti 

m. quadratus lumborum, protažení fascií pod levým žeberním obloukem 

s cíleným nádechem do ošetřovaného místa. 

2) PIR adduktorů kyčelního kloubu vleže na zádech. 

3) LTV – vsedě na lůžku – DKK přes okraj lehátka – extenze v levém kolenním 

kloubu proti gravitaci. 

4) LTV – vleže na zádech – aktivní trojflexe vleže na zádech proti lehkému 

odporu do flexe i extenze. Aktivace břišního svalstva vleže na zádech – nohy 

podloženy válcem – hluboký nádech do břicha, následný maximální usilovný 

výdech – aktivace břišního svalstva (pacient si sám v oblasti nad předními 

spinami palpačně kontroluje svalovou aktivitu). Aktivace břišního svalstva 

vleže na zádech – nohy podloženy válcem – pacient při výdechu tlačí patami 

do válce. 

5) Nácvik stabilizace – elevace pánve s pokrčenými DKK – následné postrky 

do stran. 

6) Chůze s peroneální páskou o dvou podpažních berlích po oddělení 

a do schodů – cca. 80m a 13 schodů nahoru a dolů. 
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Výsledek: 

 Během dnešní terapie došlo ke zmírnění otoku měkkých tkání v oblasti 

kolem jizvy, dále k uvolnění adduktorů levého kyčelního kloubu. Uvolnění oblasti 

m. quadratus lumborum, která byla v hypertonu zřejmě z nadměrného zatěžování 

při chůzi. Aktivace svalů LDK především m. quadriceps femoris a gluteálního 

svalstva. Aktivace břišního svalstva. Byl proveden nácvik stabilizace pánve vleže 

na zádech pro zlepšení stability při chůzi. Nácvik chůze o dvou podpažních berlích 

po rovině a do schodů – výrazně menší elevace pánve, pacient již nechodí 

přísunem, pokládá zdravou nohu před berle. 

 

27. 1. 2012 

Status praesens: 

Subj.: Pacient udává mírnou bolest v oblasti kyčelního kloubu, koleno bez bolesti. 

Pacient se cítí dobře, je v dobré náladě. 

Obj.: Přetrvává mírný otok v oblasti kolem jizvy, jizva samotná sterilně překryta, 

snížená posunlivost tkání především laterálně od jizvy. Hypotonus v oblasti flexorů 

kolenního kloubu a extenzorů kyčelního kloubu. 

Cíl terapeutické jednotky: 

7) Snížení otoku měkkých tkání v oblasti jizvy. 

8) Zvýšení rozsahu pohybu v levém kyčelním kloubu. 

9) Zvýšení svalové síly LDK.  

10) Nácvik stereotypu chůze o dvou podpažních berlích po rovině a do schodů. 

Návrh terapie: 

1) TMT – míčkování v oblasti kolem jizvy  

2) LTV – vsedě a leže na lůžku – aktivní pohyby, aktivní pohyby s dopomocí 

a proti odporu pro udržení a zvýšení rozsahu pohybu v kloubech LDK 

a pro udržení a zvýšení svalové síly LDK.  

3) Cvičení s overballem pro udržení a zvýšení svalové síly LDK. 

4) Nácvik stabilizace pánve vleže na zádech 

5) Cvičení pomocí systému THERAPY MASTER – zvýšení rozsahu pohybu 

v kloubech LDK a pro udržení a zvýšení svalové síly LDK. 

6) Nácvik správného stereotypu chůze o dvou podpažních berlích po rovině 

a do schodů. 
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Provedení: 

1) TMT – míčkování v oblasti kolem jizvy se zaměřením na měkké tkáně 

laterálně od jizvy. Podélné tahy směrem kraniálním a tahy směrem k jizvě. 

Protažení fasciií laterálně od jizvy všem směry.  

2) LTV – vsedě na lůžku – DKK přes okraj lehátk a – extenze v levém kolenním 

kloubu proti gravitaci. Overball pod ploskou levé nohy – tlak do overbalu 

3sec., následné uvolnění. 

3) Cvičení s overballem – vleže na zádech – LDK v extenzi, overball 

pod kolenem – izometrická kontrakce m. quadriceps femoris, za současné 

facilitace m. vastus medialis „ježkem“. Overball pod patou extendované LDK 

– flexe v kyčelním a kolením kloubu do krajní polohy a zpět. 

4) Nácvik stabilizace – elevace pánve s pokrčenými DKK – následné postrky 

do stran. 

5) Cvičení pomocí systému THERAPY MASTER vleže na zádech. Aktivní 

abdukce v kyčelním kloubu LDK proti odporu do krajní polohy a zpět. 

Aktivní flexe v kyčelním a kolenním kloubu LDK do krajní polohy zpět. 

6) Cvičení pomocí systému THERAPY MASTER vleže na pravém boku – 

aktivní pohyb z flexe v kyčelním a kolenním kloubu LDK do extenze 

v kyčelním kloubu – důraz na aktivaci m. gluteus maximus v krajní poloze 

extenze. (viz. Příloha č. 6.3, obr. č. 13) 

7) Chůze s peroneální páskou o dvou podpažních berlích po oddělení 

a do schodů – cca. 80m a 26 schodů nahoru a dolů 

Výsledek: 

 Během dnešní terapie došlo ke zmírnění otoku měkkých tkání v oblasti 

kolem jizvy a k protažení fascií laterálně od jizvy. Dále k uvolnění adduktorů 

levého kyčelního kloubu. Aktivace svalů LDK především m. quadriceps femoris 

a gluteálního svalstva. Zvýšení rozsahu pohybu v kyčelním klubu především 

do flexe a abdukce. Byl proveden nácvik stabilizace pánve vleže na zádech. Nácvik 

chůze o dvou podpažních berlích po rovině a do schodů. Při chůzi byla zřejmá 

mírná elevace pánve, dohází již k větší flexi v kolenním a kyčelním kloubu, je však 

nutné pacienta na odchylky od správného stereotypu stále upozorňovat. Pacient 

dnes zvládl vyjít do prvního patra – 26 schodů nahoru a dolů.  
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28. 1. a 29. 1. 2012 

LTV na lůžku, chůze o dvou podpažních berlích, zajištěno fyzioterapeuty ORFM. 

