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Abstrakt 

Název bakalářské práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s hemartros 

pravého kolenního kloubu a gonartrózou bilaterálně. 

Shrnutí: Práce je zaměřena na zpracování kazuistiky pacienta s hemartros pravého 

kolenního kloubu a gonartrózou bilaterálně. Je tvořena dvěma oddíly – částí obecnou a 

částí speciální. V obecné části práce jsou shrnuty teoretické vědomosti a poznatky o 

kolenním kloubu, klinika onemocnění gonartróza a hemartros a možnosti jejich léčby.  

Speciální část tvoří hlavní oddíl bakalářské práce. Je zde zaznamenán průběh 

fyzioterapeutické péče o pacienta s oboustrannou gonartrózou a hemartros pravého 

kolenního kloubu. 

Klíčová slova: kolenní kloub, osteoartróza, gonartróza, hemartros, rehabilitační plán, 

fyzioterapie, kazuistika  



 

Abstract 

Title: Case report of physiotherapeutic care of patient with bilateral gonarthrosis and 

hemarthrosis of the right knee joint. 

Summary: This study focuses on the casuistry of patient with bilateral gonarthrosis and 

hemarthrosis of the right knee joint. It consists of two sections – a general part and a 

specialized part. The general part discussis of theoretical knowledge of the knee joint, 

clinical description of gonarthrosis and hemarthrosis and treatment options. The 

specialized part forms the main part of this study. It describes the process of 

physiotherapeutic patient care with bilateral gonarthrosis and hemarthrosis of the right 

knee joint. 

Key words: knee joint, osteoartritis, gonarthrosis, hemarthrosis, rehabilitation plan, 

physiotherapy, casuistry
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1 Úvod 

 Tato kazuistika byla zpracována během souvislé praxe ve FNKV v Praze, 

Vinohradech v období od 21.01.2013 do 15.02.2013 a zaměřuje se na 

fyzioterapeutickou péči o pacienta s oboustrannou gonartrózou a hemartros pravého 

kolenního kloubu. 

 V dnešní době patří gonartróza k nejčastější diagnóze v ortopedii. Rizikovým 

faktorem gonartrózy je sedavé zaměstnání a sním spojený nedostatek pohybu. Neméně 

významným faktorem je obezita dnes označovaná jako ( civilizační choroba). 

V neposlední řadě hraje významnou roli zvyšující se dlouhověkost a nároky na kolenní 

kloub. Hemartros kolenního kloubu nejčastěji diagnostikujeme u pacientů s hemofilií 

a pacientů s poúrazovým stavem. 

 V obecné části práce jsou shrnuty teoretické vědomosti a poznatky o kolenním 

kloubu, klinika onemocnění gonartróza a hemartros a možnosti jejich léčby. 

 Speciální část tvoří hlavní oddíl bakalářské práce. Je zde zaznamenán průběh 

fyzioterapeutické péče o pacienta s oboustrannou gonartrózou a hemartros pravého 

kolenního kloubu. 
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2 Část obecná 

2.1 Anatomie kolenního kloubu 

Kolenní kloub ( articulatio genus) je největším a nejkomplexnějším kloubem 

v lidském organismu. Označit lze jako kloub složený, protože se v něm stýkají 

femur, tibie, pattela a vazivově chrupavčité kloubní menisky. Kondyly femuru 

( condylus medialis et lateralis) společně tvoří hlavici kolenního kloubu. Jamku kloubu 

tvoří laterální a mediální kondyl tibie. Mezi oba kondyly femuru a tibie jsou vloženy 

oválný, více otevřený meniscus medialis a polokruhovitý, více uzavřený a pohyblivější, 

meniscus lateralis. Společně s kondyly tibie dotvářejí kloubní jamku. Kromě 

artikulujících kostí můžeme v kolenním kloubu nalézt i kloubní pouzdro, vazy, svaly, 

burzy, cévy a nervy (Carola 1990, Dylevský 2009a, Naňka 2009). 

2.1.1 Os Femoris 

 Tvar a orientace obou kondylů femuru jsou poněkud odlišné. Při předozadním 

pohledu u nich nacházíme oblý tvar. Hledíme-li na kondyly v sagitální rovině, vidíme 

spirálovité zakřivení, které se směrem dorzálním stupňuje. Laterální kondyl tvoří téměř 

plynulé pokračování diafýzy, zatímco mediální kondyl stojí částečně mimo ni a vyčnívá 

směrem mediálním, takže tvoří mírný oblouk. Plocha mediálního kondylu femuru 

je tedy v předozadním směru znatelně delší. Laterální kondyl je oproti mediálnímu 

kratší, ale širší. Ventrální plocha kondylů je spojena sedlovitou plochou určenou pro 

čéšku ( facies patellaris). V dorzální oblasti jsou rozděleny širokým zářezem ( fossa 

intercondylaris femoris). Nestejné postavení, zakřivení a rozdílná velikost obou 

kloubních hrbolů se významně projevuje ve funkci kolenního kloubu. Kloubní 

chrupavka v centru kondylů dosahuje tloušťky 3,5 mm a směrem k okrajům klesá 

na 2 mm ( Bartoníček 2004, Čihák 2001, Dylevský 2009a, Nigel 2007). 

 

Obr. č. 1 – Kloubní plocha femuru ( Gray, 1918) 
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2.1.2 Tibia 

 Proximální části holenní kosti je proti diafýze značně rozšířená a skloněna 

dorzálně. Opět zde nacházíme mediální a laterální kondyly. Mediální kloubní plocha je 

oválná a konkávní. Laterální plocha je kruhovitá,  téměř rovná a v sagitální rovině lehce 

konvexní. Plochy jsou rozděleny interkondylární vyvýšeninou ( eminentia 

intercondylaris) vybíhající v tuberculum intercondylare laterale et mediale. Boční 

plochy kondylů vybíhají v drsnatinu holenní kosti ( tuberositas tibiae). Za zmínku stojí i 

kloubní ploška variabilního tvaru pro spojení s hlavicí fibuly. Kloubní chrupavka 

pokrývá celou artikulační plochu. Nejširší je v centru artikulační plochy a směrem 

k periferii ubývá. U laterálního kondylu je tloušťka přibližně 4 mm, u mediálního pouze 

2 mm ( Bartoníček 2004, Čihák 2001, Dylevský 2009a, Nigel 2007). 

 

Obr. č. 2 – Kloubní plocha tibie ( Gray 1918) 

2.1.3 Patella 

 Zastupuje největší sezamskou kost v organismu. Tvarově se podobá 

trojúhelníku. Vnitřní plochou je kost přivrácena do nitra kloubu, zevní plocha je pevně 

zavzata do šlachy musculus quadriceps femoris, která po přední drsné ploše přechází do 

ligamentum patellae. Dorzální plochu tvoří oválná artikulační plocha ( facies 

articularis). Tato plocha je rozdělena vertikální hranou ( crista patellae) na laterální a 

mediální fasetu. V centrální části čéšky nacházíme velmi silnou vrstvu chrupavky ( 5 -

 8 mm), která směrem k periferii ustupuje.. Distální část patelly tvoří hrotnatý vrchol 

( apex patellae) ( Bartoníček 2004, Dylevský 2009a, Dauber 2007, Nigel 2007). 
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2.1.4 Menisky 

 Představují malá složené lamely na obvodu z hustého vaziva, které přecházejí ve 

vazivovou chrupavku. Při vnějším obvodu jsou vyšší a směrem do středu se snižují. 

Dělí se na mediální a laterální meniskus. Jejich struktura se liší jak ve tvaru tak i 

velikosti (Carola 1990, Dylevský 2009a). 

Meniscus medialis je poněkud větší, s oválným tvarem. Cípy menisku se upínají 

na přední a zadní interkondylární plochu ( area intercondylaris anterior et posterior).  Ve 

své střední části je srostlý s částí vnitřního kolaterálního vazu. Jeho pohyblivost je díky 

této fixaci ve třech bodech znatelně nižší ( Čihák 2001, Dylevský 2009a). 

Meniscus lateralis je menší a připomíná tvar písmene O. Přední cíp menisku se 

upíná do oblasti blízko předního zkříženého vazu, který do něj může vysílat ojedinělá 

vlákna. Zadní cíp se váže na zadní interkondylární plochu. Vzhledem ke svému tvaru je 

v podstatě upevněn na jediném místě zvaném eminentia intercondylaris. Jeho 

pohyblivost je tedy značně vyšší ( Čihák 2001, Dylevský 2009a). 

 
obr. č. 3 – Menisky ( Gray 1918) 

2.1.5 Kloubní pouzdro 

 Pouzdro kolenního kloubu je největším synoviálním prostorem v lidském 

organismu. Rozlišit zde můžeme zevní fibrózní vrstvu pouzdra a vnitřní synoviální 

vrstvu. Úprava a členitost těchto vrstev se od sebe v určitých detailech liší. Vrstva 

synovie následuje zevně uloženou fibrózní část pouzdra. V předních partiích je pouzdro 

poměrně slabé a na síle nabývá až v oblasti postranních vazů. Na patelle a tibii je úpon 

lokalizován při okraji kloubních ploch. Na femuru začíná fibrózní vrstva 1 – 1,5 cm od 

okrajů artikulačních ploch. Pouzdro nezasahuje do oblasti epikondylů femuru, kam se 

připojují svaly a vazy. V přední části se vyklenuje nad patellu prostřednictvím 
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variabilního záhybu ( recessus suprapatellaris). Při pohybu je taženo kraniálně což 

zabraňuje jeho uskřinutí mezi kloubní plochy. Tah je zprostředkován interartikulárním  

svalem ( musculus articularis genus) (Bartoníček 2004, Čihák 2001, Dylevský 2009a). 

 
obr. č. 4 – kloubní pouzdro ( Gray 1918) 

2.1.6 Burzy 

 Tíhové váčky se vyskytují v místech kde dochází ke tření mezi kostěnými 

strukturami a svaly či vazy. V oblasti kolenního kloubu můžeme nalézt více než 20 

burz. Část z nich je nekonstantních a z řady konstantních mají klinický význam 

především ty, které komunikují s kloubní dutinou. Mezi významné struktury řadíme 

bursa suprapatellaris, která je uložena v místě kontaktu os femoris a musculus 

quadriceps femoris. Bursa praepatellaris odděluje jednotlivé vrstvy tkání na přední ploše 

patelly. V oblasti pod lig. patellae se nalézá hluboká bursa infrapatellaris profunda. Pod 

patellou jsou uloženy bursa subcutanea preapatellaris, bursa praepatellaris subfascialis a 

bursa subtendinea praepatellaris. Mezi kůží a tuberositas tibiae můžeme nalézt bursa 

subcutanea tuberositas tibiae. Další významné burzy jsou bursae lig. collateralis 

medialis superior at inferior oddělující vaz femoromeniskální části pouzdra a šlachy m. 

semimembranosus. Bursa m. gastrocnemii medialis oddělující sval od dorzální části 

kloubního pouzdra. Nakonec bursa m. poplitei oddělující šlachu svalu a zevní postranní 

vaz ( Bartoníček 2004, Čihák 2001).  

2.1.7 Vazivový aparát kolenního kloubu 

 Struktura kolenního kloubu je zesílena velkým počtem vazů. Rozdělit je může 

na nitrokloubní ligamenta a ligamenta kloubního pouzdra (Dylevský 2009a). 
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Nitrokloubní ligamenta: 

 Přední zkřížený vaz ( lig. cruciatum anterius) začíná na vnitřní ploše zevního 

kondylu femuru, směřuje šikmo dolů a upíná se do přední interkondylární plochy. 

Rozdělit jej můžeme na delší a slabší anteromediální část a kratší, ale silnější 

posterolaterální část. Jeho funkcí je zabezpečení vnitřní rotace bérce a omezení posunu 

hlezenní kosti dopředu ( Druga 2001, Dylevský 2009a). 

 Zadní zkřížený vaz ( lig. cruciatum posterius) jde od zevní plochy vnitřního 

kondylu do zadní interkondylární plochy. Vaz lze rozdělit na dvě části, kratší a silnější 

posteromediální a poněkud slabší anterolaterální část. Funkčně brání posunu bérce 

dozadu a omezuje zevní rotaci ( Druga 2001, Dylevský 2009a). 

 Obecně platí, že zadní zkřížený vaz je silnější než přední. Oba vazy jsou kryty 

synoviální membránou (Dylevský 2009a) 

 Mezi významné nitrokloubní vazy patří i ligamentum transversum genus, které 

propojuje oba menisky mezi sebou. K okolním strukturám jsou menisky připojeny 

pomocí ligamentum Humphryi ( meniscofemorale anterius) a ligamentum Weitbrechti 

( meniscofemorale poseterius) (Druga 2001, Nigel 2007). 

  

obr. č. 5 - Vazy kol. kloubu ( pohled zepředu)   obr. č. 6 - Vazy kol. kloubu ( pohled zezadu) ( Gray 1918) 
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Ligamenta kloubního pouzdra: 

 Vnitřní postranní vaz ( ligamentum collaterale tibiale) je vepředu tvořen 

vertikálními a vzadu šikmými vazivovými vlákny. Jejich začátek je lokalizován na 

mediálním epikondylu femuru a upíná se na tibii, přibližně 6 - 9 cm pod kloubní 

štěrbinu. Vaz je plochý a poměrně široký, jeho zadní část srůstá s kloubním pouzdrem a 

meniskem medialis. Napíná se při plné extenzi kolenního kloubu, které tak stabilizuje 

( Druga 2001, Dylevský 2009a). 

 Zevní postranní vaz ( ligamentum collaterale fibulare) je zaobleného až 

oválného tvaru. Začátek je lokalizován na laterálním epikondylu a upíná se na hlavičku 

tibie. Distální část vazu splývá se šlachou musculus quadriceps femoris, která se upína 

na tuberositas tibiae. Struktura je zcela napjata při extenzi kolenního kloubu a 

představuje jeho další stabilizační prvek ( Druga 2001, Dylevský 2009a). 

 V dorzální části pouzdro zesilují ligamentum popliteum arcuatum a ligamentum 

popliteum obliquum, které je pokračováním úponové části musculus semimembranosus 

( Nigel 2007). 

2.1.8 Svalový aparát kolenního kloubu 

 Do oblasti kolenního kloubu zasahuje řada svalových struktur. Funkčně je lze 

rozdělit na extenzorový a flexorový aparát, kdy většina svalů flexorového aparátu 

zastává i funkci rotační ( Bartoníček 2004). 

Extenzorový aparát: 

 Jediným svalem tohoto aparátu je musculus quadriceps femoris, jehož struktura 

je značně složitá. Literatura tento sval označuje jako nejmohutnější v lidském těle. 

Skládá se ze čtyř hlav a jeho inervaci zajišťuje nervus femoralis. Složitý je i 

mechanismus přenosu tahu na proximální část tibie. Proto je namístě označení extenzní 

aparát kolenního kloubu. K jeho součástí je kromě svalu i čéška, její retinakula a 

ligamentum patellae ( Bartoníček 2004, Čihák 2001). 

 Musculus vastus intermedius je nejhlouběji uložená hlava svalu. Začíná na 

přední ploše femuru a jeho úpon je lokalizován na dorzální ploše recessus 

suprapetellaris ( Bartoníček 2004). 
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Musculus rectus femoris probíhá po přední ploše musculus vastus intermedius 

ve žlábku tvořeném postranní a mediální hlavou svalu. Místem začátku svalu je spina 

iliaca anterior inferior odkud sval pokračuje a šlachou se upíná na bázi čéšky. 

Povrchové snopce šlachy poté přecházení přes přední plochu patelly do ligamentum 

patelle ( Bartoníček 2004). 

Musculus vastus medialis lze rozdělit do dvou funkčně rozdílných struktur. 

Proximální vlákna probíhají vertikálně a s osou femuru uzavírají úhel 15 – 20°. Odstup 

je lokalizován v oblasti linea aspera femoris a úpon lze nalézt na mediálním okraji báze 

čéšky. Literatura tuto část svalu označuje jako musculus vastus medialis longus a 

přidává jí funkci extenzoru. Distální část musculus vastus medialis začíná na mediálním 

intermuskulárním septu a upíná se na proximální polovinu vnitřního okraje čéšky. 

Vlákna probíhají více horizontálně a s osou femuru uzavírají úhel 50°. Nese označení 

musculus vastus medialis obliquus a funkčně stabilizuje čéšku v sulcus femoralis. Obě 

části svalu jsou odděleny tenkým fasciálním septem ( Bartoníček 2004, Dauber 2001). 

 Musculus vastus lateralis odstupuje z diafýzy femuru a inzeruje na laterální okraj 

báze čéšky. Funkce této hlavy svalu je antagonistická jejímu mediálním protějšku  

( Bartoníček 2004). 

Flexorový aparát: 

 Do flexorového aparátu můžeme zařadit „hammstringové svaly“ musculus 

biceps femoris, musculus semimebranosus a musculus semitendinosus, inervované 

z větví nervus ischiadicus. Nadále do této skupiny patří musculus gracilis a musculus 

sartorius. První sval je inervovaný z nervus obturatorius, druhý zmíněný z nervus 

femoralis. Ze svalstva bérce do kolenního kloubu zasahují musculus gastrocnemius a 

musculus popliteus ( Bartoníček 2004, Čihák 2001). 

 Musculus biceps femoris se dělí na caput longum at breve. Krátká hlava 

odstupuje z labium laterale linea asperae a spojuje se s dlouho hlavou v jednu mohutnou 

úponovou šlachu, která inzeruje na caput fibulae. Dlouhá hlava odstupuje od tuber 

ischiadicum. Část úponové šlachy vysílá vlákna až na laterální kondyl tibie, kde se 

upíná a zesiluje tím vazivový aparát tibiofibulárního klobu. Mimo flexe v kolenním 

kloubu, jmenovaný sval provádí také zevní rotaci bérce při flektovaném kolenním 
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kloubu. Dlouhá hlava se navíc podílí na extenzi, addukci a zevní rotaci kyčelního 

kloubu ( Bartoníček 2004, Čihák 2001). 

 Pes anserinus je tvořen šlachami musculus sartorius, musculus gracilis a 

musculus semitendinosus. Musculus sartorius začíná jako dlouhý štíhlý sval na spina 

iliaca anterior superior. Jde šikmo mediokaudálním směrem a upíná se do výše 

zmíněného úponového bodu. Jeho funkcí je flexe v kolenním kloubu a zevní rotace 

bérce při flektovaném kolenním kloubu. Musculus semitendinosus začíná na tuber 

ischiadicum ossis ischii. V distální třetině jeho bříško přechází ve šlachu a upíná se do 

pes anserinus. Funkcí tohoto svalu je flexe bérce a extenze s pomocnou addukcí 

kyčelního kloubu. Musculus gracilis je dlouhý štíhlý sval odstupující z symphysis ossis 

pubis, upínající se na pes anserinus. Jeho funkcí je addukce stehna a flexe v kolenním 

kloubu ( Bartoníček 2004, Čihák 2001). 