 

30. 1. 2012 

Status praesens: 

Subj.: Pacient bez bolestí, cítí se dobře, po víkendu se těší na dnešní terapii. 

Při aktivní dorzální flexi levého hlezenního kloubu pociťuje tlak v talokrurálním 

skloubení. 

Obj.: Oblast kolem jizvy již bez otoku, jizva stále sterilně překryta, mírný 

hypertonus v oblasti adduktorů kyčelního kloubu, zvýšené napětí pod levým 

žeberním obloukem v oblasti m. quadratus lumborum, snížená kloubní vůle patelly 

kaudálním směrem a calcaneu směrem laterálním. DF:18/min., TF:72/min 

Cíl terapeutické jednotky: 

1) Uvolnění adduktorů levého kyčelního kloubu. 

2) Uvolnění m. quadratus lumborum a oblasti pod levým žeberním obloukem. 

3) Zvýšení kloubní vůle patelly a calcaneu. 

4) Zvýšení rozsahu pohybu v levém kyčelním kloubu. 

5) Zvýšení svalové síly LDK.  

6) Aktivace břišního svalstva. 

7) Nácvik stereotypu chůze o dvou podpažních berlích po rovině a do schodů. 

Návrh terapie: 

1) TMT a míčkování k uvolnění adduktorů levého kyčelního kloubu. TMT 

v oblasti m. quadratus lumborum. PIR adduktorů kyčelního kloubu. 

2) Mobilizace periferních kloubů dle Lewita a Rychlíkové 

3) PIR m. triceps surae. 

4) LTV vsedě a vleže na lůžku, ve stoje – aktivní pohyby, aktivní pohyby 

a aktivní pohyby proti odporu pro udržení a zvýšení rozsahu pohybu 

v kloubech LDK a pro udržení a zvýšení svalové síly LDK. 

5) LTV vleže na lůžku – cvičení pro aktivaci břišního svalstva.  

6) PNF – 1. flekční a 2. extenční diagonála pro LDK. 

7) Nácvik správného stereotypu chůze o dvou podpažních berlích po rovině 

a do schodů. 
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Provedení: 

1) TMT – míčkování v oblasti adduktorů kyčelního kloubu, podélné tahy 

směrem kaudálním, TMT adduktorů – hnětení. TMT v oblasti m. quadratus 

lumborum, protažení fascií pod levým žeberním obloukem s cíleným 

nádechem do ošetřovaného místa. 

2) PIR adduktorů kyčelního kloubu vleže na zádech. 

3) mobilizace calcaneu latero – laterálním směrem, mobilizace patelly kranio – 

kaudálním, latero – laterálním směrem, mobilizace patelly kroužením. 

4) PIR m. triceps surae 

5) Aktivní cvičení levého hlezenního kloubu do dorzální flexe 

6) LTV – ve stoje u opory – pohyb z flexe v kyčelním a kolenním kloubu LDK 

do extenze v kyčelním kloubu. Abdukce v kyčelním kloubu LDK – 

s důraznou fixací pánve fyzioterapeutem, tento pohyb je proveden v malém 

rozsahu, při pokusu o větší rozsah dochází k aktivaci m. quadratus 

lumborum. 

7) LTV – vsedě na lůžku – DKK přes okraj lehátka – extenze v levém kolenním 

kloubu proti gravitaci, následná výdrž v maximální extenzi 3 sec. Overball 

pod ploskou levé nohy – tlak do overbalu 3sec., následné uvolnění. 

8) LTV – vleže na zádech – aktivní trojflexe vleže na zádech proti lehkému 

odporu do flexe i extenze. Aktivace břišního svalstva vleže na zádech – nohy 

podloženy válcem – hluboký nádech do břicha, následný maximální usilovný 

výdech – aktivace břišního svalstva (pacient si sám v oblasti nad předními 

spinami palpačně kontroluje svalovou aktivitu). Aktivace břišního svalstva 

vleže na zádech – nohy podloženy válcem – pacient při výdechu tlačí patami 

do válce. 

9) PNF – 1. flekční diagonála pro LDK – použita byla technika výdrž – 

relaxace – aktivní pohyb především pro aktivaci m. vastus medialis, m. 

rectus femoris pars medialis a m. tikalis anterior. 2. extenční diagonála pro 

LDK – použitá byla technika výdrž – relaxace – aktivní pohyb především 

pro aktivaci m. gluteus maximus 

10) Chůze s peroneální páskou o dvou podpažních berlích po oddělění 

a do schodů – cca. 80m a 26 schodů nahoru a dolů 
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Výsledek: 

 Během dnešní terapie došlo k uvolnění adduktorů kyčelního kloubu. Dále 

k uvolnění oblasti m. quadratus lumborum, zvýšení rozsahu pohybu do abdukce 

v kyčelním kloubu. Dále došlo ke zvýšení kloubní vůle patelly kaudálním směrem 

a calcaneu směrem laterálním. Aktivace svalů LDK především flexorů a extenzorů 

kyčelního kloubu – cvičení ve vyšších polohách pacient zvládl, při cvičení ve stoje 

mírná nestabilita. Dále došlo k aktivaci břišního svalstva vleže na zádech. Při chůzi 

je vidět zlepšení stereotypu. Po dnešní terapeutické jednotce byl pacient unavený, 

ale je spokojený s pokroky při terapii. 

 

31. 1. 2012 

Status praesens: 

Subj.: Pacient se cítí dobře, po včerejší terapii více odpočíval, nicméně cítí se 

spokojený, protože si dnes ráno sám nazul boty a oblékl kalhoty. Pociťuje stále 

zvýšené napětí v oblasti m. quadratus lumborum. Na bolest patelly 

nebo hlezenního kloubu si nestěžuje. 

Obj.: Dobře spolupracuje, oproti včerejšímu vyšetření hypertonus palpačně 

pod levým žeberním obloukem méně, menší i hypertonus v adduktorech kyčelního 

kloubu. DF 17/min.TF 72/min. 