 Musculus semimembranosus je nejmohutnějším svalem na mediální straně 

kloubu. Začíná na tuber ossis ischii. Šlacha svalu se v oblasti kloubní štěrbiny oplošťuje 

a dělí do tří pruhů. Přední pruh prochází oblastí pod ligamentum collaterale tibiale a 

končí v blízkosti tuberositas tibiae. Střední pruh inzeruje k vnitřnímu kondylu, zadní 

pruh přechází v ligamentum obliquum. Funkce je stejná jako u musculus 

semitendinosus ( Bartoníček 2004, Čihák 2001). 

 Musculus gastrocnemius je tvořen dvěma hlavami a společně s musculus soleus 

vytváří mohutný musculus triceps surae. Caput mediale začíná na okraji mediálního 

epikondylu femuru, caput laterale začíná na laterálním epikondylu femuru. Obě hlavy 

sestupují kaudálně a v polovině lýtka se spojují s třetí hlavou svalu. Společně 

přecházejí v tendo calcaneus - Achillis, která se upíná na tuber calcanei. Funkce tohoto 

svalu je plantární flexe nohy a u musculus gastrocnemius i flexe v kolenním kloubu 

( Bartoníček 2004, Čihák 2001). 

 Musculus popliteus je krátký sval, který vystýlá spodinu zákolenní jámy. Jde od 

zadní plochy laterálního kondylu femuru šikmo mediokaudálně na zádní stranu tibie. 

Jeho funkcí je flexe v a vnitřní rotace v kolenním kloubu ( Bartoníček 2004, Čihák 

2001). 
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2.1.9 Cévní a nervové zásobení 

 Svaly oblasti kolenního kloubu jsou inervovány z četných nervů plexus 

lumbosacralis. Nervus femoralis inervuje musculus quadriceps femoris a musculus 

sartorius. Nervus obturatorius inervuje musculus gracilis. Nervus ischiadicus zásobuje 

musculus semitendinosus, semimembranosus a musculus biceps femoris. Nervus tibialis 

inervuje musculus popliteus a gastrocnemius. 

Senzitivní zásobení zprostředkovává nervus femoralis, nervus peronaeus communis a 

nervus tibialis ( Čihák 2001, Naňka 2009). 

 Hlavní cévní zásobení zajišťuje rete articulare genus, která je spletena z arteria 

genus media, arteria genus inferior medialis et leteralis, arteria genus descendens, aa. 

genus superiores medialis et lateralis a arteria recurens tibialis anterior. 

Většina těchto arterií odstupuje z arteria poplitea. Výjimku tvoří arteria genus 

descendes, která odstupuje z arterie femoralis a arteria recurens tibialis anterior, která 

odstupuje z arterie tibialis anterior. Arterie sledují ve svém průběhu stejnojmenné žíly 

( Čihák 2001, Naňka 2009). 

2.2 Biomechanika kolenního kloubu 

 Na první pohled vypadá kolenní kloub jako jednoduchá struktura, avšak je to 

jeden z nejkomplikovanějších kloubů v těle. Kloub je stabilizován pouze svaly a 

ligamenty, stabilizace kostěnými strukturami zde chybí. Časté vystavování těžkým 

tlakům a napětím z něj zároveň dělá jeden z nejčastěji poraněných kloubů v těle 

( Lippert 2006). 

 Kolenní kloub se řadí mezi nosné klouby se dvěma hlavními funkcemi. První je 

umožnění potřebného rozsahu pohybu mezi femurem a tibií. Druhá je zabezpečení 

optimálního přenosu tlakových sil, které vznikají na základě tíhové náročnosti těla 

( Bartoníček 2004). 

 Kolenní kloub v podstatě splňuje dva velmi protichůdné požadavky a to, že 

umožňuje stabilitu při současné mobilitě ( Véle 2006). 
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2.2.1 Stabilizace kolenního kloubu 

 Stabilizátory kolenního kloubu lze rozdělit na statické a dynamické. Mezi 

statické stabilizátory lze zařadit tvar kloubních ploch, kolenní vazy, kloubní pouzdro a 

menisky. Dynamické stabilizátory jsou pak svaly komunikující s oblastí kolenního 

kloubu (Dylevský 2009b). 

Jako stabilní polohu kolenního kloubu můžeme označit extenzi, kdy femur 

naléhá na tibii, postranní a zadní vazy jsou napnuté tzv. „uzamčené koleno“ 

(Dylevský 2009b). 

Statické stabilizátory: 

 Přední a zadní zkřížený vaz bývají označovány jako centrální stabilizátory. Jako 

mediální stabilizátory může jmenovat ligamentum collaterale tibiale, posteromediální 

část kloubního pouzdra a mediální meniskus. K laterálním stabilizátorům patří 

ligamentum collaterale fibulare, laterální meniskus a posterolaterální část kloubního 

pouzdra. Výše uvedené struktury se podílejí na stabilizaci kolenního kloubu bez potřeby 

aktivace svalem ( Lippert 2006). 

Dynamické stabilizátory: 

 Jako ventrální stabilizátor je uváděn musculus quadriceps femoris. Jeho hlavní 

funkcí je extenze v kolenním kloubu a malá rotační komponenta. Jako celek je schopen 

vyvinou moment síly až 40kg ( Dylevský 2009b, Véle 2006). 

 Mezi mediální stabilizátory patří svaly upínající se na pes anserinus - musculus 

semitendinosus, musculus sartorius, musculus gracilis. Jako poslední do této skupiny 

patří musculus semimbranosus ( Dylevský 2009b). 

 K dorzálním stabilizátorům řadíme musculus gastrocnemius a musculus 

popliteus ( Dylevský 2009b). 

Laterální stabilizátor je musculus biceps femoris. Na stabilizaci se částečně 

podílí i iliotibiální trakt. Tato struktura je napínaná pomocí musculus tensor fascia latae 

a upíná se na laterální kondyl femuru, komunikuje tak s kolenním kloubem ( Dylevský 

2009b, Lippert 2006). 
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 Důležitým stabilizačním prvkem je i tzv. „Lombardův paradox“ kdy se aktivují 

extenzorové i flexorové skupiny svalů. Současná kontrakce agonistů a antagonistů je 

důležitým stabilizačním mechanismem. Pokud dojde k selhání, dochází k mimovolnímu 

podlamování kolenních kloubů ( Véle 2006). 

2.2.2 Q-úhel 

 Tento úhel mezi sebou uzavírají dvě přímky. První vychází ze spina illiaca 

anterior superior a prochází středem patelly. Druhá přímka je spojnicí mezi tuberositas 

tibiae a středem patelly. Změřením „Q-úhlu“ vyšetřujeme postavení patelly. Vzhledem 

k tomu, že oba kolenní klouby jsou od sebe vzdálenější než klouby kyčelní, nerovná se 

tento úhel 0°. U žen by úhel neměl překročit 15°, u můžu je fyziologické rozmezí do 

10°. Zvětšení „Q-úhlu“ nad fyziologickou mez je považováno za stav předcházející 

subluxaci čéšky a dalším patologickým změnám v kloubu ( Dylevský 2009b, 

Gross 2005). 

 
obr. č. 7 - Q-úhel ( Liebenson 2007) 

2.2.3 Pohyby kolenního kloubu 

Kolenní kloub je schopen přizpůsobovat délku dolní končetiny potřebám 

lokomoce, měnit a upravovat vzdálenost trupu od terénu. Pohyby jsou zajišťovány 

pomocí skupin flexorů a extenzorů společně s musculus popliteus ( Véle 2006).  

V kolenním kloubu můžeme popsat několik základních pohybů. V první řadě je 

to pohyb flekční v rozsahu 130 – 160°. Pohyb do extenze je označen jako základní 
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postavení kolenního kloubu. Goniometricky jej můžeme popsat jako 0°. V tomto 

případě se jedná o tzv. „uzamknuté koleno“. Posledním pohybem je rotace, která je 

možná při flexi v bérci. V literatuře můžeme nalézt označení „instantní rotační 

centrum“. Největší rozsah rotační komponenty je zhruba při 45 – 90° flexi v kolenním 

kloubu. Dle Dylevského má zevní rotace rozsah 5 – 7 ° a rotace vnitřní 21° ( Dylevský 

2009b, Kolář 2009). 

 Díky geometrickým poměrům kloubních ploch, kloubním vazům a meniskům se 

k základním pohybům přidružují i pohyby další. Během flexe-extenze se kombinuje 

iniciální rotace na začátku, flexe a terminální rotace na konci pohybu ( Kolář 2009). 

 Odemknutí kolenního kloubu je vyvoláno malou rotací ( při volné končetině se 

tibie otáčí dovnitř, při fixované se femur vytáčí zevně), při které dochází k k uvolnění 

postranních vazů a ligamenta cruciatum anterius. Bez odemknutí kolenního kloubu není 

možné provést flekční pohyb ( Dylevský 2009b). 

 Po odemknutí kolenního kloubu dochází k „valivému pohybu“. Femur se valí po 

tibii a obou meniscích. V terminační fázi flexe se nadále zmenšuje kontakt femuru 

s tibií a menisky se posunují po tibii dozadu. Tento pohyb je označován jako „klouzavý 

pohyb“.  Flexe je jištěna zkříženými vazy, které zabraňují většímu posunu kostí. Při 

pohybu do extenze probíhá celý proces opačně až k závěrečné rotaci opačného směru, 

která kloub uzamyká ( Dylevský 2009b, Kolář 2009). 

 Patella „klouže“ při flekčním pohybu distálně, při extenzi proximálně. Rozsah 

pohybu je přibližně 5 – 7 cm ( Dylevský 2009b). 

2.3 Osteoartróza kolenního kloubu – gonartróza 

2.3.1 Osteoartróza 

 V anglosaské literatuře můžeme najít termín osteoarthritis, který je ovšem 

nesprávný. V latině koncovka –itis vyjadřuje zánětlivé onemocnění, které není 

primárním patologickým procesem u tohoto postižení. Správně používaný název 

osteoartróza vyjadřuje, že primárně probíhá proces degenerace a zánět je pouze 

sekundárním projevem ( Kolář 2009, Skinner 2006). 
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 Osteoartróza je nejčastější kloubní onemocnění s výskytem 12 – 15% 

v populaci, postihuje obě pohlaví, u populace starší 75 let se výskyt exponenciálně 

zvyšuje, a to až na 80% ( Kolář 2009). 

 Degenerativní osteoartróza je nezánětlivé degenerativní kloubní onemocnění. Je 

charakterizováno rozvlákněním kloubní chrupavky, následným ztenčením, erozí, 

provázeným proliferativním procesem, novotvorbou a remodelací kosti na okrajových 

plochách. Dále dochází ke sklerotizaci kloubních ploch s následnou reakcí 

subchondrální kosti, vazů, kloubního pouzdra a periartikulárního svalstva. Jako 

sekundární příznak nalézáme zánětlivý proces a sním spojené změny. Všechny tyto 

patologické faktory vedou k deformaci kloubů. Hlavním a dominujícím klinickým 

projevem je bolest, nejprve při pohybu, později i klidová a noční. Jako další příznaky se 

projevuje omezení pohybu, ztuhlost kloubů, drásoty a deformity kloubních struktur 

( Dungl 2005, Kolář 2009, Skinner 2006). 

  
obr. č. 8 – rtg snímek zdravého kloleního kloubu obr. č. 9 – rtg snímek artrotického kolenního kloubu 

            (Bone and Joint Clinic of Houston 2010)     (Bone and Joint Clinic of Houston 2010) 

 K rizikovým faktorům pro OA můžeme zahrnout věk, pohlaví, genetickou 

predispozici, poruchy biomechaniky, úrazy, obezitu, ale i etnické a geografické vlivy. 

Onemocnění je neobvyklé u osob mladších 40 let, ale je nejčastějším chronickým 

onemocněním u osob starších 75 let. Přesný mechanismus tohoto stárnutím 

podmíněného rozvoje není znám. Podstatnou roli hraje i charakter pracovního vytížení 

pacienta. Artrotické změny nalezneme spíše u osob těžce fyzicky pracujících než u lidí 

se sedavým zaměstnáním. Artrotickém změnám podléhají nejdříve více zatížené klouby, 

tedy kyčelní a kolenní kloub ( Dungl 2005, Skinner 2006). 

 K rozlišení širokého spektra artrotických onemocnění se nejčastěji používají 

následující třídící principy: etiologický, anatomický a podle specifických rysů. Dříve se 
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OA rozlišovala na primární (idiopatickou), u níž nebyla zjištěna zjevná predispozice 

k artróze a sekundární, u níž byla příčina vzniku známa. Zdá se však, že toto členění 

dnes postrádá smysl, protože každá artróza má nějaký vyvolávací faktor. 

Z anatomického hlediska rozlišujeme lokalizaci artrotických změn. Dle počtu 

postižených kloubů se rozlišuje monoartikulární, oligoartikulární, případně 

polyartikulární či generalizovaný typ osteoartrózy. Podle specifických rysů rozlišujeme 

artrózu atrofickou, normotrofickou a hypertrofickou, s kostními erozemi či bez nich, 

s nestabilitou či bez ní, s kontrakturou či bez ní. Podle prognózy můžeme rozlišit 

stacionární, postupně se zhoršující a progresivní formu artrózy, která kloub za určitý čas 

doslova zničí ( Dungl 2005, Gallo 2011). 

2.3.2 Gonartróza 

 Osteoartróza oblasti kolenních kloubů se nazývá gonartróza. Postihuje jednu či 

více části kolenního kloubu. Zasaženy mohou být jeden nebo dva kompartmenty 

femorotibiálního skloubení, popřípadě femoropatellární skloubení ( Sosna 2001). 

 U gonartrózy bývá typická oboustranná projekce. Dochází k deformaci 

postižených kloubů a vzniku varózních či valgózních deformit „nohy ve tvaru O nebo 

X“. V případě valgózního postavení se kolena tlačí k sobě, mediální části se od sebe 

oddalují a dochází k vyššímu zatížení na laterální části kloubní štěrbiny. Tento 

mechanismus vede k většímu opotřebení a dřívějšímu vzniku osteoartrózy. V případě 

varózního postavení je mechanismus opačný ( Kačinetzová 2003, Weidow 2002). 

 Pokud je postižení lokalizované do mediálního kompartmentu femorotibiálního 

skloubení, nalézáme největší opotřebení v přední části kloubu. Při lokalizaci laterálně se 

největší opotřebení projevuje ve střední a zadní části kloubních ploch. Tuto skutečnost 

lze připsat odlišnému tvaru kloubních ploch femuru a tím i rozdílnému mechanizmu 

pohybu. Zatím co na vnitřní straně kloubu se při flexi femur sune dopředu, na zevní 

dochází k posunu dorzálně ( Weidow 2002). 

 Subjektivně je pociťována bolest kolenního kloubu při zátěži, při chůzi 

v nerovném terénu a při chůzi ze schodů. S progresí onemocnění se projevuje i klidová 

bolest. Dále se může projevovat pozitivní „giwing way“ fenomén ( náhlé podseknutí 

dolní končetiny). V neposlední řadě nalézáme otok a náplň kloubu. Zjišťujeme svalové 

dysbalance – hypertonus ischiokrurálních svalů, inhibice musculus quadriceps femoris, 
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zejména musculus vastus medialnis. Za zmínku stojí i omezení pohybu v kloubu a 

možná flekční kontraktura ( Kolář 2009). 

2.3.3 Diagnostika 

 Diagnostika onemocnění se opírá především o klinické vyšetření a zobrazovací 

techniky. V současné době se studuje možnost praktického využití biochemických 

markerů nemoci ( Gallo 2011). 

U klinického vyšetření začínáme odběrem anamnézy, poté přistupujeme 

k samotnému vyšetření. Obvykle nalézáme bolestivost a napětí ve vyšetřovaném 

kloubu. Při aspekci bývá patrná ztráta „ušlechtilého tvaru kloubu“ v důsledku zvětšení 

objemu jeho měkkých nebo tvrdých struktur. Dalším typickým příznakem je krepitus. 

Někdy je měkký a jemný ( při fibrilárním postižení chrupavky), jindy se setkáváme 

s tvrdými až distančními drásoty a vrzoty. Tento nález se objevuje zejména tam kde 

došlo ke ztrátě většího povrchu chrupavky a kontaktní plochy kostí jsou tak obnažené. 

V neposlední řadě je možné nalézt výpotek, který bývá slámově zabarvený a čirý. 

Současně se zhoršeným rozsahem hybnosti je možné nalézt nestabilitu kloubu, jindy se 

objevují kontraktury a mizí svalová hmota. Příznakem doprovázejícím pokročilejší 

stupně artrózy na dolních končetinách je kulhání a narušení stereotypu chůze 

( Gallo 2011, Kolář 2009). 

 Nálezy zobrazovacích metod jsou nepostradatelnou součástí diagnostických 

kritérií artrózy. Důležité jsou i při vyhledávání preartrotických stavů nebo k určení 

příčin sekundární artrózy. Primárně využívaná metoda je rentgenové snímkování. Jde o 

nejdostupnější a u tohoto onemocnění i vysoce účinnou metodu. Nejčastěji se 

rentgenové snímky pořizují ve dvou na sebe kolmých projekcích. U váhonosných 

kloubů se doporučuje provedení alespoň jedné projekce vstoje. RTG snímek se poté 

vyhodnotí podle Kellgren-Lawrencovy klasifikace ( Gallo 2011). 
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obr. č. 10 – Kellgren-Lawrencova klasifikace ( Kellgren 1957) 

 Vyšetření magnetickou rezonancí ( MR) nebo počítačovou tomografií ( CT) není 

pro diagnózu a stanovení terapie obvykle potřebné. Tato vyšetření se indikují při 

podezření na nekrotické změny v kloubní struktuře. Pomocí artroskopického vyšetření 

můžeme upřesnit rozsah postižení jednotlivých kompartmentů ( Dungl 2005). 

 Diagnostická kritéria pro artrózu kolenních kloubů dle ACR ( American College 

of Rheumatology). 