Cíl terapeutické jednotky: 

1) Uvolnění adduktorů levého kyčelního kloubu a m. quadratus lumborum. 

2) Zvýšení rozsahu pohybu v levém kyčelním kloubu. 

3) Zvýšení svalové síly LDK.  

4) Aktivace a posílení břišního svalstva. 

5) Nácvik stereotypu chůze o dvou podpažních berlích po rovině a do schodů. 

Návrh terapie: 

1) TMT – míčkování v oblasti adduktorů kyčelního kloubu, podélné tahy 

směrem kaudálním, TMT adduktorů – hnětení.  

2) PIR adduktorů kyčelního kloubu. 

3) LTV vsedě a vleže na lůžku, ve stoje – aktivní pohyby, aktivní pohyby 

a aktivní pohyby proti odporu pro udržení a zvýšení rozsahu pohybu 

v kloubech LDK a pro udržení a zvýšení svalové síly LDK. 

4) LTV vleže na lůžku – cvičení pro aktivaci břišního svalstva. 

5) Nácvik stabilizace pánve vleže na zádech a na boku. 
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6) PNF – posteriorní deprese pánve k uvolnění m. quadratus lumborum. 

7) Nácvik správného stereotypu chůze o dvou podpažních berlích po rovině 

a do schodů. 

Provedení terapie: 

1) TMT – míčkování v oblasti adduktorů kyčelního kloubu, podélné tahy 

směrem kaudálním, TMT adduktorů – hnětení.  

2) PIR na adduktory – vleže na zádech. 

3) LTV – ve stoje u opory – pohyb z flexe v kyčelním a kolenním kloubu LDK 

do extenze v kyčelním kloubu. Abdukce v kyčelním kloubu LDK – 

s důraznou fixací pánve fyzioterapeutem. 

11) LTV – vleže na zádech – aktivní trojflexe vleže na zádech proti lehkému 

odporu do flexe i extenze. Aktivace břišního svalstva vleže na zádech – 

pokrčené DKK, střídavý izometrický tlak HKK kolena proti dlani, výdech 

s tlakem. Aktivace břišního svalstva vleže na zádech – nohy podloženy 

válcem – pacient při výdechu tlačí patami do válce. 

4) Nácvik stabilizace – elevace pánve s pokrčenými DKK – následné postrky 

do stran. Následně udržet elevaci pánve a odlehčit jednu DK z opory – 

zvednout chodidlo – důrazná fixace stojné DK – udržet koleno v ose – na levé 

DK je nutná i fixace chodidla terapeutem. (most na jedné DK). Vleže na boku 

– postrky zepředu na rameno a zezadu na pánev, totéž v opačném směru. 

5) PNF – posteriorní deprese pánve, byla použita technika kontrakce – relaxace 

ke snížení svalového tonu ipsilaterálního m. quadratus lumborum. 

6) Chůze s peroneální páskou o dvou podpažních berlích po oddělění 

a do schodů – cca. 80m a 26 schodů nahoru a dolů 

Výsledek: 

 Odstraněn hypertonus adduktorů levého kyčelního kloubu, levý dolní 

žeberní oblouk bez palpační bolestivosti, zlepšen aktivní rozsah pohybů LDK 

do flexe, extenze a abdukce. Dnešní terapeutická jednotka byla náročnější, 

převládalo posilování oslabených svalů. Při chůzi patrná větší jistota pacienta. 

Po návratu na lůžko příjemně unaven. 
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1. 2. 2012 

Status praesens: 

Subj.: Po včerejší terapii převládal pocit únavy do odpoledních hodin, nicméně 

tento způsob terapie mu vyhovuje, cítí se opět soběstačný, téměř v rozsahu jako 

před úrazem. Bolesti, pocit tlaku nebo tahu také neudává. Udával úlevu po 

protažení m. quadratus lumborum vleže na boku. 

Obj.: Pozitivně naladěn na cvičení, palpačně zjištěn stále lehce zvýšený tonus 

adduktorů levého kyčelního kloubu oproti PDK. Palpačně zjištěn i zvýšený tonus 

m. quadratus lumborum a úponu šikmých břišních svalů pod levým žeberním 

obloukem – vše palpačně nebolestivé. DF: 18/min., TF 74/min. 

Cíl terapeutické jednotky: 

1) Uvolnění adduktorů levého kyčelního kloubu. 

2) Uvolnění m. quadratus lumborum a oblasti pod levým žeberním obloukem. 

3) Zvýšení rozsahu pohybu v levém kyčelním kloubu. 

4) Nácvik stereotypu chůze o dvou podpažních berlích po rovině a do schodů. 

Návrh terapie: 

1) TMT a míčkování k uvolnění adduktorů levého kyčelního kloubu. TMT 

v oblasti m. quadratus lumborum. 

2) PIR adduktorů kyčelního kloubu. 

3) PIR m. triceps surae 

4) LTV vsedě a vleže na lůžku, ve stoje – aktivní pohyby, aktivní pohyby 

a aktivní pohyby proti odporu pro udržení a zvýšení rozsahu pohybu 

v kloubech LDK a pro udržení a zvýšení svalové síly LDK. 

5) LTV vleže na lůžku – cvičení pro aktivaci břišního svalstva. 

6) Nácvik stabilizace pánve vleže na zádech a na boku. 

7) PNF – 1. flekční a 2. extenční diagonála pro LDK.  

8) Nácvik správného stereotypu chůze o dvou podpažních berlích po rovině 

a do schodů. 

Pozn.: Vzhledem k náročnosti a odpovídající únavě pacienta ponechat rozsah 

cvičební jednotky předchozího dne, soustředit se na kvalitu provedení jednotlivých 

cviků většinu aktivního cvičení provádět proti odporu. 
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Provedení: 

7) TMT – míčkování v oblasti adduktorů kyčelního kloubu, podélné tahy 

směrem kaudálním, TMT adduktorů  – hnětení. TMT v oblasti m. quadratus 

lumborum, protažení fascií pod levým žeberním obloukem s cíleným 

nádechem do ošetřovaného místa. 

8) PIR na adduktory – vleže na zádech. 

9) PIR m. triceps surae. 

10) LTV – ve stoje u opory – pohyb z flexe v kyčelním a kolenním kloubu LDK 

do extenze v kyčelním kloubu. Abdukce v kyčelním kloubu LDK – 

s důraznou fixací pánve fyzioterapeutem. 

12) LTV – vleže na zádech – aktivní trojflexe vleže na zádech proti lehkému 

odporu do flexe i extenze. Aktivace břišního svalstva vleže na zádech – 

pokrčené DKK, střídavý izometrický tlak HKK kolena proti dlani, výdech 

s tlakem. Aktivace břišního svalstva vleže na zádech – nohy podloženy 

válcem – pacient při výdechu tlačí patami do válce. 

11) Nácvik stabilizace – elevace pánve s pokrčenými DKK – následné postrky do 

stran. Následně udržet elevaci pánve a odlehčit jednu DK z opory – zvednout 

chodidlo – důrazná fixace stojné DK – udržet koleno v ose – na levé DK je 

nutná i fixace chodidla terapeutem (most na jedné DK). Vleže na boku – 

postrky zepředu na rameno a zezadu na pánev, totéž v opačném směru. 

12) PNF – 1. flekční diagonála pro LDK – použita byla technika výdrž – relaxace 

– aktivní pohyb především pro aktivaci m. vastus medialis, m. rectus femoris 

pars medialis a m. tikalis anterior. 2. extenční diagonála pro LDK – použitá 

byla technika výdrž – relaxace – aktivní pohyb především pro aktivaci m. 

gluteus maximus 

13) Chůze s peroneální páskou o dvou podpažních berlích po oddělení 

a do schodů – cca. 80m a 39 schodů nahoru a dolů. 

Výsledek: 

Pacient bez hypertonu v m. quadratus lumborum a adduktorech levého kyčelního 

kloubu. Udržen rozsah aktivních pohybů v kloubech LDK. Dnes zlepšena kvalita 

provedení jednotlivých cviků. Při chůzi do schodů pacient zvládl vyjít do 2. patra 

tj. 39 schodů. Bolesti ani jiné obtíže pacient neudává, unavený, spokojený. 
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2. 2. 2012 

Status praesens: 

Subj.: Podle vlastních slov se „výborně vyspal“, bez bolesti, či jiných obtíží. 

Obj.: Dnes ošetřujícím lékařem povoleno zatěžování LDK na 30%. Při vědomí, 

orientován osobou, místem i časem, spolupracuje. DF: 16/min., TF: 73/min. 

Cíl terapeutické jednotky: 

1) Výstupní kineziologický rozbor (viz níže). 

Provedení: 

Pacient měl při vyšetření pozitivní přístup, ochotně spolupracoval.  
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3.6 Výstupní kineziologický rozbor 

2. 2. 2012, 10.00hod., 41. den po operaci 

3.6.1 Status praesens 

Subj.: Podle vlastních slov se „výborně vyspal“, bez bolesti, či jiných obtíží. 

Obj.: Při vědomí, orientován osobou, místem i časem, spolupracuje. 

DF: 16/min., TF: 73/min. 

Hmotnost: 92kg, výška: 183 cm, BMI 27,5 – nadváha 

3.6.2 Vyšetření aspekcí 

Statické vyšetření stoje 

Stoj s úplným odlehčením LDK, s oporou dvou podpažních berlích. 

Zezadu: stoj o normální bazi (DKK na šířku pánve), paty oválné, PDK v zevní 

rotaci, užší kontura ŠA vlevo, kontura lýtek aymetrická – vlevo hypotrofie, oproti 

vstupnímu vyšetření výraznější kontura m. gastrocnemius, podkolenní rýhy 

symetrické, kontura stehen asymetrická – vlevo hypotrofie, subgluteální rýhy 

symetrické, asymetrie pánve – v lehkém laterálním posunu doprava, asymetrie tajle 

a kožních řas – vpravo výraznější, asymetrie paravertebrálních valů – vlevo 

prominuje v THL oblasti, dolní úhel lopatek ve stejné výšce, hypotrofie v oblasti 

levého pletence ramenního, reliéf trapézových svalů asymetrický – vlevo 

hypotrofický, ramena ve stejné výši, hlava v ose trupu. 

Z pravého boku: Postavení hlezno – koleno – kyčel v ose, pánev a kost křížová v 

anteverzi, ochablá břišní stěna – prominuje dolní část břicha, páteř – zvětšená 

lordóza Lp, PHK – kontury svalstva výraznější, osa hlavy a trupu je před osou 

pánve a DKK, hlava v ose trupu. 

Z levého boku: Postavení hlezno – koleno – kyčel v ose, pánev a kost křížová v 

anteverzi, prominuje dolní část břicha, svalová hypotrofie LHK, levý ramenní 

kloub – v protrakci a elevaci, hlava v ose trupu. 

Zepředu: normální baze, nohy v everzi – vpravo více, hypotrofie lýtkového a 

stehenního svalstva LDK, ale ostřejší kontury m. gastrocnemius a m. quadriceps 

femoris vlevo – oproti vstupnímu vyšetření, lehký laterální posun pánve doprava, 
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levý dolní žeberní oblouk lehce prominuje, prsní bradavky ve stejné výšce, 

hypotrofie LHK – zejména vyhlazená kontura m. deltoideus, ramena ve stejné výši, 

hlava v ose trupu. 

   

Obr. č. 11 – Vyšetření stoje zezadu  Obr. č. 12 – Vyšetření stoje z L boku 

Dynamické vyšetření 

Dynamické a ostatní zkoušky nebyly provedeny kvůli celkové nestabilitě 

pacienta a jeho pocitu nejistoty. Vyšetření stoje pomocí olovnice nebylo vyšetřeno 

– pacient se dokáže jen s obtížemi déle udržet se ve stoji. Pacient dále používá 

oporu dvou podpažních berlí, dovolena zátěž LDK na 30%. 
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3.6.3 Vyšetření aktivní hybnosti a pasivní pohyblivosti kloubní  

Měřeno dvouramenným goniometrem, zapsáno metodou SFTR.  

LDK PDK Dolní končetiny 
Aktivn ě Pasivně Aktivn ě 

S: 10 –0 –110 (F 
kol. kl.) 