1.  Bolest kolenního kloubu po většinu dní posledního měsíce. 

2. Výskyt osteofytů na kloubních okrajích. 

3. Nezánětlivý kloubní výpotek. 

4. Věk vyšší než 40 let. 

5. Ranní ztuhlost delší než 30 minut. 

6. Tvrdé drásoty při aktivním pohybu. 

 Gonartrózu diagnostikujeme při výskytu 1. a 2. kritéria nebo 1., 3., 5. a 6. 

kritéria nebo 1., 4., 5., 6. Kritéria ( Kačinetzová 2003). 

2.3.4 Léčba gonartrózy 

 Za konzervativní terapii označujeme kombinaci prostředků nefermakologických, 

tedy edukace režimových opatření, kde klademe důraz na redukci váhy v kombinaci 

s pravidelným cvičením. Dobré výsledky vykazuje hydrokinezioterapie, která zajišťuje 

odlehčení nosných kloubů při cvičení. Nedílnou součástí je technická ortopedie, která 

využívá zevních pomůcek ke snížení zátěže přenášené postiženým váhonosným 

kloubem. Dle stavu onemocnění pacient využívá vycházkové hole, francouzské berle, 

eventuálně podpažní berle. Cílem je dosáhnout odlehčení bolestivého kloubu při 

pohybu. Dalším prvkem technické ortopedie jsou ortézy, kde se využívá stabilizačního 

efektu. V neposlední řadě může pacient využívat ortopedicky upravenou obuv. Tato 
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upravená obuv pomáhá kompenzovat výchylky vzniklé onemocněním. Analgetické 

účinku můžeme dosáhnout za pomoci fyzikální terapie. Takto může působit lokální, 

segmentální či celková aplikace tepla. V praxi používáme především diatermii, která se 

aplikuje na svaly kolem postiženého kloubu. Z elektroterapie používáme galvanický 

proud, který působí uvolnění prekapilárních svěračů. Dalším dobře využitelným prvkem 

je pulzní magnetoterapie, která má pozitivní vliv na trofiku tkání.  V neposlední řadě je 

možno využít laseru nebo biolampy ( polarizované světlo) k optimalizaci 

membránových procesů. Lázeňská léčba je prakticky sumací metod uvedených výše, 

aplikovaných intenzivní formou během ústavního pobytu ( Gallo 2011, Kolář 2009, 

Sosna 2001). 

 Medikamentózní léčba ( farmakoterapie) zahrnuje dvě skupiny léčiv. Rychle 

účinkující léky jsou analgetika a nesteroidní antirevmatika „NSA“. Druhou skupinou 

jsou pomalu tzv. působící symptomaticky působící léčiva „SYSADOA“ ( Symptomatic 

Slow Acting Drugs of Osteoarthritis) a skupina kortikosteroidů ( Kolář 2009, Sosna 

2001). 

 Operační léčba je využitelná v různých fázích artrotického procesu. V případě 

řešení kongenitálních deformit nebo postraumatických stavů se operativní léčba může 

využít jako první léčebná metoda. Zásahy můžeme rozdělit na preventivní a 

terapeutické, kdy preventivní zabraňují vzniku nebo progresi osteoartrózy a terapeutické  

odstraňují nebo zmírňují již vzniklé patologie. Samostatné zákroky dělíme na 

artroplastické výkony s ošetřením kloubního povrchu, operační zásahy ovlivňující 

rozložení zátěže ( korekční osteotomie) a alloplastiky tzn. náhrady kloubů. Indikaci a 

načasování chirurgické léčby řídí ortoped, se kterým je vhodné stav konzervativně 

léčených pacientů konzultovat ( Kolář 2009, Sosna 2001). 

 U rehabilitace platí zásada nepřetěžovat kloub, vyhýbáme se bolestivému 

dotahování pohybu, nejsou vhodné ani pohyby švihové. U terapie kolenního kloubu je 

podmínkou k zahájení terapie odstranění výpotku. Cílem terapie je udržení plné extenze 

v kolenním kloubu, což zabezpečujeme polohováním do úplné extenze. Nedílnou 

složkou terapie je mobilizace patelly k zajištění správné funkce musculus quadriceps 

femoris. Tento sval je zároveň potřeba udržet v optimální svalové síle, převážně jeho 

mediální hlavu, která má tendenci k ochabnutí. V neposlední řadě optimalizujeme 

svalový tonus hypertonických svalů a obnovujeme fyziologickou délku zkrácených 
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svalů. Velmi vhodné je využití metody senzomotorické stimulace a cvičení na labilních 

plochách ( Kolář 2009). 

2.4 Hemartros kolenního kloubu 

 Hemartros kolenního kloubu vzniká naplněním kloubní dutiny krví. U pacientů 

s poruchou krevní srážlivosti  může dojít ke krvácení i po minimálním traumatu. Jako 

spontánní jsou označovány případy, kdy si pacient vůbec neuvědomuje úrazový děj. 

Osoby bez poruch koagulace si krvácení do kloubní dutiny způsobují poraněním některé 

z dobře prokrvených tkání. Pokud poraněná tkáň „komunikuje“ s kloubní dutinou, může 

dojít k naplnění dutiny krví. Masivní náplň kloubní dutiny může vzniknout, pokud 

dojde k nitrokloubní zlomenině v dané oblasti. Jedná se o zlomeniny patelly, distálního 

femuru a proximální tibie. Dle AO klasifikace se na femuru jedná zejména o zlomeniny 

typu B a C. Při poranění chrupavky přímým násilím ( náraz na překážku) může dojít 

k hemartros dané oblasti ( Dungl 2005). 

 Jako nejčastější příčina hemartros kolenního kloubu je uváděna ruptura 

ligamentum cruciatum anterius ( 70%  případů). Mechanismem bývá náhlá změna 

směru pohybu pacienta s rotační komponentou. Menší pravděpodobnost je u poranění 

ligamentum cruciatum posterius. Nejčastějším mechanismem je přední náraz na 

proximální tibii „dashboard injury“. Další možností vzniku je poranění periferní 

prokrvené části menisku. V neposlední řadě může k hemartros vést i poškození 

synoviální membrány. Mechanismem poranění může být v tomto případě přímý náraz 

nebo poranění synoviální membrány mezi kloubními plochami tibie a femuru během 

distorse. Hemartros v důsledku poranění postranního vazu či kloubního pouzdra bývá 

popisována poměrně vzácně ( Podškubka 2002). 

2.4.1 Léčba hemartros 

Konzervativní terapie zahrnuje tyto body: 

1. Dosažení hemostázy. 

2. Analgezie. 

3. Obnovení funkce. 

4. Prevence chronických změn. 
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Na prvním místě je co nejrychlejší dosažení hemostázy. Dalším důležitým faktorem 

je dosažení analgezie. Tohoto efektu dosahujeme pomocí medikamentózní léčby a 

imobilizací, eventuálně punkcí naplněného kloubu. Imobilizace musí být maximálně 

šetrná, v případě nutnosti až po provedení punkce kloubu a pokud možno ve 

fyziologickém postavení. Imobilizace by neměla přesáhnout 2 dny. Tonizace svalů 

v době imobilizace je naprostou nutností ( Dungl 2005). 

 Punkce hemartrosu bývá odmítána pro potenciální riziko infekčních komplikací 

a rychlé recidivy náplně. Podle některých autorů je vhodné punkci spojit s následnou 

intraartikulární aplikací kortikosteroidů. Indikace pro punkci hematomu jsou: 

1. Masivní hemartros s hrozící tlakovou kožní nekrózou s možností spontánní 

perforace. 

2. Hemartros, který do 24 hodin nereaguje na adekvátní substituční terapii. 

3. Podezření na septickou artritidu při zvýšené tělesné teplotě a s neobvyklým 

charakterem bolesti. 

4. Krvácení do kyčelního kloubu, které může být příčinou avaskulární nekrózy 

hlavice femuru, jestliže nedojde k časné dekompresi kloubní náplně ( Dungl 

2005). 
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3 Část Speciální 

3.1 Metodika práce 

 Cílem mé práce bylo teoretické seznámení s onemocněním gonartróza a 

hemartros kolenního kloubu v teoretické části práce. V části speciální poté zpracovat 

kazuistiku pacienta s výše uvedeným onemocněním. Podklady k práci jsem získal ve 

FNKV v Praze během souvislé odborné praxe v období od 21.01.2013 do 15.02.2013. 

Pacient docházel na terapii každý všední den dopoledne a odpoledne. S pacientem jsem 

pracoval pětkrát týdně v době dopolední terapie. Odpolední terapeutické jednotky byly 

vedeny supervizorem. 

 Pomocí diagnostických metod získaných během studia na FTVS UK bylo 

provedeno vyšetření pacienta. Z pomůcek jsem využil krejčovský metr, plastový 

goniometr, neurologické kladívko a olovnici. Do samotné terapie jsem zařadil 

následující techniky: míčkování dle Jebavé, techniky měkkých tkání dle Lewita, 

postizometrická relaxace dle Lewita, mobilizace kloubů dle Lewita, antigravitační 

relaxace dle Zbojana, metoda senzomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové, metoda 

proprioceptivní neuromuskulární facilitace dle Holubářové a Pavlů, analytické 

posilování, cviky na gymballu. Z oblasti fyzikální terapie byla využita pulzní 

nízkofrekvenční magnetoterapie a částečná podvodní masáž. 

 Pacient byl seznámen s cílem a významem mé práce a podepsal informovaný 

souhlas, jehož vzor je přiložen v příloze č. 2. ( Příloha II. – Vzor informovaného 

souhlasu). Práce je vypracována v souladu s etickými normami a s ohledem na ochranu 

práv a soukromí pacienta. V příloze č. 1. ( Příloha I. – Žádost o vyjádření etické 

komise) je přiložen originál schválení etické komise UK FTVS. 
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3.2 Základní údaje  

- Iniciály: K. J. 

- Pohlaví: muž  

- Rok narození: 1945 

Diagnóza  

M2586 Stp. po opakované hemartros pravého kolenního kloubu l. dex. 

M170 gonartróza‚ oboustranná 

3.3 Anamnéza 

Osobní anamnéza 

Nynější obtíže: 

V říjnu 2012 úraz pravé dolní končetiny v důsledku pádu z jízdního kola. 

Pacient podklouzl na mokré vozovce, následoval pád na pravý bok a „zalehnutí“ 

pacienta jízdním kolem. Při pádu došlo ke kontuzi pravého kolenního kloubu vedoucí 

kraniálně přes zevní stranu pravé dolní končetiny ke kyčelnímu kloubu. Nadále došlo 

k hematomu pravého kolenního kloubu. V průběhu měsíce Října – Prosince provedena 

opakovaná incizivní evakuace hematomu v oblasti pravého proximálního bérce v 

nemocnici Havlíčkův Brod. V současné době je kontuze plně zhojená a nedochází 

k tvorbě hematomu v kolenním kloubu. 

V průběhu hospitalizace pacient popisoval bolest v obou kolenních kloubech. 

Bolest byla spíše artrotického charakteru, bez vystřelování do jiných částí těla, 

projevovala se při změně počasí. Úleva od bolesti při pohybu. Nadále pociťoval ztuhlost 

a omezení pohybu v obou kolenních kloubech. Doma se snažil kolenní klouby 

rozhýbávat, dle slov pacienta bez výraznějšího efektu. Z těchto důvodů byla předepsána 

rehabilitace na klinice Rehabilitačního lékařství ve Fakultní nemocnici Královské 

Vinohrady.  

Předchorobí: 

- Běžné dětské nemoci 
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- Dlouhodobě se neléčí pro jiná onemocnění, neudává žádné potíže s GIT ani 

s kardiovaskulárním systémem 

- Stp. TIA v. s. únor 2011 

- Arytmie srdeční ( paroxysmální fibrilace síní) od listopadu 2012 ( pacient 

warfarinizován) 

- Nedoslýchavost 

Úrazy a operace: 

- V září 1978 zachycen čističkou kolejí, která způsobila mnohočetnou frakturu 

obou hlezenních kloubů a distální části pravého bérce. 

- Operativně řešeno v září 1978 na chirurgickém oddělení nemocnice 

Havlíčkův Brod. Na levé dolní končetině byla provedena déza hlezenního 

kloubu. Na pravé dolní končetina osteosyntéza distálního bérce a hlezenního 

kloubu. Aplikována sádrová fixace obou dolních končetin po dobu tří a půl 

měsíce. 

- V lednu 1979 infekce distální části pravé dolní končetiny ( hlezenní kloub a 

distální část bérce), hospitalizován v nemocnici Havlíčkův Brod. 

Chirurgicky řešeno revizní operací. Aplikována sádrová fixace. 

- Koncem roku 1979 zjištěn pakloub v oblasti pravého hlezenního kloubu. 

Došlo k další revizní operaci pravé dolní končetiny ve Fakultní  nemocnici 

Hradec Králové. Při operaci došlo k seříznutí Achillovy šlachy pro její trvalý 

zkrat. Aplikována zevní fixace po dobu třinácti měsíců. Po odstranění fixace 

přetrvávající zkrat Achillovy šlachy o 2,5 cm.  Řešeno ortopedickou obuví a 

jednou francouzskou holí, tyto pomůcky pacient používá dodnes. 

Rodinná anamnéza 

- Pacient neguje výskyt artrózy a dědičných chorob v rodině. 

- Nemá žádné sourozence. 

Pracovní anamnéza 

Pacient pracoval jako mechanizátor v Českých drahách až do roku 1978, kdy 

v důsledku úrazu začal pobírat invalidní důchod. Dle slov pacienta byla práce fyzicky 

velmi náročná ( zvedání těžkých břemen, chůze v nerovném terénu, časté statické 

zatížení – výdrž v kleku nebo dřepu). Od roku 1981 návrat k Českým drahám jako 
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koordinátor vlakové dopravy ( sedavý charakter práce). Nyní v důchodu, pobírá 

částečný invalidní důchod. 

Farmakologická anamnéza 

- Warfarin 5mg tbl.  0 – 1 – 0 

- Betahistin tbl.   1 – 0 – 0 

- Nebilet tbl.  ¼ - 0 – 0 

- Rytmonorm 150mg tbl. 1 – 0 – 0 

Alergologická anamnéza 

- Jod  

Abusus 

- Nekuřák 

- Alkohol pije příležitostně ( 2 - 3 do měsíce) 

- Kávu nepije 

Sociální anamnéza 

- Žije s rodinou v bytě, ve třetím patře s výtahem. 

Sportovní anamnéza 

- V mládí rekreačně fotbal a jiné týmové sporty. V současnosti jezdí rekreačně 

na kole ( 2 - 3 týdně). 

- Jiné sporty nyní neprovozuje. 

Předchozí rehabilitace 

- Dvakrát v Rehabilitačním ústavu Kladruby po dobu 14 dní, pacient si 

nepamatuje kdy to bylo. 

Indikace k rehabilitaci 

 Indikující lékař: Mudr. Codrová Helena ( 24.01.2013) 

- LTV 2x denně 

- Zvýšení rozsahu kloubní pohyblivosti. 

- Mobilizace periferních kloubů dolních končetin, fibuly a pately. 

- Techniky měkkých tkání pro relaxaci přetížených svalů, protažení svalů 

zkrácených. 

- Léčebná tělesná výchova -  analytická k posílení oslabených svalů. 
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- Prvky senzomotoriky. 

- Aplikace pulzní nízkofrekvenční magnetoterapie cílené na kolenní klouby ( 

frekvence 50 Hz, intenzita 5 až 10 mT, step 1 mT, aplikace za pomoci 

solenoidu S3H po dobu 25 minut, celkem 10x) 

- Částečná podvodní masáž na obě dolní končetiny ( teplota vody 35 – 37 °C, 

tlak trysek 0,2 – 0,4 MPa ve vzdálenosti 10 – 15 cm od těla, po dobu 30min 

celkem 10x) 

Fyzioterapie probíhá po dobu hospitalizace pondělí – pátek 2x denně. 

3.4 Vstupní kineziologický rozbor 

Status praesens - 28.01.2013 

Výška: 182 cm 

Váha: 83 kg 

BMI: 25.06 kg/m2 

TK: 140/100 

TF: 72/min 

Objektivní:  

Pacient je orientovaný časem, místem i osobou, spolupracuje. Pacient je schopen 

samostatné chůze, používá jednu francouzskou hůl v levé horní končetině a ortopedicky 

upravenou obuv se zvýšením pravé podrážky o 2,5 cm. Preference pravé horní 

končetiny. 

Subjektivní:  

Pacient bez bolesti, spal dobře. Stěžuje si na pocit ztuhlosti obou kolenních  kloubů. 

 

Vyšetření stoje ( statické)  

Pohled zezadu: 

 příloha - foto. č. 1 – Vyšetření stoje, pohled zezadu ( vstupní vyšetření) 

- značné defekty obou hlezenních kloubů, pravá pata přibližně 3cm nad zemí 

(stojí na špičce), špička zevně rotovaná, levá špička mírně zevně rotovaná 
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- linie Achillovy šlachy na levé končetině neznatelná, valgózní postavení 

levého hlezenního kloubu, na pravé straně linie Achillovy šlachy široká, 

mimo osu dolní končetiny 

- hypotrofie obou lýtek, na pravé straně znatelnější 

- pravá podkolenní rýha výše, varozita obou kolenních kloubů ( pravý kolenní 

kloub více), oba bérce mimo osu dolních končetin (pravý více), zevně-

rotační postavení pravého bérce, mírné zevně-rotační postavení levého bérce 

- linie levého stehna užší, linie adduktorů vklenutá na obou dolních 

končetinách 

- pravá subgluteální rýha výše 

- hypotrofie obou hýžďových svalů ( na pravé straně výraznější) 

- pravá crista illiaca je výše, pravá spina illiaca posteriori superior je výše 

- výrazný reliéf paravertebrálních svalů v ovlasti Th/L přechodu 

- lateroflexe trupu doprava ( Th/L přechod), výrazné zřasení kůže v oblasti 

nad crista illiaca (více vpravo) 

- dolní úhel pravé lopatky výše, pravé rameno výše, linie trapézových svalů 

symetrické 

- lateroflexe a mírná rotace hlavy na levou stranu 

Pohled zepředu: 

příloha - foto. č. 2 – Vyšetření stoje, pohled zepředu ( vstupní vyšetření)  

- široká baze 

- váha levé dolní končetiny na malíkové hraně, opora pravé dolní končetiny 

pouze o špičku ( v kontaktu s podložkou od hlaviček metatarzů 1-5 prstu) 

- příčná i podélná klenba obou dolních končetin propadlá 

- „kladívkovité prstce“ na obou dolních končetinách 

- reliéf pravého lýtka užší, v zevně-rotační postavení, levé lýtko v lehkém 

zevně-rotačním postavení, obě lýtka hypotrofická 

- varozita obou kolenních kloubů 

- pravá patela výše, posunuta laterální směrem 

- reliéf pravého stehna užší 

- pravá Spina illiaca anterior superior výše 

- lateroflexe trupu doprava 

- hlava ukloněná a lehce rotovaná na levou stranu 
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Pohled zboku: 

Pravý bok: 

- kolenní kloub v semiflexi, rotovaný zevně 

- zvětšená bederní lordóza 

- zvětšená hrudní kyfóza 

- protrakce ramenního kloubu 

- předsun hlavy 

Levý bok: 

- kolenní kloub v extenčním postavení 

- zvětšená bederní lordóza 

- zvětšená hrudní kyfóza 

- protrakce ramenního kloubu 

- předsun hlavy 

Vyšetření podle olovnice 

Zezadu: 

Olovnice spuštěná z oblasti týlní kosti, prochází 2 cm vlevo od hrudní páteře, 2 

cm vlevo od intergluteální rýhy, dopadá mezi paty. 

Zboku: 

Olovnice spuštěná ze zevního zvukovodu, prochází lehce před středem 

ramenního kloubu, 2 cm před osou v kyčelním kloubu, dopadá k bazi 5 metatarzu. 

Vyšetření stoje (dynamické) 

- břišní typ dýchání 

Rhombergův stoj 

Rhomberg I provede 

Rhomberg II provede 

Rhomberg III neprovede ( strach z pádu) 

tab. č. 1 – Rhombergův stoj (vstupní vyšetření) 
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Vyšetření na dvou vahách 

 1. měření 2. měření 

pravá DK 36 kg 35 kg 

levá DK 47 kg 48 kg 

tab. č. 2 – Stoj na dvou vahách (vstupní vyšetření) 

- znatelně vyšší zatížení levé dolní končetiny přibližně o 12 kg. 

Distance na páteři 

Schoberova vzdálenost 3 cm 

Stiborova vzdálenost 6 cm 

Čepojevova vzdálenost 2 cm 

Ottova in/deklinační vzdálenost 1,5 cm/2,5 cm 

Thomayerava vzdálenost 25 cm 

zkouška lateroflexe pravá 7 cm 

zkouška lateroflexe levá 9 cm 

Foretsierova fleche 0 cm 

tab. č. 3 – Distance na páteři (vstupní vyšetření) 

Vyšetření chůze ( vyšetřeno bez pomůcek) 

Vyšetření pánve: 

- pravá spina illiaca anterior superior výše 

- pravá spina illiaca posterior superior výše 

- zešikmení pánve směrem doleva dolů 

- anteverze pánve 

Vyšetření chůze: 

- pohyb vychází především z kyčelních kloubů 

- nepravidelný rytmus i délka kroku 

- opora pravé dolní končetiny pouze o špičku, zkrácená kroková fáze levé 

dolní končetiny,  

- nedostatečnou oporu o pravou dolní končetinu kompenzuje lateroflexí 

na pravou stranu, došlap levé dolní končetiny na celé chodidlo naráz 
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- kroková fáze pravé dolní končetiny je delší, došlap pravé dolní končetiny 

pouze na špičku  

- při odlepování levé dolní končetiny dochází ke zvednutí celé nohy naráz 

- s ortopedickou obuví je stereotyp chůze podobný, patologické odchylky jsou 

menší, ale přetrvávají se stejným mechanismem 

Po špičkách: 

- nestabilní, po několika krocích tendence k pádu 

Po patách: 

- bez ortopedické obuvi neprovede 

- s ortopedickou obuví provede, nestabilní 

Chůze vzad: 

- provede, chybí extenze v kyčelních kloubech 

Vyšetření stereotypů ( dle Jandy) 

Extenze v kyčelním kloubu: 

- u obou dolních končetin se svaly zapojují v pořadí ischiokrurální svaly, poté 

kontralaterální svaly bederní oblasti, homolaterální svaly bederní oblasti, 

musculus gluteus maximus, nakonec dochází k zapojení kontralaterálních 

a homolaterálních svalů Th/L přechodu 

Abdukce v kyčelním kloubu 

- na levé dolní končetině přítomen tensorový mechanismus, na pravé dolní 

končetině přítomen tensorový i quadratový mechanismus 
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Antropometrické vyšetření ( dle Haladové) 

Délka LDK PDK 

anatom. délka DK 89 88 

funkční délka DK 97 98 

pupek – mall. medialis 106 105 

stehna 44 44 

bérce 42 43 

nohy 27 27 

 

Obvody   

15 cm nad patellou 48 47 

mm. vasti quad. femoris 42 40 

přes patellu 42 44 

tuberositas tibiae 35 35 

lýtka 32 31 

kotníky 28 31 

přes nárt a patu 35 37 

přes hlavice metatarzů 25 26 

tab. č. 4 – Antropometrie (vstupní vyšetření) 
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Goniometrie ( dle Jandy a Pavlů) 

- měřeno dvouramenným goniometrem 

- rotace v kyčelním kloubu byly vyšetřovány s extenzí v kolenním kloubu ( 

nebylo možné dosáhnou 90° flexe) 

- flexe v kyčelním kloubu byla vyšetřena se semiflexí v kloubu kolenním 

LDK PDK 

Aktivní pohyb Pasivní pohyb Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

Kyčelní kloub 

S 15 - 0 - 100 S 15 - 0 - 110 S 15 - 0 - 95 S 15 - 0 - 100 

F 25 - 0 - 10 F 25 - 0 - 15 F 30 - 0 - 10 F 30 - 0 - 15 

R 30 - 0 - 20 R 30 - 0 - 20 R 25 - 0 -20 R 30 - 0 - 20 

Kolenní kloub 

S 0 - 0 - 75 S 0 - 0 - 80 S (-5) - 5 - 75 S (-5) - 5 - 80 

Hlezenní kloub  

S 0 - 0 - 0 S 0 - 0 - 0 S (-15) - 15 - 15 S (-15) - 15 - 20 

R 0 - 0 - 0 R 0 - 0 - 0 R  0 - 0 - 0 R  0 - 0 - 0 

tab. č. 5 – Goniometrie (vstupní vyšetření) 
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Vyšetření zkrácených svalů ( dle Jandy) 

- musculus triceps surae nebylo možné pro nepohyblivost v obou hlezenních 

kloubech vyšetřovat 

 LDK PDK 

m. iliospsoas 2 2 

m. rectus femoris 2 2 

m. tensor fasciae latae 2 2 

flexory kolenního kloubu 2 2 

add. kyč. kloubu – dvou-

kloubové 

2 2 

add. kyč. kloubu – jedno-

kloubové 

2 2 

m. piriformis 2 2 

m. quadratus lumborum 1 2 

tab. č. 6 – Vyšetření zkrácených svalů ( dle Jandy) – (vstupní vyšetření) 

Vyšetření svalové síly ( dle Jandy) 

- musculus triceps surae nebylo možné pro nepohyblivost v obou hlezenních 

kloubech vyšetřovat 

 LDK PDK 

flexe kyč. kloubu 5 5 

extenze kyč. kloubu 4 4 

m. gluteus maximus 3+ 3+ 

addukce 5 5 

abdukce 4 4 

zevní rotace 5 5 

vnitřní rotace 5 5 

flexe kol. kloubu 5 5 

extenze kol. kloubu 5 4 

tab. č. 7 – Vyšetření svalové síly ( dle Jandy) – (vstupní vyšetření) 
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St. 5 - odpovídá 100 % normální svalové síly 

St. 4 - odpovídá přibližně 75 % normální svalové síly 

St. 3+ - odpovídá přibližně 60 % normální svalové síly 

St. 3 - vyjadřuje asi 50 % normální svalové síly 

St. 2 - určuje asi 25 % normální svalové síly 

St. 1 - vyjadřuje zachování přibližně 10 % svalové síly ( záškub) 

St. 0 - bez známek záškubu 

Neurologické vyšetření (dle Amblera) 

Vyšetření čití: 

- taktilní a algické čití na dolních končetinách symetrické, zhoršená citlivost 

v oblasti hlezenních kloubů bilaterálně 

- polohocit a pohybocit na dolních končetinách patologický bilaterálně ( 

pacient nedokáže určit polohu ani směr pohybu prstců na dolní 

končetině), vyšetření ladičkou v normě 

Vyšetření šlacho-okosticových reflexů: 

 LDK PDK 

patelární 4 4 

refl. Achillovy šlachy nevyšetřován 0 

medioplantární 0 0 

tab. č. 8 – Vyšetření šlacho-okosticových reflexů – (vstupní vyšetření) 

0. - areflexie – reflex nevybavitelný 

1. - hyporeflexie – reflex vybavitelný s využitím facilitačního fenoménu 

2. - hyporeflexie – snížený reflex, vybavitelný bez použití facilitačního fenoménu 

3. - normoreflexie 

4. - hyperreflexie – rozšířená zóna výbavnosti 

5. - hyperreflexie – polykinetický reflex 
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Vyšetření reflexních změn ( dle Lewita) 

Kůže a podkoží: 

- v oblasti hlezenních kloubů a akrálních částí dolních končetin jsou kůže i 

podkoží nepohyblivé bilaterálně 

- v antero-mediální oblasti pravého bérce je kůže lesklá, tenká se hnědým 

zabarvením ( supervizor rozhodl do této oblasti palpačně nezasahovat) 

- na pravém bérci a stehnech bilaterálně je posunlivost i protažitelnost dobrá 

- oblast SI skloubení, L páteře a Th/L přechodu posunlivost i protažitelnost 

dobrá 

Fascie: 

- zvýšené napětí tractus iliotibialis bilaterálně 

- omezená posunlivost lumbosakrální fascie směrem kranio-kaudálním a 

kaudo-kraniálním 

Svaly: 

- musculus triceps surae a musculus gluteus maximus vykazují hypotonii 

bilaterálně 

- adduktory kyčelního kloubu, musculus rectus femoris, musculus tensor 

fascia latae, musculus piriformis, musculus iliacus a musculus quadratus 

lumborum vykazují hypertonii bilaterálně 

- musculus vastus medialis et lateralis a musculus gluteus medius vykazují 

normotonii bilaterálně 

Vyšetření jizvy: 

Pravá dolní končetina: 

- mediálně od tuberositas tibiae 3,5 cm dlouhá jizva po evakuaci hematomu, 

přirostlá, neposunlivá, palpačně nebolestivá 

- mediální plocha bérce 23 cm a 18 cm dlouhé jizvy po revizních operacích, 

kůže v okolí tenká, lesklá ( supervizor rozhodl do této oblasti palpačně 

nezasahovat) 
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- v oblasti pod malleolus lateralis 4 cm dlouhá jizva, přirostlá, neposunlivá, 

palpačně nebolestivá 

Levá dolní končetina: 

- dorzo-laterálně 10,5 cm dlouhá jizva, táhnoucí se od 2/3 bérce za malleolus 

lateralis, vpáčená, neposunlivá, palpačně nebolestivá 

Vyšetření kloubní vůle ( dle Lewita) 

- nemožno vyšetřit IP klouby ( kladívkovité prstce) 

- omezení kloubní vůle všech metatarzálních kůstek ve směru dorzo–

plantárním a planto–dorzálním bilaterálně 

- omezení kloubní vůle v Lisfrankově kloubu ve směru dorzo–plantárním, 

planto – dorzálním a do rotace bilaterálně 

- blokáda v Chopartově kloubu na pravé dolní končetině ( možné strukturální 

změny v důsledku pakloubu), na levé dolní končetině kvůli déze nebylo 

vyšetření provedeno 

- pravý hlezenní kloub nepruží, levý hlezenní kloub kvůli déze nevyšetřován 

- blokáda hlavičky fibuly bilaterálně 

- pohyblivost patelly na pravé dolní končetině omezena ve všech směrech, na 

levé dolní končetině pohyblivost omezena ve směru kranio-kaudálním a 

kaudo-kraniálním 

- kyčelní kloub bez blokád bilaterálně 

- blokáda sakroiliakálního kloubu v dorzálním směru bilaterálně 

3.5 Závěr vstupního kineziologického rozboru 

 Při stoji je u pacienta přítomen úklon trupu na pravou stranu, který při chůzi 

přetrvává jako kompenzační mechanismus. Pánev je latero-laterálním směru sešikmená 

doleva dolů, v předozadním směru je v anteverzi. Postavení pánve i úklon chápu jako 

kompenzační mechanismus, vyrovnávajícím trvalý zkrat achillovy šlachy pravé dolní 

končetiny, který nutí pacienta stát a chodit „na špičce“.  

Značné defekty oblasti obou hlezenních kloubů a varózní postavení kolenních 

kloubů, s bérci zevně rotovanými mimo osu dolních končetin,  je pravděpodobně 
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důsledek úrazu a následných patologických změn. Špatný stav akrálních částí dolních 

končetin dokazuje i porucha polohocitu, pohybocitu a nevybavitelné reflexy. 

V neposlední řadě je nutno ukázat na výskyt „kladívkovitých prstců“, které jsou 

přítomny bilaterálně.  

Chůze bez ortopedické obuvi je nestabilní s patologickým stereotypem. 

S ortopedickou obuví se patologie zmenšují, ale přetrvávají se stejným mechanismem. 

 Při vyšetření na dvou vahách došlo ke značně vyššímu zatížení levé dolní 

končetiny ( přibližně 12 kg).  

Goniometrické vyšetření prokázalo snížení aktivní i pasivní pohyblivosti 

kyčelního a kolenního kloubu a nepohyblivost obou hlezenních kloubů.  

Svalová síla je až na musculus gluteus maximus ( stupeň 3+ bilaterálně) 

relativně v normě.  

Pacient vykazuje značné zkrácení svalových skupin obou dolních končetin (m. 

iliospsoas, m. quadriceps femoris, m. tensor fasciae latae, flexory kolenního kloubu, 

adduktory kyčelního klobu, m. piriformis) a to na druhý stupeň dle Jandy. Stejný stupeň 

zkrácení vykazuje i pravý m. quadratus lumborum. 

Pravděpodobně je díky těmto patologiím změněn stereotyp abdukce a extenze 

v kyčelním kloubu.  

Výrazné reflexní změny na antero – mediální ploše pravého bérce, 

pravděpodobně v důsledku infekce. Zvýšené napětí tractus iliotibialis bilaterálně. 

Omezená posunlivost lumbosakrální fascie kranio-kaudálním a kaudo-kraniálním 

směrem. Značné zjizvení pravého bérce a hlezenního kloubu. Jizva po evakuaci 

hematomu je přirostlá s omezenou posunlivostí.  

Kloubní vůle na akrech dolních končetin je omezena bilaterálně. Přítomny jsou i 

blokády hlavičky fibuly a sakroiliakálního skloubení bilaterálně. 
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3.6 Krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

3.6.1 Krátkodobý fyzioterapeutický plán - cíle terapie v době hospitalizace 

- zvětšení rozsahu pohybu kloubů dolních končetin ( primárně flexe 

v kolenních kloubech bilaterálně) 

- zvětšení svalové síly na dolních končetinách ( primárně posílení musculus 

gluteus maximus) 

- zlepšení celkové kondice pacienta 

- uvolnit měkké tkáně na akrech dolních končetin ( hlezenní klouby) 

- uvolnění jizvu po evakuaci hematomu 

- optimalizace svalových dysbalancí na dolních končetinách ( relaxace 

hypertonických svalů a protažení svalů zkrácených) 

- redukce „kladívkovitých prstců“ 

- optimalizace kloubní vůle drobných kloubů dolních končetin, pately, fibuly a 

sakroiliakálního skloubení 

- nácvik senzomotoriky pro zlepšení stability stoje a chůze 

- optimalizace zatížení dolních končetin 

- uvolnit fascie v oblasti beder a iliotibialního traktu  

3.6.2 Dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

- dosáhnout plného rozsahu pohybu v kyčelních a kolenních kloubech 

- zvyšování síly oslabených svalů ( primárně musculus gluteus maximus) 

- udržení síly ostatních svalů dolních končetin 

- protahování zkrácených svalů 

- nácvik senzomotoriky pro zlepšení stability stoje a chůze 

- udržení kondice a pohyblivosti kolenních a kyčelních  kloubů ( jízda na kole, 

rotopedu) 
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3.7 Průběh terapie 

1. Terapeutická jednotka - 28.01.2013 

Fyzikální terapie: 

- aplikace pulzní nízkofrekvenční magnetoterapie cílené na kolenní klouby ( 

frekvence 50 Hz, intenzita 5 až 10 mT, step 1 mT, aplikace za pomoci 

solenoidu S3H po dobu 25 minut) 

- částečná podvodní masáž na obě dolní končetiny ( teplota vody 35 – 37 °C, 

tlak trysek 0,2 – 0,4 MPa ve vzdálenosti 10 – 15 cm od těla, po dobu 30min) 

Provedení terapie: 

- proveden vstupní kineziologický rozbor 

Závěr: 

- pacient při vyšetření výborně spolupracoval a těší se na další terapeutickou 

jednotku. 

2. Terapeutická jednotka – 29.01.2013 

Fyzikální terapie: 

- aplikace pulzní nízkofrekvenční magnetoterapie cílené na kolenní klouby ( 

frekvence 50 Hz, intenzita 5 až 10 mT, step 1 mT, aplikace za pomoci 

solenoidu S3H po dobu 25 minut) 

- částečná podvodní masáž na obě dolní končetiny ( teplota vody 35 – 37 °C, 

tlak trysek 0,2 – 0,4 MPa ve vzdálenosti 10 – 15 cm od těla, po dobu 30min) 

Status praesens: 

Subjektivně: 

- Pacient se cítí dobře, neudává žádné bolesti. Stěžuje si na „ztuhlost“ 

v kolenních kloubech. 

Objektivně: 

- Stejný nález jako při vstupním kineziologickém rozboru. 
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Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- zlepšení posunlivosti a protažitelnosti měkkých tkání v oblasti hlezenních 

kloubů, uvolnění jizvy na pravém proximálním bérci 

- snížit napětí tractus iliotibialis, zlepšit posunlivost lumbosakrální fascie 

- zvýšení rozsahu pohybu v kolenních a kyčelních kloubech  

- zvýšení tonu musculus gluteus maximus 

- snižení tonu adduktorů kyčelního kloubu musculus rectus femoris, musculus 

tensor fascia latae, musculus piriformis, musculus iliopsoas a musculus 

quadratus lumborum 

- obnovení kloubní vůle akrálních částí dolních končetin, patelly, fibuly a 

sakroiliakálního skloubení 

- Zlepšení stability stoje 

Návrh terapie: 

- míčkování ( dle Jebavé), techniky měkkých tkání ( dle Lewita), 

postizometrická relaxace ( dle Lewita), antigravitační relaxace ( dle 

Zbojana), mobilizace kloubů ( dle Lewita), metoda senzomotorické 

stimulace ( dle Jandy a Vávrové), metoda proprioceptivní neuromuskulární 

facilitace ( dle Holubářové a Pavlů), rotoped,  instruktáž autoterapie 

Provedení terapie: 

- míčkování obou hlezenních kloubů od periferie směrem kraniálním bilat., 

uvolnění kůže a podkoží hlezenních kloubů a chodidel bilat. 