S: 10 –0 –90 (E kol. 
kl.) 
S: 15 –0 –120 (F 

kol. kl.) 

S: 10 –0 –85(E 
kol. kl.) 

F: 35 –0 –20 F: 40 –0 –20 F: 40 –0 –20 

Kyčelní kloub 

RS0: 25 –0 –20 RS90: 30 –0 –30 RS90: 30 –0 –30 
Kolenní kloub S: 0 –0 –115 S: 0 –20 –100 S: 0 –0 –120 

S: 0 –40 –50 S: 0 –5 –55 S: 10 –0 –45 Hlezenní kloub 
R: 0 –5 –5 R: 5 –0 –35 R: 5 –0 –30 

LHK PHK Horní končetiny 
Aktivn ě Pasivně Aktivn ě 

S: neprovede S: 30 –0 –180 S: 40 –0 –170 
F: neprovede F: 90 –0 –0 F: 85 –0 –0 
T: neprovede T: 20 –0 –110 T: 20 –0 –100 

Ramenní kloub 

R neprovede R: 90 –0 –55 R: 80 –0 –50 
Loketní kloub S: neprovede S: 0 –0 –140 S: 0 –0 –140 
Předloktí T: neprovede T: 70 –0 –70 T: 70 –0 –70 

S: neprovede S: 75 –0 –80 S: 75 –0 –80 Zápěstní kloub 
F: neprovede F: 15 –0 –25 F: 15 –0 –25 

Palec a prsty: Neprovede Fyziologický Fyziologický 
Tab. č. 7 – Vyšetření aktivní a pasivní pohyblivosti kloubní – výstupní kineziologický rozbor 

Pozn.: U LHK goniometrie neměřena pro výraznou parézu, až plegii. 

3.3.4 Antropometrie 

DKK Rozměry LDK (cm) PDK (cm) 
funkční  96 94 
anatomická  86 84 
umbilikální  103 101 
stehno  45 43 
bérec  41 41 

Délka  

noha  28 28 
stehno  43 44 
koleno přes patellu  38 38 
přes tuberositas tib.  35 35 
lýtko  37 38 
přes kotníky  27 28 
přes nárt a patu  34 34 

Obvod  

přes hlavice MTT  23 22 
Tab. č. 8 – Antropometrie – výstupní kineziologický rozbor 
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3.3.5 Vyšetření zkrácených svalů (dle Jandy) 

Výsledky vyšetření zkrácených svalů, uvedeného v následující tabulce je zkresleno 

hypertonem svalů v oblasti kyčelního kloubu vlevo. 

Sval  Vpravo Vlevo 
m. gastrocnemius  0 0 M. triceps surae:  
m. soleus  0 0 
m. iliopsoas  0 0 
m. rectus femoris  0 1 

Flexory kyč. kl.:  

m. tensor fasciace latae  0 0 
Flexory kol. kl.  0 0 

jednokloubové  0 0 Adduktory kyč. kl.:  
dvoukloubové  0 1 

M. piriformis   0 0 
část sternální dolní  0 0 
část sternální střední a horní  1 1 

M. pectoralis major:  

část klavikulární, 
m. pectoralis minor  

1 1 

M.trapezius pars descendens  0 0 
M. levator scapulae  1 1 
M. sternocleidomastoideus  0 0 
M. quadratus lumborum  0 0 
Paravertebrální svaly  1 1 

Tab. č. 9 – Vyšetření zkrácených svalů – výstupní kineziologický rozbor 

Pozn.: M. quadratus lumborum nebylo možné vyšetřit dle Jandy – pacient 

nezaujme vyšetřovací polohu, vyšetřeno proto orientačně vleže na boku. 

3.3.6 Vyšetření stereotypů 

Vyšetření chůze 

 Pacient chodí o 2 podpažních berlích třídobou chůzí, zdravou DKK pokládá 

před berle. Chůze je jistá a stabilní. Zvládne ujít cca. 120 m. normálním tempem, 

poté je bez větší únavy či dušnosti. Pacient zvládá třídobou chůzi do schodů, 

zvládne vyjít a sejít cca. 40 schodů. Během chůze již pacient provádí extenzi a flexi 

v levém kyčelním kloubu, při delší chůzi je však pacient stále nahrazuje elevací 

pánve. Nedostatečná opora LHK o berli trvá (pacient má zachovanou částečnou 

hybnost jen v ramenním kloubu). Plantární flexe v hlezenním kloubu – pacient 

při chůzi začal používat peroneální pásku. 

Dechový stereotyp 

 Dýchání je prohloubené, převažuje břišní typ dýchání. Dolní žeberní 

oblouky svírají tupý úhel, prominuje dolní žeberní úhel. Nádech i výdech je 

zahájen v břišní oblasti a pokračuje do střední i horní hrudní oblasti. Pohyb 
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hrudníku je symetrický, bez omezení. Dechová vlna dojde do podklíčkové jamky 

vpravo i vlevo. 

Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy 

Abdukce v ramenním kloubu 

LHK: Vyšetřováno v sedu, pacient není schopen provést flexi v loketním kloubu. 

Pohyb začíná úklonem trupu doprava aktivací m. quadratus lumborum. Pokračuje 

pak elevací pletence ramenního – aktivací pars ascendens m. trapezius a m. levator 

scapulae. Současně dochází k rotaci levé lopatky, vzhledem k insuficienci 

stabilizačních vláken. 

PHK: bez patologického nálezu. 

Extenze v kyčelním kloubu 

LDK : Pacient provede aktivně v omezeném rozsahu. Pohyb začíná aktivací 

paravertebrálního svalstva na homolaterální straně a dochází k zvětšení bederní 

lordózy. Pohyb pokračuje aktivací gluteálního svalstva a hamstringů. 

PDK: bez patologického nálezu. 

Abdukce v kyčelním kloubu 

LDK :Vleže na boku pacient aktivní pohyb provede pouze v omezeném rozsahu. 

Do 5° začíná pohyb aktivitou m. tenzor fasciae latae a m. gluteus medius, dále 

pokračuje se souhybem, tj. elevací pánve se zapojením m. quadratus lumborum 

a s lehkým souhybem do zevní rotace. 