- techniky měkkých tkání na jizvu ( tlaková masáž, „C“, „U“,) 

- protažení fascií tractus iliotibialis směrem do rotace bilat., lumbosakrální 

fascie směrem kranio-kaudálním a kaudo-kraniálním, protažení aponeurózy 

plosek nohou bilat. 

- postizometrická relaxace na flexory kolenního kloubu v leže na zádech, 

adduktory kyčelního kloubu v leže na zádech, flexorů a extenzorů prstců 

nohy v leže na zádech, musculus quadratus lumborum v leže na boku bilat., 

flexorů kyčelního kloubu v leže na boku, extenzorů kolenního kloubu v leže 

na břiše a musculus piriformis v leže na břiše 

- antigravitační relaxace na musculus tensor fascia latae bilat. 
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- mobilizace sakroiliakálního skloubení směrem dorzálním bilatetálně, 

metatarzálních kůstek „proti sobě“, plantární a dorzální vějíř bilat., 

mobilizace lisfrankova kloubu směrem dorzo–plantárním, planto-dorzálním 

a do rotace bilat., mobilizace hlavičky fibuly směrem ventro-dorzálním a 

dorzo-ventrálním bilat., mobilizace patelly do všech směrů bilat. 

- metoda senzomotorické stimulace 

- stimulace plosky nohy pomocí „akupresurního míčku“ bilat., nácvik 

„malé nohy“ bilat. 

- nácvik I. a II. flekční a extenční diagonály pro dolní končetinu ( pasivní 

provedení s instruktáží, aktivní provedení s dopomocí) bilat. 

- jízda na rotopedu po dobu 5 minut s minimální zátěži a středně vysokou 

frekvencí pro uvolnění kloubního aparátu dolních končetina a zvýšení 

kondice 

Autoterapie: 

- stimulace plosky nohou pomocí „akupresurního míčku“ bilat. 

- nácvik „malé nohy“ ( Jde o zkrácení a zúžení chodidla v podélné i příčné ose 

při natažených prstech.) 

- posilování musculus gluteus maximus ( pokrčené dolní končetiny, horní 

končetiny podél těla, zvednout pánev od podložky, výdrž 10 sekund, 5 

opakování, 3x denně) 

Závěr: 

- sníženo napětí fascií iliotibiálního traktu bilat. a lumbosakrální fascie směre 

kranio-kaudálním a kaudo-kraniálním 

- nepatrné zvýšení rozsahu pohybu v kolenních a kyčelních  kloubech 

( prozatím goniometricky nevyšetřeno) 

- optimalizace kloubní vůle sakroiliakálního skloubení a kloubů dolních 

končetin ( Chopartův kloub na pravé dolní končetiny stále zablokován) 
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3. Terapeutická jednotka – 30.01.2013 

Fyzikální terapie: 

- aplikace pulzní nízkofrekvenční magnetoterapie cílené na kolenní klouby ( 

frekvence 50 Hz, intenzita 5 až 10 mT, step 1 mT, aplikace za pomoci 

solenoidu S3H po dobu 25 minut) 

- částečná podvodní masáž na obě dolní končetiny ( teplota vody 35 – 37 °C, 

tlak trysek 0,2 – 0,4 MPa ve vzdálenosti 10 – 15 cm od těla, po dobu 30min) 

Status praesens: 

Subjektivně: 

- Pacient se cítí dobře, neudává žádné bolesti. Od minulé terapie zaznamenal 

mírné uvolnění kolenních kloubů. 

Objektivně: 

- kůže a podkoží v oblasti hlezenních kloubů a akrálních částí dolních 

končetin stále vykazuje sníženou pohyblivost 

- kloubní rozsah kolenních a kyčelních kloubů je přibližně ve stejném stavu 

jako při vstupním vyšetření 

- kloubní vůle sakroiliakálního skloubení a kloubů na dolních končetinách je  

ve stejném stavu jako při vstupním vyšetření, efekt terapie byl pouze 

přechodný 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- zvýšení posunlivosti a protažitelnosti měkkých tkání v oblasti hlezenních 

kloubů, uvolnění jizvy na pravém proximálním bérci 

- snížit napětí tractus iliotibialis, zlepšit posunlivost lumbosakrální fascie 

- zvýšení rozsahu pohybu v kolenních a kyčelních kloubech  

- zvýšení tonu musculus gluteus maximus 

- snižení tonu adduktorů kyčelního kloubu musculus rectus femoris, musculus 

tensor fascia latae, musculus piriformis, musculus iliopsoas a musculus 

quadratus lumborum 
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- obnovení kloubní vůle akrálních částí dolních končetin, patelly, fibuly a 

sakroiliakálního skloubení 

- zlepšení stability stoje 

- zvýšení aferentace z dolních končetin 

Návrh terapie: 

- míčkování ( dle Jebavé), techniky měkkých tkání ( dle Lewita), 

postizometrická relaxace ( dle Lewita), mobilizace kloubů ( dle Lewita), 

antigravitační relaxace ( dle Zbojana), metoda senzomotorické stimulace 

( dle Jandy a Vávrové), metoda proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

( dle Holubářové a Pavlů), individuální LTV, rotoped 

Provedení terapie: 

- míčkování obou hlezenních kloubů od periferie směrem kraniálním bilat., 

uvolnění kůže a podkoží hlezenních kloubů a chodidel bilat. 

- techniky měkkých tkání na jizvu ( tlaková masáž, „C“, „U“,) 

- protažení fascií tractus iliotibialis směrem do rotace bilat., lumbosakrální 

fascie směrem kranio-kaudálním a kaudo-kraniálním, protažení aponeurózy 

plosek nohou bilat. 

- postizometrická relaxace na flexory kolenního kloubu v leže na zádech, 

adduktory kyčelního kloubu v leže na zádech, flexorů a extenzorů prstců 

nohy v leže na zádech, musculus quadratus lumborum v leže na boku bilat., 

flexorů kyčelního kloubu v leže na boku, extenzorů kolenního kloubu v leže 

na břiše a musculus piriformis v leže na břiše 

- antigravitační relaxace na musculus tensor fascia latae bilat. 

- mobilizace sakroiliakálního skloubení směrem dorzálním bilatetálně, 

metatarzálních kůstek „proti sobě“, plantární a dorzální vějíř bilat., 

mobilizace lisfrankova kloubu směrem dorzo–plantárním, planto-dorzálním 

a do rotace bilat., mobilizace hlavičky fibuly směrem ventro-dorzálním a 

dorzo-ventrálním bilat., mobilizace patelly do všech směrů bilat. 

- metoda senzomotorické stimulace 

- Stimulace plosky nohy pomocí „akupresurního míčku“ bilat., nácvik 

„malé nohy“ bilat. 
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- vzhledem k nemožnosti pacienta stát na celé plosce pravé dolní 

končetiny, supervizor rozhodl cvičit obtížnější prvky senzomotoriky 

v ortopedické obuvi 

- instruktáž trojbodové opory, nácvik na levé dolní končetině ( nácvik 

u pravé dolní končetiny znemožněn trvalým zkratem achillovy 

šlachy) 

- Nácvik půl-kroku na měkkou žíněnku (s ortopedickou obuví) 

- nácvik I. a II. flekční a extenční diagonály pro dolní končetinu ( pasivní 

provedení s instruktáží, aktivní provedení s dopomocí, aktivní provedení 

bez odporu) 

- jízda na rotopedu po dobu 5 minut s minimální zátěži a středně vysokou 

frekvencí pro uvolnění kloubního aparátu dolních končetina a zvýšení 

kondice 

- cvičení na gymballu  

- sed na míči a lehké „poskakování“, kroužení pánví ( kruhy, 

„osmičky“), střídavé zvedání jedné dolní končetiny od podložky 

- leh na zádech, dolní končetiny lehce pokrčené, paty na míči, horní 

končetiny podél těla, koulení míče ze strany do strany 

- leh na zádech, dolní končetiny pokrčené na míči, horní končetiny 

podél těla, zvednutí pánve od podložky, výdrž 10 sekund, 5 

opakování 

Autoterapie: 

- platí stejná terapie jako z předešlé terapeutické jednotky 

Závěr: 

- zvýšení rozsahu pohybu v kolenních kloubech do flexe ( pasivně 85° 

bilaterálně, extenze pravého kolenního kloubu stále ( -5°)) 

- zvýšení rozsahu pohybu v kyčelních kloubech do flexe ( pasivně 115° na 

levé dolní končetině a 105° na pravé dolní končetině) 

- optimalizace kloubní vůle sakroiliakálního skloubení a kloubů dolních 

končetin ( Chopartův kloub na pravé dolní končetině se opět nepodařilo 

zmobilizovat, pravděpodobně zde došlo ke strukturální změně v kloubu, 

která mobilizaci kloubní struktury znemožňuje) 
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4. Terapeutická jednotka – 31.01.2013 

Fyzikální terapie: 

- aplikace pulzní nízkofrekvenční magnetoterapie cílené na kolenní klouby ( 

frekvence 50 Hz, intenzita 5 až 10 mT, step 1 mT, aplikace za pomoci 

solenoidu S3H po dobu 25 minut) 

- částečná podvodní masáž na obě dolní končetiny ( teplota vody 35 – 37 °C, 

tlak trysek 0,2 – 0,4 MPa ve vzdálenosti 10 – 15 cm od těla, po dobu 30min) 

Status praesens: 

Subjektivně:  

- Pacient se cítí dobře, neudává žádné bolesti. Popisuje přetrvávající 

„uvolnění“ kolenních kloubů. V oblasti kyčelních kloubů neregistruje 

změny. Dále poukazuje na lepší pohyblivost a citlivost prstců dolních 

končetin ( pacient ukazuje spíše oblast metatarzů). 

Objektivně: 

- kůže a podkoží v oblasti hlezenních kloubů a akrálních částí dolních 

končetin stále vykazuje sníženou pohyblivost 

- stav jizvy nezměněn 

- „kladívkovité prstce“ zatím bez viditelné změny 

- rozsahy pohybů v kolenním a kyčelním kloub jsou od minulé terapie 

nezměněny 

- joint-play patelly, fibuly a akrálních oblastí dolních končetin vykazuje 

zlepšení, ale zatím není v optimálním stavu 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- nadále zvyšovat posunlivost a protažitelnost měkkých tkání v oblasti 

hlezenních kloubů, uvolňování jizvy 

- optimalizace napětí tractus iliotibialis a posunlivosti lumbosakrální fascie 

směrem kranio-kaudálním a kaudo-kraniálním 

- zvyšování rozsahu pohybu v kolenních a kyčelních kloubech 
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- obnovení fyziologické délky zkrácených adduktorů kyčelního kloubu 

musculus rectus femoris, musculus tensor fascia latae, musculus piriformis, 

musculus iliopsoas a musculus quadratus lumborum 

- redukce „kladívkovitých prstců“ 

- obnovení joint-play u omezených kloubů na dolních končetinách 

- zvýšení aferentace z dolních končetin 

- zlepšení stability stoje a chůze 

Návrh terapie: 

- míčkování ( dle Jebavé), techniky měkkých tkání ( dle Lewita), 

postizometrická relaxace ( dle Lewita), mobilizace kloubů ( dle Lewita), 

antigravitační relaxace ( dle Zbojana), metoda senzomotorické stimulace 

( dle Jandy a Vávrové), metoda proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

( dle Holubářové a Pavlů), individuální LTV, rotoped 

Provedení terapie: 

- míčkování obou hlezenních kloubů od periferie směrem kraniálním bilat., 

uvolnění kůže a podkoží hlezenních kloubů a chodidel bilat. 

- techniky měkkých tkání na jizvu ( tlaková masáž, „C“, „U“,) 

- protažení fascií tractus iliotibialis směrem do rotace bilat., lumbosakrální 

fascie směrem kranio-kaudálním a kaudo-kraniálním, protažení aponeurózy 

plosek nohou bilat. 

- postizometrická relaxace s následným protažením na adduktory kyčelního 

kloubu v leže na zádech, flexorů a extenzorů prstců nohy v leže na zádech, 

musculus quadratus lumborum v leže na boku bilat., flexorů kyčelního 

kloubu v leže na boku, extenzorů kolenního kloubu v leže na břiše a 

musculus piriformis v leže na břiše 

- antigravitační relaxace na musculus tensor fascia latae bilat. 

- mobilizace metatarzálních kůstek „proti sobě“, plantární a dorzální vějíř 

bilat., mobilizace lisfrankova kloubu směrem dorzo–plantárním, planto-

dorzálním a do rotace bilat., mobilizace hlavičky fibuly směrem ventro-

dorzálním a dorzo-ventrálním bilat., mobilizace patelly do všech směrů bilat. 

- metoda proprioceptivní neuromuskulární facilitace, technika kontrakce – 

relaxace ( pasivní pohyb ve směru antagonistického vzorce – izometrická 
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kontrakce proti odporu antagonistického vzorce – relaxace – pasivní pohyb 

ve směru agonistického vzorce) 

- relaxace m. biceps femoris pomocí flekčního vzorce I. diagonály  

- relaxace m.semitendinosus a m.semimembranosus pomocí flekčního 

vzorce II. diagonály 

- metoda senzomotorické stimulace 

- stimulace plosky nohy pomocí „akupresurního míčku“ bilat. 

- kontrola provedení „malé nohy“ ( patrná aktivace svalů v oblasti 

plosky nohy) 

- kontrola trojbodé opory na levé dolní končetině 

- nácvik půl-kroku na měkkou žíněnku ( s ortopedickou obuví) 

- korigovaný stoj na zajištěném posturomedu, mírné „rozhýbání“ 

posturomedu v předozadním směru a následné zastavení, 

v laterolaterálním směru a zastavení ( s ortopedickou obuví) 

- korigovaný nákrok jednou končetinou na zajištěný posturomed, 

korekce stoje jednou dolní končetinou na posturomedu 

( s ortopedickou obuví) 

- jízda na rotopedu po dobu 5 minut s minimální zátěži a středně vysokou 

frekvencí pro uvolnění kloubního aparátu dolních končetina a zvýšení 

kondice 

- cvičení na gymballu  

- sed na míči a lehké „poskakování“, kroužení pánví ( kruhy, 

„osmičky“), střídavé zvedání jedné dolní končetiny od podložky 

- leh na zádech, dolní končetiny lehce pokrčené, paty na míči, horní 

končetiny podél těla, koulení míče ze strany do strany 

- leh na zádech, dolní končetiny pokrčené na míči, horní končetiny 

podél těla, zvednutí pánve od podložky, výdrž 10 sekund, 5 

opakování 

Autoterapie: 

- platí stejná terapie jako z předešlé terapeutické jednotky 
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Závěr: 

- zvýšení pohyblivosti kůže a podkoží v oblasti hlezenních kloubů a akrálních 

částí dolních končetin (stav zatím není optimální) 

- stav jizvy prozatím nezměněn 

- redukce „kladívkovitých prstců“ 

- nepatrné zvýšení rozsahu pohybu v kolenních a kyčelních  kloubech 

( goniometricky nevyšetřeno) 

- došlo k obnovení kloubní vůle patelly, fibuly a akrálních oblasteí dolních 

končetinách bilat. 

5. Terapeutická jednotka - 01.02.2013 

Fyzikální terapie: 

- aplikace pulzní nízkofrekvenční magnetoterapie cílené na kolenní klouby ( 

frekvence 50 Hz, intenzita 5 až 10 mT, step 1 mT, aplikace za pomoci 

solenoidu S3H po dobu 25 minut) 

- částečná podvodní masáž na obě dolní končetiny ( teplota vody 35 – 37 °C, 

tlak trysek 0,2 – 0,4 MPa ve vzdálenosti 10 – 15 cm od těla, po dobu 30min) 

Status praesens: 

Subjektivně: 

- Pacient bez bolestí, ale udává pocit únavy ( není zvyklý na každodenní 

zátěž). 

Objektivně: 

- kůže a podkoží v oblasti hlezenních kloubů a akrálních částí dolních 

končetin stále vykazuje sníženou pohyblivost, jizva nadále nepohyblivá 

- napětí lumbosakrální fascie ve směru kranio-kaudálním a kaudo-kraniálním 

je nyní optimální, napětí iliotibiálního traktu zvýšené bilaterálně 

- joint-play patelly, fibuly a akrálních oblastí dolních končetin vykazuje 

zlepšení, ale zatím není v optimálním stavu 

- patrné zvýšení rozsahu pohybu v kolenních kloubech do flexe ( aktivně 80° 

bilaterálně, pasivně 85° pravý kolenní kloub a 90°levý kolenní kloub) 
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- zvýšení rozsahu pohybu v kyčelních kloubech do flexe ( aktivně 110°na levé 

dolní končetině, 105°na pravé dolní končetině, pasivně 115°/110°), rozsah 

pohybu do extenze a zevní rotace přetrvává, do vnitřní rotace byl rozsah 

pohybu zvýšen ( aktivně i pasivně 25° bilaterálně), rozsah pohybu do 

abdukce zvýšen na levé dolní končetině ( aktivně i pasivně 30°), addukce 

stejná jako při vstupním vyšetření 

- svalová síla m. gluteus maximus je nyní na 4 stupni dle Jandy bilaterálně 

- stav zkrácených svalů se od vstupního vyšetření nezměnil 

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

- nadále zvyšovat posunlivost a protažitelnost měkkých tkání v oblasti 

hlezenních kloubů, uvolňování jizvy 

- optimalizace napětí tractus iliotibialis 

- zvyšování rozsahu pohybu v kolenních a kyčelních kloubech 

- obnovení fyziologické délky zkrácených adduktorů kyčelního kloubu 

musculus rectus femoris, musculus tensor fascia latae, musculus piriformis, 

musculus iliopsoas a musculus quadratus lumborum, 

- redukce „kladívkovitých prstců“ 

- obnovení joint-play u omezených kloubů na dolních končetinách 

- zvýšení aferentace z dolních končetin 

- zlepšení stability stoje a chůze 

Návrh terapie: 

- míčkování ( dle Jebavé), techniky měkkých tkání ( dle Lewita), 

postizometrická relaxace ( dle Lewita), mobilizace kloubů ( dle Lewita), 

antigravitační relaxace ( dle Zbojana), metoda senzomotorické stimulace 

( dle Jandy a Vávrové), metoda proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

( dle Holubářové a Pavlů), individuální LTV, rotoped 

Provedení terapie: 

- míčkování obou hlezenních kloubů od periferie směrem kraniálním bilat., 

uvolnění kůže a podkoží hlezenních kloubů a chodidel bilat. 