PDK: bez patologického nálezu 

 Při vyšetření pohybových stereotypů přetrvává jejich problémové 

provedení. Vzhledem k hemiparetickému postižení nebyl pacient schopen 

selektivních pohybů ani před úrazem. Nezměnilo se používání LHK, kdy je pacient 

schopen ji používat k opoře o berli pouze díky poutku. Na LDK pacient provede 

pohyb ve větším rozsahu, než při vstupním kineziologickém vyšetření. 

Při pohybech dochází dále k souhybům, i když v menší míře. 
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Stereotyp sedu 

 Plosky jsou v kontaktu s podložkou, levé chodidlo v mírné zevní rotaci, 

hlezenní kolenní a kyčelní klouby svírají pravý úhel. Břišní stěna je aktivována, 

pánev v ose trupu, vyhlazená bederní lordóza, zatížení pánve je symetrické, 

v bederní i hrudní oblasti je páteř rovná, vzpřímená.  

3.3.7 Vyšetření kloubní vůle dle Lewita 

 Kloubní vůle je omezená v kloubech přednoží, tj. jak v Lisfrankově tak 

Chopartově kloubu směrem dorzoplantárním. Omezená kloubní vůle calcaneu 

směrem laterolaterálním. Hlavička fibuly vpravo i vlevo volná, pruží. Patela 

na LDK neposunlivá směrem kraniokaudálním a laterolaterálním, nebolestivá.  

3.3.8 Vyšetření palpací – vyšetření reflexních změn 

Vyšetření reflexních změn bylo provedeno vleže na zádech. 

Kůže: 

 Zlepšené prokrvení LDK, hlavně v oblasti bérce, přetrvává horší prokrvení 

nohy. Na LDK je noha chladnější než na PDK, prsty levé nohy nejchladnější. 

Chodidla bez zvýšené potivosti. Barva v porovnání s PDK normální. 

 Jizva po excizi stehových píštělí stále sterilně překryta. Kůže v okolí jizvy je 

posunlivá všemi směry.   

Podkoží: 

 Kiblerova řasa v oblasti kyčle a stehna LDK dobře uchopitelná. Volně 

pohyblivé podkoží v okolí jizvy a na laterální a ventrální straně levého stehna. 

Bez otoku v horní třetině stehna. 

Fascie: 

 Fascie na LDK v oblasti stehna posunlivá a protržitelná všemi směry, 

v bariéře pruží. Plantární aponeuróza na LDK neprotažitelná, stažená. 
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3.3.9 Svalový tonus 

SVALY  vpravo vlevo 
Paravetebrální svaly v oblasti Th –L přechodu  ↑ ↑ 
M.iliopsoas  ≈ ≈ 
M. gluteus maximus  ↓ ↓ 
M. rectus femoris – záčátek a úpon ≈ ≈ 
M. rectus femoris – svalové bříško ≈ ≈ 
M. vastus lateralis ≈ ↓ 
M. vastus medialis ≈ ≈ 
M. tensor fascie latae ↑ ↑ 
M. quadratus lumborum  ↑ ↑ 
M. biceps femoris   ≈ ≈ 
Mm. adductores  ≈ ≈ 
M. semitendinosus, m. semimembranosus  ≈ ↑ 
M. rectus abdominis  ↓ ↓ 
Mm. obliqui ext. et int. abdominis  ↓ ↓ 
M. transversus abdominis  ↓↓ 

Tab. č. 10 – Svalový tonus – výstupní kineziologický rozbor 

3.3.10 Neurologické vyšetření 

Pacient je orientováný místem, časem i osobou, spolupracující, 

ameningeální, vědomí bez poruchy, gnostické funkce neporušeny (akalkulie, 

apraxie, dyslexie nejsou přítomny). 

Vyšetření čití  

1. Povrchové: 

a) taktilní: dotek cítí na obou DKK a HKK stejnou intenzitou – neporušeno; 

b) algické čití – neporušeno; 

c) termické čití – neporušeno; 

d) diskriminační čití – neporušeno; 

e) grafestezie – neporušeno. 

2. Hluboké: 

Pohybocit, polohocit (pasivně), grafestezie a stereognosie – neporušeno. 
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Hlavové nervy  

Divergentní strabismus levého oka (není neurologického původu – viz 

anamnéza), salivace, lakrimace, chuť, polykání a sluch bez potíží. Jazyk plazí 

ve střední čáře, čití obličeje bez poruchy. Výstupy trigeminálního nervu nejsou 

bolestivé, fotoreakce (přímá + nepřímá) přítomné zúžení zornic (miosa). 

Nasopalpebrální reflex vybaven.  

Vyšetření patologických reflexů  

1. Pyramidové jevy zánikové 

Z důvodu slabosti v důsledku centrální poruchy řízení pohybu pacient není 

schopný selektivních pohybů LHK a LDK. U LDK nalezena i omezená volní 

hybnost z důvodu bolesti v operační ráně a poúrazové slabosti. 

HKK:  

Mingazzini – LHK spontánní pokles (paréza); 

Hanzal – LHK spontánní pokles (paréza); 

Rusecký – dorzální F zápěstí LHK nedokáže udržet – spontánní pokles (paréza); 

Dufour – LHK spontánní pokles (paréza) ihned nastává pronace předloktí; 

Barré – LHK spontánní pokles (paréza) prsty do ADD (klidová poloha ruky); 

Fenomén retardace – nevzpaží aktivně LHK, při pokusu o střídání pronace 

a supinace nastává spontánní pokles (paréza). 

DKK:  

Mingazzini – spontánní pokles LDK (paréza); 

Barré – nedokáže udržet F v levém kolenním kloubu, spontánní pokles LDK 

(paréza); 

Fenomén retardace – aktivně neprovede F v levém kolenním kloubu (paréza). 

2. Pyramidové jevy spastické  

HKK: 

Juster – negativní. 

Hoffmann – negativní; 
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Trömner – negativní; 

DKK:  

Flekční: 

Rossolimo + Jukovskij-Kornylov – pozitivní vlevo (F prstů). 