- techniky měkkých tkání na jizvu ( tlaková masáž, „C“, „U“,) 

- protažení fascií tractus iliotibialis směrem do rotace bilat 
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- postizometrická relaxace s následným protažením na flexorů a extenzorů 

prstců nohy v leže na zádech, musculus quadratus lumborum v leže na boku 

bilat., flexorů kyčelního kloubu v leže na boku, extenzorů kolenního kloubu 

v leže na břiše a musculus piriformis v leže na břiše 

- antigravitační relaxace na musculus tensor fascia latae bilat. 

- mobilizace metatarzálních kůstek „proti sobě“, plantární a dorzální vějíř 

bilat., mobilizace lisfrankova kloubu směrem dorzo–plantárním, planto-

dorzálním a do rotace bilat., mobilizace hlavičky fibuly směrem ventro-

dorzálním a dorzo-ventrálním bilat., mobilizace patelly do všech směrů bilat. 

- metoda proprioceptivní neuromuskulární facilitace, technika kontrakce – 

relaxace ( pasivní pohyb ve směru antagonistického vzorce – izometrická 

kontrakce proti odporu antagonistického vzorce – relaxace – pasivní pohyb 

ve směru agonistického vzorce) 

- relaxace m. biceps femoris pomocí flekčního vzorce I. diagonály  

- relaxace m.semitendinosus a m.semimembranosus pomocí flekčního 

vzorce II. diagonály 

- relaxace m. adduktor longus, adduktor brevis a m. gracilis pomocí 

extenčního vzorce I. diagonály 

- metoda senzomotorické stimulace 

- stimulace plosky nohy pomocí „akupresurního míčku“ bilat. 

- kontrola provedení „malé nohy“ ( patrná aktivace svalů v oblasti 

plosky nohy) 

- kontrola trojbodé opory na levé dolní končetině 

- nácvik půl-kroku na měkkou žíněnku ( s ortopedickou obuví) 

- korigovaný stoj na zajištěném posturomedu, mírné „rozhýbání“ 

posturomedu v předozadním směru a následné zastavení, 

v laterolaterálním směru a zastavení ( s ortopedickou obuví) 

- korigovaný nákrok jednou končetinou na zajištěný posturomed, 

korekce stoje jednou dolní končetinou na posturomedu 

( s ortopedickou obuví) 

- nácvik udržení rovnováhy na válcové a kulové  úseči, přenášení váhy 

na špičky, paty a do stran ( s ortopedickou obuví) 
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Autoterapie: 

- platí stejná terapie jako z předešlé terapeutické jednotky 

- jízda na rotopedu pro celkové posílení svalstva dolních končetin a zlepšení 

pohyblivosti kolenních kloubů 

Závěr: 

- vzhledem k únavě pacienta jsem vynechal cvičení na gymballu a jízdu na 

rotopedu zadal jako autoterapii na víkend. 

- musculus quadratus lumborum na pravé straně vykazuje zkrácení na stupeň 

1 dle Jandy 

6. Fyzioterapeutická jednotka – 04.02.2013 

Fyzikální terapie: 

- aplikace pulzní nízkofrekvenční magnetoterapie cílené na kolenní klouby ( 

frekvence 50 Hz, intenzita 5 až 10 mT, step 1 mT, aplikace za pomoci 

solenoidu S3H po dobu 25 minut) 

- částečná podvodní masáž na obě dolní končetiny ( teplota vody 35 – 37 °C, 

tlak trysek 0,2 – 0,4 MPa ve vzdálenosti 10 – 15 cm od těla, po dobu 30min) 

Status praesens: 

Subjektivně: 

- Pacient bez bolestí a únavy. Pocit „volných“ kolenních kloubů přetrvává i po 

víkendu. Pochvaluje stále se zlepšující pohyblivost a citlivost v oblasti 

metatarzálních kůstek a prstců dolních končetin. Dle vlastní slov se při stoji a 

chůzi bez hole cítí stabilněji. 

Objektivně: 

- kůže a podkoží v oblasti hlezenních kloubů a akrálních částí dolních 

končetin stále vykazuje sníženou pohyblivost, jizva nadále nepohyblivá 

- opět došlo ke snížení kloubní vůle na akrech dolních končetin ( drobné 

klouby nohou), pohyblivost patelly je omezena ve směru kranio-kaudálním 

a kaudo-kraniálním bilaterálně, v latero-laterálním směru je pohyblivost 

dobrá, hlavička fibuly vykazuje omezenou kloubní vůli bilaterálně 
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- rozsahy pohybů v kolenním a kyčelním kloub jsou od minulé terapie 

nezměněny 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- nadále zvyšovat posunlivost a protažitelnost měkkých tkání v oblasti 

hlezenních kloubů, uvolňování jizvy 

- optimalizace napětí tractus iliotibialis 

- zvyšování rozsahu pohybu v kolenních a kyčelních kloubech 

- obnovení fyziologické délky zkrácených adduktorů kyčelního kloubu 

musculus rectus femoris, musculus tensor fascia latae, musculus piriformis, 

musculus iliopsoas a musculus quadratus lumborum, 

- redukce „kladívkovitých prstců“ 

- obnovení joint-play u omezených kloubů na dolních končetinách 

- zvýšení aferentace z dolních končetin 

- zlepšení stability stoje a chůze 

- zvýšení kondice pacienta 

Návrh terapie: 

- míčkování ( dle Jebavé), techniky měkkých tkání ( dle Lewita), 

postizometrická relaxace ( dle Lewita), mobilizace kloubů ( dle Lewita), 

antigravitační relaxace ( dle Zbojana), metoda senzomotorické stimulace 

( dle Jandy a Vávrové), metoda proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

( dle Holubářové a Pavlů), individuální LTV, rotoped 

Provedení terapie: 

- míčkování obou hlezenních kloubů od periferie směrem kraniálním bilat., 

uvolnění kůže a podkoží hlezenních kloubů a chodidel bilat. 

- techniky měkkých tkání na jizvu ( tlaková masáž, „C“, „U“,) 

- protažení fascií tractus iliotibialis směrem do rotace bilat. 

- postizometrická relaxace s následným protažením na flexorů a extenzorů 

prstců nohy v leže na zádech, musculus quadratus lumborum v leže na boku 

bilat., flexorů kyčelního kloubu v leže na boku, extenzorů kolenního kloubu 

v leže na břiše a musculus piriformis v leže na břiše 

- antigravitační relaxace na musculus tensor fascia latae bilat. 
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- mobilizace metatarzálních kůstek „proti sobě“, plantární a dorzální vějíř 

bilat., mobilizace lisfrankova kloubu směrem dorzo–plantárním, planto-

dorzálním a do rotace bilat., mobilizace hlavičky fibuly směrem ventro-

dorzálním a dorzo-ventrálním bilat., mobilizace patelly do všech směrů bilat. 

- metoda proprioceptivní neuromuskulární facilitace, technika kontrakce – 

relaxace ( pasivní pohyb ve směru antagonistického vzorce – izometrická 

kontrakce proti odporu antagonistického vzorce – relaxace – pasivní pohyb 

ve směru agonistického vzorce) 

- relaxace m. biceps femoris pomocí flekčního vzorce I. diagonály  

- relaxace m.semitendinosus a m.semimembranosus pomocí flekčního 

vzorce II. diagonály 

- relaxace m. adduktor longus, adduktor brevis a m. gracilis pomocí 

extenčního vzorce I. diagonály 

- posilovaní musculus gluteus maximus pomocí II. diagonály bilat. ( technika 

pomalý zvrat) 

- metoda senzomotorické stimulace 

- stimulace plosky nohy pomocí „akupresurního míčku“ bilat. 

- kontrola provedení „malé nohy“ ( patrná aktivace svalů v oblasti 

plosky nohy) 

- kontrola trojbodé opory na levé dolní končetině 

- nácvik půl-kroku na měkkou žíněnku ( s ortopedickou obuví) 

- korigovaný stoj na zajištěném posturomedu, mírné „rozhýbání“ 

posturomedu v předozadním směru a následné zastavení, 

v laterolaterálním směru a zastavení ( s ortopedickou obuví) 

- korigovaný nákrok jednou končetinou na zajištěný posturomed, 

korekce stoje jednou dolní končetinou na posturomedu 

( s ortopedickou obuví)  

- nácvik udržení rovnováhy na válcové a kulové  úseči, přenášení váhy 

na špičky, paty a do stran ( s ortopedickou obuví) 

- nácvik chůze u bradel, důraz na lepši rytmus a stejnou délku kroku ( 

prováděno s ortopedickou obuví, nebylo možné nacvičit správný 

stereotyp odvíjení planty od podložky) 
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- jízda na rotopedu po dobu 5 minut s minimální zátěži a středně vysokou 

frekvencí pro uvolnění kloubního aparátu dolních končetina a zvýšení 

kondice 

- cvičení na gymballu  

- sed na míči a lehké „poskakování“, kroužení pánví ( kruhy, 

„osmičky“), střídavé zvedání jedné dolní končetiny od podložky 

- sed na míči, udržení rovnováhy ( pacient byl vychylován z rovnováhy 

postrky z boku, zezadu a zepředu) 

- leh na zádech, dolní končetiny lehce pokrčené, paty na míči, horní 

končetiny podél těla, koulení míče ze strany do strany 

- leh na zádech, dolní končetiny pokrčené na míči, horní končetiny 

podél těla, zvednutí pánve od podložky, výdrž 10 sekund, 3 

opakování 

- leh na zádech, dolní končetiny pokrčené na míči, horní končetiny 

podél těla, zvednutí pánve od podložky, udržet rovnováhu ( pacient 

byl vychylován z rovnováhy postrky do míče za stran) 

Autoterapie: 

- platí stejná terapie jako z předešlé terapeutické jednotky 

Závěr: 

- pacient zvládal náročnou terapii velice dobře 

- uvolnění měkkých tkání v oblasti hlezenních kloubů a akrálních částí dolních 

končetin bilat., jizva stále vykazuje sníženou pohyblivost 

- obnovení kloubní vůle na akrech dolních končetin ( drobné klouby nohou), 

patelly a hlavičky fibuly bilat. 

- mírné zlepšení rozsahu pohybu v kolenních a kyčelních kloubech (nelze 

goniometricky potvrdit) 

- flexory kolenního kloubu a adduktory kyčelního kloubu vykazují zkrácení na 

stupeň 1 dle Jandy bilat. 
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7. Fyzioterapeutická jednotka – 05.02.2013 

Fyzikální terapie: 

- aplikace pulzní nízkofrekvenční magnetoterapie cílené na kolenní klouby ( 

frekvence 50 Hz, intenzita 5 až 10 mT, step 1 mT, aplikace za pomoci 

solenoidu S3H po dobu 25 minut) 

- částečná podvodní masáž na obě dolní končetiny ( teplota vody 35 – 37 °C, 

tlak trysek 0,2 – 0,4 MPa ve vzdálenosti 10 – 15 cm od těla, po dobu 30min) 

Status praesens: 

Subjektivně: 

- Pacient je dobře naladěn, cítí pozitivní efekt terapie. Pochvaluje celkové 

„uvolnění“ kolenních a kyčelních kloubů bilateráně a částečné zlepšení 

pohybu v pravém hlezenním kloubu. 

Objektivně: 

- protažitelnost měkkých tkání v oblasti hlezenních kloubů a akrálních částí 

dolních končetin je dobrá, jizva vykazuje sníženou pohyblivost 

- napětí fascií tractus iliotibialis je lehce zvýšení bilaterálně 

- kloubní vůle ve vyšetřovaných oblastech je stále omezená, ale od vstupního 

vyšetření je patrné zlepšení 

- patrné zvýšení rozsahu pohybu v kolenních kloubech do flexe ( aktivně 85° 

bilaterálně, pasivně 90° na pravé dolní končetině, 95° na levé dolní 

končetině) 

- zvýšení rozsahu pohybu v kyčelních kloubech do flexe ( aktivně 110° 

bilaterálně, pasivně 115° bilaterálně), rozsah pohybu do extenze přetrvává, 

rozsah pohybu do zevní rotace zvýšen bilaterálně ( 30° aktivně i pasivně) 

vnitřní rotace zlepšena nepatrně ( nedostatečné zvýšení pro goniometrické 

zhodnocení), rozsah pohybu do abdukce zvýšen bilaterálně ( aktivně i 

pasivně 35°), addukce zvýšena aktivně i pasivně na 20° bilaterálně 

- pravý hlezenní kloub setrvává v 15° flekčním postavení ( zkrat achillovy 

šlachy), rozsah pohybu do plantární flexe byl zvýšen na 20°aktivně a 

25°pasivně 
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Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- nadále zvyšovat posunlivost a protažitelnost měkkých tkání v oblasti 

hlezenních kloubů, uvolňování jizvy 

- optimalizace napětí tractus iliotibialis 

- zvyšování rozsahu pohybu v kolenních a kyčelních kloubech 

- obnovení fyziologické délky zkrácených adduktorů kyčelního kloubu 

musculus rectus femoris, musculus tensor fascia latae, musculus piriformis, 

musculus iliopsoas a musculus quadratus lumborum, 

- redukce „kladívkovitých prstců“ 

- obnovení joint-play u omezených kloubů na dolních končetinách 

- zvýšení aferentace z dolních končetin 

- zlepšení stability stoje a chůze 

- zvýšení kondice pacienta 

Návrh terapie: 

- míčkování ( dle Jebavé), techniky měkkých tkání ( dle Lewita), 

postizometrická relaxace ( dle Lewita), mobilizace kloubů ( dle Lewita), 

antigravitační relaxace ( dle Zbojana), metoda senzomotorické stimulace 

( dle Jandy a Vávrové), metoda proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

( dle Holubářové a Pavlů), individuální LTV, rotoped 

Provedení terapie: 

- míčkování obou hlezenních kloubů od periferie směrem kraniálním bilat., 

uvolnění kůže a podkoží hlezenních kloubů a chodidel bilat. 

- techniky měkkých tkání na jizvu ( tlaková masáž, „C“, „U“,) 

- protažení fascií tractus iliotibialis směrem do rotace bilat. 

- postizometrická relaxace s následným protažením na flexorů a extenzorů 

prstců nohy v leže na zádech, musculus quadratus lumborum v leže na boku 

bilat., flexorů kyčelního kloubu v leže na boku, extenzorů kolenního kloubu 

v leže na břiše a musculus piriformis v leže na břiše 

- antigravitační relaxace na musculus tensor fascia latae bilat. 

- mobilizace metatarzálních kůstek „proti sobě“, plantární a dorzální vějíř 

bilat., mobilizace lisfrankova kloubu směrem dorzo–plantárním, planto-
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dorzálním a do rotace bilat., mobilizace hlavičky fibuly směrem ventro-

dorzálním a dorzo-ventrálním bilat., mobilizace patelly do všech směrů bilat. 

- metoda proprioceptivní neuromuskulární facilitace, technika kontrakce – 

relaxace ( pasivní pohyb ve směru antagonistického vzorce – izometrická 

kontrakce proti odporu antagonistického vzorce – relaxace – pasivní pohyb 

ve směru agonistického vzorce) 

- relaxace m. biceps femoris pomocí flekčního vzorce I. diagonály  

- relaxace m.semitendinosus a m.semimembranosus pomocí flekčního 

vzorce II. diagonály 

- relaxace m. adduktor longus, adduktor brevis a m. gracilis pomocí 

extenčního vzorce I. diagonály 

- posilovaní musculus gluteus maximus pomocí II. diagonály bilat. ( technika 

pomalý zvrat) 

- Metoda senzomotorické stimulace 

- stimulace plosky nohy pomocí „akupresurního míčku“ bilat. 

- kontrola provedení „malé nohy“ ( patrná aktivace svalů v oblasti 

plosky nohy) 

- kontrola trojbodé opory na levé dolní končetině 

- nácvik půl-kroku na měkkou žíněnku ( s ortopedickou obuví) 

- korigovaný stoj na zajištěném posturomedu, mírné „rozhýbání“ 

posturomedu v předozadním směru a následné zastavení, 

v laterolaterálním směru a zastavení ( s ortopedickou obuví) 

- korigovaný nákrok jednou končetinou na zajištěný posturomed, 

korekce stoje jednou dolní končetinou na posturomedu 

( s ortopedickou obuví)  

- nácvik udržení rovnováhy na válcové a kulové  úseči, přenášení váhy 

na špičky, paty a do stran ( s ortopedickou obuví) 

- nácvik chůze u bradel, důraz na lepši rytmus a stejnou délku kroku ( 

prováděno s ortopedickou obuví, nebylo možné nacvičit správný 

stereotyp odvíjení planty od podložky) 

- jízda na rotopedu po dobu 5 minut s minimální zátěži a středně vysokou 

frekvencí pro uvolnění kloubního aparátu dolních končetina a zvýšení 

kondice 

- cvičení na gymballu  
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- sed na míči a lehké „poskakování“, kroužení pánví ( kruhy, 

„osmičky“), střídavé zvedání jedné dolní končetiny od podložky 

- sed na míči, udržení rovnováhy ( pacient byl vychylován z rovnováhy 

postrky z boku, zezadu a zepředu) 

- leh na zádech, dolní končetiny lehce pokrčené, paty na míči, horní 

končetiny podél těla, koulení míče ze strany do strany 

- leh na zádech, dolní končetiny pokrčené na míči, horní končetiny 

pokrčené na hrudníku, zvednutí pánve od podložky, udržet 

rovnováhu ( pacient byl vychylován z rovnováhy postrky do míče za 

stran 

Autoterapie: 

- stimulace plosky nohou pomocí „akupresurního míčku“ bilat. 