Babinsky – pozitivní na LDK – tonická dorzální F palce  

Extenční: 

Oppenheim – negativní 

Chaddock – negativní 

Vítkův sumační fenomén – negativní 

Vyšetření monosynaptických šlachookosticových reflexů  

HKK 

Bicipitový reflex: 

LHK: rozšířená reflexní zóna – reflex lze vybavit při úponu i v průběhu m. biceps 

brachii, amplituda reflexní odpovědi je zvětšená – stupeň č. 4.  

PHK: normoreflexie – stupeň č. 3. 

Pronační reflex: 

LHK: zvětšená amplituda reflexní odpovědi – stupeň č. 4. 

PHK normoreflexie – stupeň č. 3. 

Tricipitový reflex: 

LHK: rozšířená reflexní zóna – reflex lze vybavit nejen při poklepu na šlachu m. 

triceps brachii, ale i v průběhu svalu, amplituda reflexní odpovědi je zvětšená – 

stupeň č. 4. 

PHK: normoreflexie – stupeň č. 3. 
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DKK 

Patelární reflex (vyšetřeno vsedě): 

LDK: rozšířená reflexní zóna – reflex lze vybavit i v oblasti proximálně 

nad patellou, amplituda reflexní odpovědi je zvětšená, rychlejší odpověď 

se synkinézou celé PDK  – stupeň č. 5. 

PDK: normoreflexie – stupeň č. 3. 

Reflex Achillovy šlachy: 

LDK: amplituda reflexní odpovědi je zvětšená, rychlá odpověď – stupeň č. 5. 

PDK: živější odpověď – stupeň č. 4. 

Vyšetření kožních reflexů 

Břišní epigastrický, mezogastrický, hypogastrický: 

vpravo fyziologická odezva stupeň č. 3. 

vlevo fyziologická odezva stupeň č. 3. 

3.3.11 Speciální testy 

Funkční test soběstačnosti (FIM) 

FUNKČNÍ TEST SOBĚSTAČNOSTI 
Osobní péče  Komunikace  
Jídlo / pití  7 Chápání (akustické i vizuální)  7 
Péče o zevnějšek  7 Vyjadřování (/ne/verbální)  7 
Mytí, koupání, sprchování  6 Sociální aspekty  
Oblékání – HKK, trup  7 Sociální kontakt  7 
Oblékání – DKK  7 Řešení problémů  7 
Intimní hygiena  7 Paměť  7 
Kontinence  Psychické funkce: 35 bodů  

součet (max. 35 bodů)  
Močový měchýř  7 Celkové skóre: 120 bodů  

součet (max. 126 bodů)  
Konečník  7 
Přesuny  
Lůžko, židle nebo vozík  6 
WC  6 
Vana, sprcha  6 
Lokomoce  
Chůze nebo vozík  6 
Schody  6 
Pohybová dovednost: 85 bodů  
součet (max. 91 bodů)  

Tab. č. 11 – Funkční test soběstačnosti – výstupní kineziologický rozbor 
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3.3.12 Závěr vyšetření 

Mimo následky subkapitální zlomeniny LDK nacházíme stále i známky 

centrálního postižení řízení motoriky. Stále pozorujeme sníženou svalovou sílu 

na LDK, na LHK až plegii, kde pacient není schopen volní hybnosti a selektivních 

pohybů v segmentu, chybí aktivní hybnost zápěstí a prstů LHK. Kloubní rozsah 

na LDK je stále mírně omezen, nicméně se blíží rozsahům na PDK a to jak 

v kyčelním, tak kolenním kloubu.  V hlezenním kloubu je stále fixované postavení 

do plantární flexe, bez blokád v kloubech přednoží. Dále pozorujeme oboustranně 

mírně zvýšený svalový tonus m. quadratus lumborum a m. tensor fascie latae, 

naopak snížený svalový tonus m. gluteus maximus oboustranně a m. vastus 

lateralis na LDK, ostatní svaly LDK v normotonu. Z neurologického hlediska 

pozorujeme pozitivní patologické zánikové a iritační jevy na LDK, Zvýšené 

šlachookosticové reflexy levostranně. Čití porušeno není. Třídobá chůze o dvou 

podpažních berlích je již jistá a stabilní, pacient bez větších problémů zvládne ujít 

120 m. po rovině a vyjít a sejít 40 schodů.  Stereotyp dýchání je beze změny, 

nicméně bez omezení pohybu. Omezená soběstačnost, mobilita a přesuny 

3.4 Zhodnocení efektu terapie 

Během terapie se podařilo zvýšit kloubní rozsah jak v kyčelním, tak 

v kolenním kloubu operované DK. Podařilo se snížit bolestivost, a tak dosáhnout 

plné extenze v levém kolením kloubu. Avšak stěžejním bodem je, že se podařilo 

zvýšit aktivní a pasivní rozsah pohybu v operovaném kyčelním kloubu ve všech 

směrech. 

Aktivní pohyb Pasivní pohyb Goniometrie 
Kyčelní kloub L P L 

 
Před terapií 

S: 0 – 0 – 65 (F kol. 
kl.) 
F: 15 – 0 – 10 
RS0: 25 – 0 –5 

S: 10 – 0 – 110(F 
kol. kl.) 
F: 40 – 0 – 20 
RS90: 30 – 0 – 30 

S: 10 – 0 – 80 (F 
kol. kl.) 
F: 25 – 0 – 20 
RS90: 30 – 0 – 10 

 
Po terapii 

S: 10 – 0 – 110 (F 
kol. kl.) 
F: 35 – 0 – 20 
RS0: 25 – 0 – 20 

S: 10 – 0 – 110(F 
kol. kl.) 
F: 40 – 0 – 20 
RS90: 30 – 0 – 30 
 

S: 15 – 0 – 120 (F 
kol. kl.) 
F: 40 – 0 – 20 
RS90: 30 – 0 – 30 

Tab. č. 12 – Vyšetření aktivní hybnosti a pasivní pohyblivosti kloubní, srovnání 

Při chůzi pacient stále používá podpažní berle, ale celkově se zlepšil 

stereotyp chůze – výrazně se snížila aktivita m. quadratus lumborum, a tím 
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i elevace pánve při chůzi, pacient do chůze začal zapojovat flexi a extenzi 

v kyčelním kloubu. Pro delší chůzi a chůzi do schodů začal pacient využívat 

peroneální pásku.  