- posilování musculus gluteus maximus ( pokrčené dolní končetiny, horní 

končetiny podél těla, zvednout pánev od podložky, výdrž 10 sekund, 5 

opakování, 3x denně) 

- relaxace musculus iliopsoas pomocí techniky antigravitační relaxace v leže 

na zádech bilaterálně 

Závěr: 

- pacient zvládl jednotku bez problémů 

- zlepšena pohyblivost měkkých tkání v oblasti hlezenních kloubů a akrálních 

částí dolních končetin, zlepšena pohyblivost jizvy 

- napětí tractus iliotibialis je nyní v optimálním stavu ( není tuhá bariéra) 

- joint-play na dolních končetinách optimalizována 

- rozsahy pohybů v kolenních a kyčelních kloubech se nadále zvyšují 

( nedostatečné zvýšení pro goniometrické zhodnocení) 

- musculus tensor fascia latae, rectus femoris a musculus piriformis vykazují 

zkrácení na stupeň 1 dle Jandy bilaterálně 
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8. Fyzioterapeutická jednotka – 06.02.2013 

Fyzikální terapie: 

- aplikace pulzní nízkofrekvenční magnetoterapie cílené na kolenní klouby ( 

frekvence 50 Hz, intenzita 5 až 10 mT, step 1 mT, aplikace za pomoci 

solenoidu S3H po dobu 25 minut) 

- částečná podvodní masáž na obě dolní končetiny ( teplota vody 35 – 37 °C, 

tlak trysek 0,2 – 0,4 MPa ve vzdálenosti 10 – 15 cm od těla, po dobu 30min) 

Status praesens: 

Subjektivně: 

- Pacient je bez bolestí. Nemá žádné výhrady k prozatímní terapii. 

Objektivně: 

- měkké tkáně v oblasti hlezenních kloubů a akrálních částí dolních končetin 

vykazují zlepšenou pohyblivost, pohyblivost jizvy se od vstupního vyšetření 

zlepšila 

- rozsah pohybu v kolenních a kyčelních kloubech se od minulé terapie 

nezměnil 

- rozsah pohybu do plantární flexe v pravém hlezenním kloubu je aktivně i 

pasivně 25° ( z výchozí pozice 15° plantární flexe) 

- kloubní vůle metatarzálních kůstek ( 1.-5. prstce) je nyní volná bilaterálně, 

joint-play v Lisfrankově kloubu je volná ve směru dorzo-plantárním, planto-

dorzálním i do rotace bilaterálně, Chopartův kloub na pravé dolní končetině 

je stále zablokovaný 

- odstraněna blokáda hlavičky fibuly bilaterálně ( kloubní vůle stále není 

optimální), pohyblivost patelly omezena ve směru kranio-kaudálním a 

kaudo-kraniálním bilaterálně 

- kyčelní kloub a sakroiliakální skloubení bez blokád bilaterálně 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- nadále zvyšovat posunlivost a protažitelnost měkkých tkání v oblasti 

hlezenních kloubů, uvolňování jizvy 
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- zvyšování rozsahu pohybu v kolenních a kyčelních kloubech 

- obnovení fyziologické délky zkrácených adduktorů kyčelního kloubu 

musculus rectus femoris, musculus tensor fascia latae, musculus piriformis, 

musculus iliopsoas a musculus quadratus lumborum,  

- redukce „kladívkovitých prstců“ 

- obnovení joint-play u omezených kloubů na dolních končetinách 

- zvýšení aferentace z dolních končetin 

- zlepšení stability stoje a chůze 

- zvýšení kondice pacienta 

Návrh terapie: 

- míčkování ( dle Jebavé), techniky měkkých tkání ( dle Lewita), 

postizometrická relaxace ( dle Lewita), mobilizace kloubů ( dle Lewita), 

antigravitační relaxace ( dle Zbojana), metoda senzomotorické stimulace 

( dle Jandy a Vávrové), metoda proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

( dle Holubářové a Pavlů), individuální LTV, rotoped 

Provedení terapie: 

- míčkování obou hlezenních kloubů od periferie směrem kraniálním bilat., 

uvolnění kůže a podkoží hlezenních kloubů a chodidel bilat. 

- techniky měkkých tkání na jizvu ( tlaková masáž, „C“, „U“,) 

- postizometrická relaxace s následným protažením na flexorů a extenzorů 

prstců nohy v leže na zádech, flexorů kyčelního kloubu v leže na boku, 

extenzorů kolenního kloubu v leže na břiše 

- antigravitační relaxace na musculus tensor fascia latae bilat. 

- mobilizace metatarzálních kůstek „proti sobě“, plantární a dorzální vějíř 

bilat., mobilizace lisfrankova kloubu směrem dorzo–plantárním, planto-

dorzálním a do rotace bilat., mobilizace hlavičky fibuly směrem ventro-

dorzálním a dorzo-ventrálním bilat., mobilizace patelly do všech směrů bilat. 

- metoda proprioceptivní neuromuskulární facilitace, technika kontrakce – 

relaxace ( pasivní pohyb ve směru antagonistického vzorce – izometrická 

kontrakce proti odporu antagonistického vzorce – relaxace – pasivní pohyb 

ve směru agonistického vzorce) 

- relaxace m. biceps femoris pomocí flekčního vzorce I. diagonály  
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- relaxace m.semitendinosus a m.semimembranosus pomocí flekčního 

vzorce II. diagonály 

- relaxace m. adduktor longus, adduktor brevis a m. gracilis pomocí 

extenčního vzorce I. diagonály 

- posilovaní musculus gluteus maximus pomocí II. diagonály bilat. ( technika 

pomalý zvrat) 

- metoda senzomotorické stimulace 

- stimulace plosky nohy pomocí „akupresurního míčku“ bilat. 

- nácvik půl-kroku na měkkou žíněnku, nafukovací čočku ( s 

ortopedickou obuví) 

- korigovaný stoj na odjištěném posturomedu, mírné „rozhýbání“ 

posturomedu v předozadním směru a následné zastavení, 

v laterolaterálním směru a zastavení ( s ortopedickou obuví) 

- korigovaný nákrok jednou končetinou na zajištěný posturomed, 

korekce stoje jednou dolní končetinou na posturomedu 

( s ortopedickou obuví)  

- nácvik udržení rovnováhy na válcové a kulové  úseči, přenášení váhy 

na špičky, paty a do stran ( s ortopedickou obuví), udržení rovnováhy 

( pacient byl vychylován postrky z boku, zezadu a zepředu) 

- nácvik chůze u bradel, důraz na lepši rytmus a stejnou délku kroku ( 

prováděno s ortopedickou obuví, nebylo možné nacvičit správný 

stereotyp odvíjení planty od podložky) 

- jízda na rotopedu po dobu 5 minut s minimální zátěži a středně vysokou 

frekvencí pro uvolnění kloubního aparátu dolních končetina a zvýšení 

kondice 

Autoterapie: 

- platí stejná terapie jako z předešlé terapeutické jednotky 

Závěr: 

- pacient zvládl jednotku bez problémů ( jednotka byla zkrácena aby nedošlo 

k přetížení pacienta) 

- zlepšena pohyblivost měkkých tkání v oblasti hlezenních kloubů a akrálních 

částí dolních končetin, zlepšena pohyblivost jizvy 
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- joint-play na dolních končetinách byla optimalizována 

- musculus iliopsoas vykazuje zkrácení na stupeň 1 dle Jandy bilaterálně 

9. Fyzioterapeutická jednotka – 07.02.2013 

Fyzikální terapie: 

- aplikace pulzní nízkofrekvenční magnetoterapie cílené na kolenní klouby ( 

frekvence 50 Hz, intenzita 5 až 10 mT, step 1 mT, aplikace za pomoci 

solenoidu S3H po dobu 25 minut) 

- částečná podvodní masáž na obě dolní končetiny ( teplota vody 35 – 37 °C, 

tlak trysek 0,2 – 0,4 MPa ve vzdálenosti 10 – 15 cm od těla, po dobu 30min) 

Status praesens: 

Subjektivně: 

- Pacient je dobře naladěn, terapii hodnotí velice kladně. Nestěžuje 

si na únavu, bolest ani jiné problémy. 

Objektivně 

- měkké tkáně v oblasti hlezenních kloubů a akrálních částí dolních končetin 

vykazují zlepšenou pohyblivost, pohyblivost jizvy se od vstupního vyšetření 

zlepšila 

- rozsah pohybu v kolenních a kyčelních kloubech se nadále zlepšuje 

( podrobné vyšetření bude provedeno ve výstupním kineziologickém 

rozboru) 

- rozsah pohybu do plantární flexe v pravém hlezenním kloubu se od minulé 

terapeutické jednotky nezměnil 

- kloubní vůle hlavičky fibuly je stále omezená bilaterálně, pohyblivost patelly 

ve směru kranio-kaudálním a kaudo kraniálním je omezena bilaterálně, ve 

směru latero-laterálním je volná bilaterálně 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- zvyšovat posunlivost a protažitelnost měkkých tkání v oblasti hlezenních 

kloubů, uvolňování jizvy 

- zvyšování rozsahu pohybu v kolenních a kyčelních kloubech 
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- obnovení fyziologické délky zkrácených adduktorů kyčelního kloubu 

musculus rectus femoris, musculus tensor fascia latae, musculus piriformis, 

musculus iliopsoas a musculus quadratus lumborum,  

- redukce „kladívkovitých prstců“ 

- obnovení joint-play u omezených kloubů na dolních končetinách 

- zvýšení aferentace z dolních končetin 

- zlepšení stability stoje a chůze 

- zvýšení kondice pacienta 

Návrh terapie: 

- míčkování ( dle Jebavé), techniky měkkých tkání ( dle Lewita), 

postizometrická relaxace ( dle Lewita), mobilizace kloubů ( dle Lewita), 

antigravitační relaxace ( dle Zbojana), metoda senzomotorické stimulace 

( dle Jandy a Vávrové), metoda proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

( dle Holubářové a Pavlů), individuální LTV, rotoped 

Provedení terapie: 

- míčkování obou hlezenních kloubů od periferie směrem kraniálním bilat., 

uvolnění kůže a podkoží hlezenních kloubů a chodidel bilat. 

- techniky měkkých tkání na jizvu ( tlaková masáž, „C“, „U“,) 

- postizometrická relaxace s následným protažením na flexorů a extenzorů 

prstců nohy v leže na zádech, flexorů kyčelního kloubu v leže na boku, 

extenzorů kolenního kloubu v leže na břiše 

- antigravitační relaxace na musculus tensor fascia latae bilat. 

- mobilizace metatarzálních kůstek „proti sobě“, plantární a dorzální vějíř 

bilat., mobilizace lisfrankova kloubu směrem dorzo–plantárním, planto-

dorzálním a do rotace bilat., mobilizace hlavičky fibuly směrem ventro-

dorzálním a dorzo-ventrálním bilat., mobilizace patelly do všech směrů bilat. 

- metoda proprioceptivní neuromuskulární facilitace, technika kontrakce – 

relaxace ( pasivní pohyb ve směru antagonistického vzorce – izometrická 

kontrakce proti odporu antagonistického vzorce – relaxace – pasivní pohyb 

ve směru agonistického vzorce) 

- relaxace m. biceps femoris pomocí flekčního vzorce I. diagonály  
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- relaxace m.semitendinosus a m.semimembranosus pomocí flekčního 

vzorce II. diagonály 

- relaxace m. adduktor longus, adduktor brevis a m. gracilis pomocí 

extenčního vzorce I. diagonály 

- posilovaní musculus gluteus maximus pomocí II. diagonály bilat. ( technika 

pomalý zvrat) 

- metoda senzomotorické stimulace 

- stimulace plosky nohy pomocí „akupresurního míčku“ bilat. 

- Nácvik půl-kroku na měkkou žíněnku, nafukovací čočku ( s 

ortopedickou obuví) 

- korigovaný stoj na odjištěném posturomedu, mírné „rozhýbání“ 

posturomedu v předozadním směru a následné zastavení, 

v laterolaterálním směru a zastavení ( s ortopedickou obuví) 

- korigovaný nákrok jednou končetinou na zajištěný posturomed, 

korekce stoje jednou dolní končetinou na posturomedu 

( s ortopedickou obuví)  

- nácvik udržení rovnováhy na válcové a kulové  úseči, přenášení váhy 

na špičky, paty a do stran ( s ortopedickou obuví), udržení rovnováhy 

( pacient byl vychylován postrky z boku, zezadu a zepředu) 

- nácvik chůze u bradel, důraz na lepši rytmus a stejnou délku kroku ( 

prováděno s ortopedickou obuví, nebylo možné nacvičit správný 

stereotyp odvíjení planty od podložky) 

- jízda na rotopedu po dobu 5 minut s minimální zátěži a středně vysokou 

frekvencí pro uvolnění kloubního aparátu dolních končetina a zvýšení 

kondice 

- cvičení na gymballu  

- sed na míči, udržení rovnováhy ( pacient byl vychylován z rovnováhy 

postrky z boku, zezadu a zepředu) 

- leh na zádech, dolní končetiny pokrčené na míči, horní končetiny 

vzpažené, zvednutí pánve od podložky, udržet rovnováhu ( pacient 

byl vychylován z rovnováhy postrky do míče za stran) 

Autoterapie: 

- platí stejná terapie jako z předešlé terapeutické jednotky 
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Závěr: 

- terapie byla zvládnuta bez problému 

- zlepšena pohyblivost měkkých tkání v oblasti hlezenních kloubů a akrálních 

částí dolních končetin, zlepšena pohyblivost jizvy 

- joint-play na dolních končetinách byla optimalizována 

3.8 Výstupní kineziologický rozbor 08.02.2013 

Status praesens - 28.01.2013 

Výška: 182 cm 

Váha: 81 kg 

BMI: 24.69 kg/m2 

TK: 140/100 

TF: 72/min 

Vyšetření stoje ( statické) 

Pohled zezadu: 

 příloha - foto. č. 3 – Vyšetření stoje, pohled zezadu ( výstupní vyšetření) 

- postavení pravého hlezenního kloubu v 15° plantární flexi přetrvává (pacient 

stojí na špičce), pravá špička je zevně rotovaná, levá špička je také mírně 

zevně rotovaná 

- linie Achillovy šlachy je na levé končetině neznatelná, valgózní postavení 

levého hlezenního kloubu, linie pravé Achillovy šlachy je stále širší, v ose 

bérce pravé dolní končetiny 

- přetrvávající hypotrofie obou lýtek 

- pravá podkolenní rýha výše, varozita obou kolenních kloubů ( pravý kolenní 

kloub více), oba bérce mimo osu dolních končetin (pravý více), zevně-

rotační postavení pravého bérce, mírné zevně-rotační postavení levého bérce 

- pravá subgluteální rýha výše 

- reliéf hýžďových svalů je symetrický 

- pravá crista illiaca je výše, pravá spina illiaca posteriori superior je výše 

- paravertebrální svaly Th/L přechodu stále dominují 
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- lateroflexe trupu doprava ( Th/L přechod), výrazné zřasení kůže v oblasti 

nad crista illiaca (více vpravo) 

- dolní úhel pravé lopatek ve stejné výšce, pravé rameno výše, linie 

trapézových svalů symetrické 

- hlava lehce rotovaná na levou stranu 

Pohled zepředu: 

 příloha - foto. č. 4 – Vyšetření stoje, pohled zepředu ( výstupní vyšetření) 

- přetrvává široká baze  ( užší než při vstupním vyšetření) 

- váha levé dolní končetiny na malíkové hraně, opora pravé dolní končetiny 

pouze o špičku ( v kontaktu s podložkou od hlaviček metatarzů 1-5 prstu) 

- příčná i podélná klenba obou dolních končetin propadlá 

- „kladívkovité prstce“ na obou dolních končetinách přetrvávají ( méně patrné 

než při vstupním vyšetření) 

- reliéf pravého lýtka užší, v zevně-rotační postavení, levé lýtko v lehkém 

zevně-rotačním postavení, obě lýtka hypotrofická 

- varozita obou kolenních kloubů 

- pravá patela výše 

- reliéf stehen symetrický 

- pravá Spina illiaca anterior superior výše 

- lateroflexe trupu doprava 

- hlava lehce rotovaná na levou stranu 

Pohled zboku: 

Pravý bok: 

- kolenní kloub v semiflexi, rotovaný zevně 

- zvětšená bederní lordóza 

- zvětšená hrudní kyfóza 

- protrakce ramenního kloubu 

- předsun hlavy 

Levý bok: 

- kolenní kloub v extenčním postavení 

- zvětšená bederní lordóza 
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- zvětšená hrudní kyfóza 

- protrakce ramenního kloubu 

- předsun hlavy 

Vyšetření podle olovnice 

Zezadu: 

Olovnice spuštěná z oblasti týlní kosti, prochází přibližně v ose intergluteální 

rýhy a dopadá mezi paty. 

Zboku: 

Olovnice spuštěná ze zevního zvukovodu, prochází lehce před středem 

ramenního kloubu, přibližně středem kyčelního kloubu. Dopadá k bazi 5 metatarzu. 