Otok zcela vymizel a trofika svalů se zlepšila. Objektivně došlo k nárůstu 

svalové hmoty na operované DK u hypotrofických svalů. 

Před terapií Po terapii Obvody (cm) 
L P P L 

Stehno 15 cm nad patelou 41 44 43 44 
Koleno 37 38 38 38 
Přes tuberositas tibiae 34 35 35 35 
Lýtko 35 38 37 38 
Přes kotníky 26 28 27 28 

Tab. č. 13 – Antropometrie, srovnání 

  Podařilo se ovlivnit tonus svalů hypertonních a svalů hypotonních. Došlo 

k normalizaci svalového tonu hypertonního m. rectus femoris, dále 

pak hypertonních adduktorů levého kyčelního kloubu. Svaly hypotonní jako m. 

gluteus maximus, m. quadratus lumborum a svalové bříško m. rectus femoris a m. 

vastus medialis se podařilo jejich aktivací a facilitací dostat do normotonu také. 

Před terapií Po terapii Svalový tonus 
L P L P 

M. quadratus lumborum  ↑↑ ↑ ↑ ↑ 
M. gluteus maximus  ↓↓ ↓↓ ↓ ↓ 
M. rectus femoris – záčátek a 
úpon 

↑↑ ≈ ≈ ≈ 

M. rectus femoris – svalové 
bříško 

↓ ≈ ≈ ≈ 

M. vastus medialis ↓↓ ↓ ≈ ≈ 
Mm. adductores ↑ ↑↑ ≈ ≈ 

Tab. č. 14 – svalový tonus, srovnání 

Jizva zůstává po excizi stehových píštělí stále překryta, ale tkáně v její 

oblasti jsou nebolestivé a bez otoku. 

Stále se u poměrně velkého množství drobných kloubů na LDK vyskytuje 

blokáda. U některých z nich se však joint – play podařila obnovit s přetrvávajícím 

efektem. 

Lze pozorovat velký pokrok ve zvládání běžných denních činností, kde se 

podařilo docílit vyššího stupně soběstačnosti a samostatnosti. Např. pacient je již 

schopný se sám obléct. Vykonávání běžných denních činností trvá kratší dobu a je 

celkově jistější, než před terapií, což se projevilo v hodnocení motorické části FIM 

(viz tabulka č. 17).  
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FUNKČNÍ TEST SOBĚSTAČNOSTI 
Hodnoty uvedeny před terapií / po terapii 

Osobní péče Přesuny 
Jídlo/pití 7 / 7 Lůžko, židle nebo vozík 6 / 6 

Péče o zevnějšek 7 / 7 WC 6 / 6 
Mytí, koupání, sprchování 5 / 6 Vana, sprcha 5 / 6 
Oblékání – HKK, trup 6 / 7 Lokomoce 
Oblékání – DKK 3 / 7 Chůze nebo vozík 6 / 6 
Intimní hygiena 7 / 7 Schody 6 / 6 
Kontinence  
Močový měchýř 7 / 7 Psychické funkce: 34 bodů / 34 bodů 
Konečník 7 / 7 Pohybová dovednost:71 bodů/83 bodů 

Celkové skóre: 113 bodů / 120 bodů 
součet (max. 126 bodů) 

Tab. č. 15 – FIM, srovnání  
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4 Závěr 

Závěrem lze říci, že se povedlo naplnit cíl této bakalářské práce, tj. že jsme 

zpracovali podrobnou fyzioterapeutickou kazuistiku pacienta po fraktuře krčku 

femuru, komplikovanou stavem po CMP. Ve větší míře se podařilo splnit 

krátkodobý terapeutický plán, což je konkrétně popsáno v kapitole zhodnocení 

efektu terapie.  

Pooperační rekonvalescence a průběh terapie byl do značné míry ovlivněn 

omezeným funkčním stavem pacienta po předchozí CMP. Nejvíce byl pacient 

limitován bolestmi v kolenním kloubu a v oblastech přilehlých operační ráně. Naše 

spolupráce také byla zpočátku ovlivněna nedůvěrou až pasivitou pacienta. Díky 

faktu, že se podařilo v poměrně krátké době zbavit pacienta bolestí, obnovila se 

i jeho důvěra v terapii a začali jsme dosahovat i uspokojivého funkčního zlepšení. 

Neměli bychom opominout, že tento pacient přesto, 

že na fyzioterapeutickou léčbu od roku 2006 rezignoval, se obdivuhodně naučil se 

svým postižením žít. Že tento pacient s těžkou hemiparézou, na LHK až plegií, je 

soběstačný, pracuje a stará se o rodinu. Jako velký úspěch považujeme to, že díky 

našemu fyzioterapeutickému přístupu si ověřil, že další cílená rehabilitace pro něho 

smysl má, a že i v tomto chronickém stadiu existují ještě možnosti, jak zlepšit 

funkci pohybového aparátu. Přesto, že nelze očekávat plný návrat funkcí 

ztracených proběhlou CMP, myslíme si, že rezervy jsou zejména ve zlepšení 

posturálních stereotypů, následně by se pak dalo očekávat i mírné zlepšení 

pohybových funkcí. Z hlediska prevence pádů by bylo vhodné vycvičit stabilitu 

kolenních kloubů. Vzhledem k postižení bychom doporučili cvi čit nejprve 

v nižších posturálních polohách, velmi efektní bylo např. cvičení na Therapy 

masteru. Pacient v průběhu naší terapie získal znovu důvěru a  motivaci 

k samostatnému cvičení.  

Souvislá odborná praxe pro mě byla velkým přínosem, seznámil jsem se 

hlouběji s problematikou daného onemocnění a vyzkoušel si prakticky naučené 

fyzioterapeutické metody a postupy. Byla to jedna z prvních příležitostí pracovat 

relativně dlouhou dobu s jedním pacientem a dočkal jsem se tak zpětné vazby 

v podobě jeho pokroků.  
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