Vyšetření stoje (dynamické) 

- břišní typ dýchání 

Rhombergův stoj 

Rhomberg I provede 

Rhomberg II provede 

Rhomberg III Provede ( titubace do stran) 

tab. č. 9 – Rhombergův stoj (výstupní vyšetření) 

Vyšetření na dvou vahách 

 1. měření 2. měření 

pravá DK 37 kg 37 kg 

levá DK 44 kg 44 kg 

tab. č. 10 – Stoj na dvou vahách (výstupní vyšetření) 

- vyšší zatížení levé dolní končetiny o přibližně 7 kg 
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Distance na páteři 

Schoberova vzdálenost 4,5 cm 

Stiborova vzdálenost 7,5 cm 

Čepojevova vzdálenost 2 cm 

Ottova in/deklinační vzdálenost 2,5 cm/2,5 cm 

Thomayerava vzdálenost 19 cm 

zkouška lateroflexe pravá 9 cm 

zkouška lateroflexe levá 10 cm 

Foretsierova fleche 0 cm 

tab. č. 11 – Distance na páteři (výstupní vyšetření) 

Vyšetření chůze ( vyšetřeno bez pomůcek) 

Vyšetření pánve: 

- pravá spina illiaca anterior superior výše 

- pravá spina illiaca posterior superior výše 

- přetrvává zešikmení pánve směrem doleva dolů 

- mírná anteverze pánve 

Vyšetření chůze: 

- dochází k větší flexi v kolenních kloubech, ale pohyb stále vychází převážně 

z kyčelních kloubů 

- pravidelnější rytmus, kroková fáze levé dolní končetiny je stále kratší 

- opora pravé dolní končetiny pouze o špičku 

- lateroflexe na pravou stranu jako kompenzace nedostatečné opory o pravou 

dolní končetinu stále přetrvává 

- Kroková fáze pravé dolní končetiny je delší, došlap pravé dolní končetiny 

pouze na špičku  

- Při odlepování levé dolní končetiny dochází ke zvednutí celé nohy naráz 

- S ortopedickou obuví je délka kroku přibližně stejná a rytmus chůze 

pravidelný, kompenzační lateroflexe na pravou stranu je minimální, ale kvůli 

nepohyblivosti v hlezenních kloubech je chůze stále toporná 
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Po špičkách: 

- provede, pacient ujde několik metrů ( stabilita chůze stále není ideální, ale 

není zde tendence k pádu) 

Po patách: 

- bez ortopedické obuvi neprovede 

- s ortopedickou obuví provede, přetrvává nestabilita ( po několika krocích se 

pacient chytá lehátka) 

Chůze vzad: 

- provede ( fyziologická extenze v kyčlích) 

Vyšetření stereotypů ( dle Jandy) 

Extenze v kyčelním kloubu: 

- u levé dolní končetiny se svaly zapojují v pořadí ischiokrurální svaly, 

musculus gluteus maximus, kontralaterální svaly bederní oblasti, 

homolaterální svaly bederní oblasti, nakonec dochází k zapojení 

kontralaterálních a homolaterálních svalů Th/L přechodu 

- u pravé dolní končetiny je pohyb iniciován zapojením ischiorurálních svalů, 

dále pokračuje současným zapojením musculus glutes maximus a 

kontralaterálních paravertebrálních svalů, homolaterální paravertebrální 

svaly, nakonec dochází k zapojení kontralaterálních a homolaterálních svalů 

Th/L přechodu 

Abdukce v kyčelním kloubu 

- na levé dolní končitě přetrvává tensorový mechanismus 

- na pravé dolní končetině přetrvává tensorový mechanismus 
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Antropometrické vyšetření ( dle Haladové) 

Délka LDK PDK 

anatom. délka DK 89 88 

funkční délka DK 97 98 

pupek – mall. medialis 106 105 

stehna 44 44 

bérce 42 43 

nohy 27 27 

 

Obvody   

15 cm nad patellou 48 48 

mm. vasti quad. femoris 42 41 

přes patellu 42 43 

tuberositas tibiae 35 35 

lýtka 32 31 

kotníky 28 31 

přes nárt a patu 38 35 

přes hlavice metatarzů 25 26 

tab. č. 12 – Antropometrie ( výstupní vyšetření) 
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Goniometrie ( dle Jandy a Pavlů) 

- měřeno dvouramenným goniometrem 

- rotace v kyčelním kloubu byly vyšetřovány s extenzí v kolenním kloubu 

( bylo použito u vstupního vyšetření) 

- flexe v kyčelním kloubu byla vyšetřena se semiflexí v kloubu kolenním 

LDK PDK 

Aktivní pohyb Pasivní pohyb Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

Kyčelní kloub 

S 15 - 0 - 115 S 15 - 0 - 120 S 15 - 0 - 110 S 15 - 0 - 115 

F 35 - 0 - 25 F 40 - 0 - 30 F 35 - 0 - 25 F 40 - 0 - 25 

R 30 - 0 - 25 R 40 - 0 - 30 R 30 - 0 -25 R 40 - 0 - 30 

Kolenní kloub 

S 0 - 0 - 90 S 0 - 0 - 100 S (-5) - 5 - 90 S (-5) - 5 - 95 

Hlezenní kloub  

S 0 - 0 - 0 S 0 - 0 - 0 S (-15) - 15 - 25 S (-15) - 15 - 25 

R 0 - 0 - 0 R 0 - 0 - 0 R  0 - 0 - 0 R  0 - 0 - 0 

tab. č. 13 – Goniometrie ( výstupní vyšetření) 
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Vyšetření zkrácených svalů ( dle Jandy) 

- musculus triceps surae nebylo možné pro nepohyblivost v obou hlezenních 

kloubech vyšetřovat 

 LDK PDK 

m. iliospsoas 1 1 

m. rectus femoris 1 1 

m. tensor fasciae latae 1 1 

flexory kolenního kloubu 1 1 

add. kyč. kloubu – dvou-

kloubové 

0 0 

add. kyč. kloubu – jedno-

kloubové 

0 0 

m. piriformis 1 1 

m. quadratus lumborum 0 1 

tab. č. 14 – Vyšetření zkrácených svalů ( dle Jandy) – ( výstupní vyšetření) 

Vyšetření svalové síly ( dle Jandy) 

- musculus triceps surae nebylo možné pro nepohyblivost v obou hlezenních 

kloubech vyšetřovat 

 LDK PDK 

flexe kyč. kloubu 5 5 

extenze kyč. kloubu 5 5 

m. gluten maximus 5 5 

addukce 5 5 

abdukce 4+ 4+ 

zevní rotace 5 5 

vnitřní rotace 5 5 

flexe kol. kloubu 5 5 

extenze kol. kloubu 5 5 

tab. č. 15 – Vyšetření svalové síly ( dle Jandy) – ( výstupní vyšetření) 
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St. 5 - odpovídá 100 % normální svalové síly 

St. 4 - odpovídá přibližně 75 % normální svalové síly 

St. 3+ - odpovídá přibližně 60 % normální svalové síly 

St. 3 - vyjadřuje asi 50 % normální svalové síly 

St. 2 - určuje asi 25 % normální svalové síly 

St. 1 - vyjadřuje zachování přibližně 10 % svalové síly ( záškub) 

St. 0 - bez známek záškubu 

Neurologické vyšetření (dle Amblera) 

Vyšetření čití: 

- taktilní a algické čití na dolních končetinách symetrické, citlivost v oblasti 

hlezenních kloubů bez patologického nálezu 

- polohocit a pohybocit na dolních končetinách je bez patologického nálezu 

Vyšetření šlacho-okosticových reflexů: 

 LDK PDK 

patelární 3 3 

refl. Achillovy šlachy nevyšetřován 0 

medioplantární 0 0 

tab. č. 16 – Vyšetření šlacho-okosticových reflexů – ( výstupní vyšetření) 

0. - areflexie – reflex nevybavitelný 

1. - hyporeflexie – reflex vybavitelný s využitím facilitačního fenoménu 

2. - hyporeflexie – snížený reflex, vybavitelný bez použití facilitačního fenoménu 

3. - normoreflexie 

4. - hyperreflexie – rozšířená zóna výbavnosti 

5. - hyperreflexie – polykinetický reflex 

Vyšetření reflexních změn ( dle Lewita) 

Kůže a podkoží: 

- pohyblivost kůže i podkoží v oblasti hlezenních kloubů a akrálních částí 

dolních končetin je optimální 
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- v antero-mediální oblasti pravého bérce je kůže lesklá, tenká se hnědým 

zabarvením ( do této oblasti nebylo zasahováno) 

- na pravém bérci a stehnech bilaterálně je posunlivost i protažitelnost 

optimální 

- oblast SI skloubení, L páteře a Th/L přechodu posunlivost i protažitelnost 

optimální 

Fascie: 

- napětí tractus iliotibialis je optimální 

- posunlivost lumbosakrální fascie směrem kranio-kaudálním a kaudo-

kraniálním také nevykazuje patologickou bariéru 

Svaly: 

- musculus triceps surae vykazuje hypotonii bilaterálně 

- musculus rectus femoris, musculus tensor fascia latae, musculus piriformis, 

musculus iliacus a musculus quadratus lumborum vykazují hypertonii 

bilaterálně 

- adduktory kyčelního kloubu, Musculus vastus medialis et lateralis a 

musculus gluteus medius vykazují normotonii bilaterálně 

Vyšetření jizvy: 

Pravá dolní končetina: 

- mediálně od tuberositas tibiae 3,5 cm dlouhá jizva po evakuaci hematomu, 

volná, dobře posunlivá v celé délce, nebolestivá 

- mediální plocha bérce 23 cm a 18 cm dlouhé jizvy po revizních operacích, 

kůže v okolí tenká, lesklá ( supervizor rozhodl do této oblasti palpačně 

nezasahovat) 

- v oblasti pod malleolus lateralis 4 cm dlouhá jizva, nebolestivá, omezená 

posunlivost 

Levá dolní končetina: 

- dorzo-laterálně 10,5 cm dlouhá jizva, táhnoucí se od 2/3 bérce za malleolus 

lateralis, vpáčená, neposunlivá, palpačně nebolestivá 
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Vyšetření kloubní vůle ( dle Lewita) 

- vzhledem k přetrvávajícím „kladívkovitým prstcům“ nebylo možné s IP 

klouby dolních končetin pracovat 

- kloubní vůle v metaterzálních kůstkách ( 1.-.5 metatarz) je ve směru dorzo–

plantárním a planto–dorzálním bilaterálně optimální 

- kloubní vůle v Lisfrankově kloubu je volná ve směru dorzo-plantárním, 

planto-dorzálním i do rotace 

- blokáda v Chopartově kloubu na pravé dolní končetině nadále přetrvává ( 

možné strukturální změny v důsledku pakloubu), na levé dolní končetině 

nebylo kvůli déze  vyšetření provedeno 

- pravý hlezenní kloub nepruží ( pravděpodobné strukturální změny 

v důsledku pakloubu), levý hlezenní kloub kvůli déze nevyšetřován 

- omezená kloubní vůle hlavičky fibuly bilaterálně 

- pohyblivost patelly omezena ve směru kranio-kaudálním a kaudo-kraniálním 

bilaterálně ( omezení je menší než při vstupním vyšetření), ve směru latero-

laterálním pohyblivost optimální 

- kyčelní kloub bez blokád bilaterálně 

- sakroiliakální skloubení vykazuje omezenou kloubní vůli ve směru 

dorzálním bilaterálně 

3.9 Závěr výstupního kineziologického rozboru 

Změna kontury stehna pravé dolní končetiny oproti vstupnímu vyšetření. 

Antropometrické vyšetření potvrdilo nárůst objemu stehenního svalstva na pravé dolní 

končetině. Hýžďové svaly jsou nyní na obou stranách symetrické a aspekčně není 

patrná hypotrofie. Svalový test prokázal nárůst svalové síly musculus gluteus maximus 

( stupeň 5 bilaterálně). 

Došlo k mírnému zúžení baze a znatelné redukci „kladívkovitých prstců“. 

Zlepšení stability stoje prokazuje provedení Rhombergova stoje v celém rozsahu. Při 

vyšetření na dvou vahách dochází k vyššímu zatížení pravé dolní končetiny ( přibližně 

7 kg). 
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Páteř se v sagitální i frontální rovině rozvíjí stále omezeně, i když od vstupního 

vyšetření došlo ke zvýšení rozsahů. 

U chůze bez pomůcek je znatelné zlepšení rytmu, ale ostatní patologické 

mechanismy přetrvávají. 

S ortopedickou obuví je rytmus chůze pravidelný a srovnává se i délka kroku. 

Nedochází k výraznému kompenzačnímu úklonu na pravou stranu. Pacient nyní zvládne 

chůzi po špičkách i po patách. 

Stereotyp extenze v kyčelním kloubu nyní oboustranně vykazuje menší 

patologii. U stereotypu abdukce v kyčelním kloubu přetrvává oboustranný tensorový 

mechanismus. 

Goniometrické vyšetření ukazuje na zvýšení rozsahu pohybu v obou kyčelních i 

kolenních kloubech. Pohyb v hlezenních kloubech nebylo možné obnovit. 

U některých svalů přetrvalo jejich zkrácení, avšak u všech vyšetřených svalů 

došlo ke zlepšení a již žádný sval či svalová skupina nevykazuje velké zkrácení. 

Svalová sílu u vyšetřovaných svalů je na stupni 5 nebo jemu blízké hodnotě. 

Neurologické vyšetření ukazuje na zlepšení povrchového i hlubokého čití 

v oblasti obou hlezenních kloubu. 

Kůže a podkoží ve vyšetřovaných oblastech nyní vykazuje optimální 

pohyblivost a protažitelnost. 

Patologické napětí vyšetřovaných fascií bylo optimalizováno. 

Podařilo se zredukovat hypertonus adduktorů kyčelního kloubu a obnovit 

normotonus u obou gluteálních svalů. 

Jizva po evakuaci hematomu je nyní volná a dobře pohyblivá ve všech směrech. 

Omezení kloubní vůle sakroiliakálního skloubení, patelly a hlavičky fibuly je 

stále přítomno. U ostatních vyšetřovaných kloubních struktur se podařilo vůli 

optimalizovat. 
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4 Zhodnocení efektu terapie 

 Úspěch terapie je viditelný převážně v oblasti stoje na dvou vahách, 

goniometrie, svalové síly a redukce zkrácení svalových struktur. Pro přehlednost 

uvádím tabulkové srovnání. 

Stoj na dvou vahách 

 1. měření 2.měření 

Před terapií pdk/ldk 36/47 kg 35/48 kg 

Po terapii pdk/ldk 37/44 kg 37/44 kg 

tab. č. 17 Stoj na dvou vahách – ( srovnání) 

Goniometrie ( dle Jandy a Pavlů) 

Kyčelní 

kloub 

LDK PDK 

Aktivní pohyb Pasivní pohyb Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

Před terapií S 15 - 0 - 100 S 15 - 0 - 110 S 15 - 0 - 95 S 15 - 0 - 100 

Po terapii S 15 - 0 - 115 S 15 - 0 - 120 S 15 - 0 - 110 S 15 - 0 - 115 

Před terapií F 25 - 0 - 10 F 25 - 0 - 15 F 30 - 0 - 10 F 30 - 0 - 15 

Po terapii F 35 - 0 - 25 F 40 - 0 - 30 F 35 - 0 - 25 F 40 - 0 - 25 

Před terapií R 30 - 0 - 20 R 30 - 0 - 20 R 25 - 0 -20 R 30 - 0 - 20 

Po terapii R 30 - 0 - 25 R 40 - 0 - 30 R 30 - 0 -25 R 40 - 0 - 30 

Kolenní kloub LDK PDK 

Aktivní pohyb Pasivní pohyb Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

Před terapií S 0 - 0 - 75 S 0 - 0 - 80 S (-5) - 5 - 75 S (-5) - 5 - 80 

Po terapii S 0 - 0 - 90 S 0 - 0 - 100 S (-5) - 5 - 90 S (-5) - 5 - 95 

tab. č. 18 Goniometrie ( dle Jandy a Pavlů) – ( srovnání) 

Svalová síla ( dle Jandy) 

 LDK PDK 

Před terapií Po terapii Před terapií Po terapii 

extenze kyč. kloubu 4 5 4 5 

m. gluteus maximus 3+ 5 3+ 5 

Abdukce 4 4+ 4 4+ 

extenze kol. kloubu 5 5 4 5 

tab. č. 19 Svalová síla ( dle Jandy) – ( srovnání) 
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Zkrácené svaly ( dle Jandy) 

 LDK PDK 

Před 

terapií 

Po 

terapii 

Před 

terapií 

Po 

terapii 

m. iliospsoas 2 1 2 1 

m. rectus femoris 2 1 2 1 

m. tensor fasciae latae 2 1 2 1 

flexory kolenního kloubu 2 1 2 1 

add. kyč. kloubu – dvou-

kloubové 

2 0 2 0 

add. kyč. kloubu – jedno-

kloubové 

2 0 2 0 

m. piriformis 2 1 2 1 

m. quadratus lumborum 1 0 2 1 

tab. č. 20 Zkrácené svaly ( dle Jandy) – (srovnání) 

Podařilo se zlepšit stabilitu stoje i chůze. Pacient nyní dokáže ujít krátkou 

vzdálenost bez hole. Stereotyp chůze s ortopedickou obuví se značně zlepšil. Délka 

kroku je nyní symetrická a rytmus pravidelný. Pacient i subjektivně cítí zlepšení a 

hlavně větší jistotu při jakémkoliv pohybu. 

Rigidita obou hlezenních kloubů byla zredukována. Potvrzeno vyšetřením 

hlubokého a povrchového čití, které nevykazují patologii. Měkké tkáně v této oblasti 

jsou fyziologicky posunlivé a protažitelné. Za zmínku stojí i optimalizace kloubní vůle 

drobných kloubů dolních končetin. 

Jizva v oblasti proximálního bérce pravé dolní končetiny je nyní volná a dobře 

pohyblivá do všech směrů. 
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5 Závěr 

 Tuto práci jsem vypracoval v rámci ukončení bakalářského studia na UK FTVS. 

Cílem práce bylo seznámit se s problematikou gonartrózy kolenního kloubu, jež je 

vzhledem k dnešnímu stylu života stále akutnějším tématem, a následně tyto poznatky 

aplikovat v praxi. Terapie  gonartrózy je komplexní a dlouhodobá záležitost a vyžaduje 

aktivní přístup, který byl v případě mého pacienta ideální a napomohl ke splnění našich 

cílů. 

 Pacient byl spokojen s výsledkem terapie, kterého jsem společně dosáhli. Ze 

subjektivních pocitů a změn ve vybraných oblastech je vidět zlepšení předpokladů pro 

zvýšení kvality života, což by mělo být hlavním cílem každé fyzioterapeutické léčby. 

 V průběhu čtyřtýdenní souvislé odborné praxe ve FNKV v Praze jsem úspěšně 

propojit teoretické znalosti s praxí. Měl jsem možnost pracovat s pacientem samostatně 

a pravidelně. Díky tomu bylo možné pečlivě sledovat pokroky v jeho léčbě. V případě 

problémů jsem měl možnost konzultovat práci se svým supervizorem. Největší přínos 

vidím ve zlepšení komunikace s pacientem a naučení se samostatnosti. Vzhledem 

k četnosti tohoto onemocnění, myslím, že načerpané znalosti využiji i v průběhu mé 

další praxe. 
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Příloha II. 

INFORMOVANÝ  SOUHLAS 

V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (§ 23 odst. 2 zákona č.20/1966 Sb.) a 

Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, Vás žádám o souhlas k vyšetření 

a následné terapii. Dále Vás žádám o souhlas k nahlížení do Vaší dokumentace osobou 

získávající způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v rámci praktické výuky a 

s uveřejněním výsledků terapie v rámci bakalářské práce na FTVS UK. Osobní data v této 

studii nebudou uvedena. 

 

Dnešního dne jsem byl odborným pracovníkem poučen o plánovaném vyšetření a 

následné terapii. Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že 

odborný pracovník, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem 

tohoto písemného informovaného souhlasu, a měla jsem možnost klást mu otázky, na 

které mi řádně odpověděl. 

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl a výslovně souhlasím 

s provedením vyšetření a následnou terapií. 

Souhlasím s nahlížením níže jmenované osoby do mé dokumentace a s uveřejněním 

výsledků terapie v rámci studie. 

 

Datum:…………………………………………………………………. 

 

Osoba, která provedla poučení:…………………………………….. 

 

Podpis osoby, která provedla poučení:……………………………… 

 

Vlastnoruční podpis pacienta:….. …………………………………… 
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°C  stupeň Celsia 
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mm.  musculi 
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