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Abstrakt 

Název bakalářské práce 

Kazuistika terapeutické péče o pacienta po fraktuře diafýzy ulny. 

Cíle práce 

Cílem této bakalářské práce je shrnutí teoretických poznatků a studie 

metodiky ucelené rehabilitace o problematice traumatologie, zvláště o frakturách 

v oblasti loketního kloubu, dále tyto poznatky použít v praxi při práci s pacientkou 

po fraktuře diafýzy ulny. 

Metoda 

Obecná část bakalářské práce shrnuje anatomické, biomechanické a 

kineziologické poznatky o distální části horní končetiny ve vztahu s okolními 

strukturami. V dalším oddíle je popsána problematika traumatologie loketního 

kloubu se zaměřením na fraktury v této oblasti, u kterých je podrobně popsáno 

vyšetření a terapie, myšleno hlavně rehabilitační péčí s využitím fyzikální terapie i 

fyzioterapeutických metod. 

  Ve speciální části jsem podrobně vypracovala kazuistiku 62leté 

pacientky se stavem po fraktuře diafýzy ulny po sejmutí sádrové dlahy, jenž kloub 

imobilizovala 14 dní. Tato kazuistika byla zpracována během mé odborné praxe 

v Oddělení rehabilitace a léčby bolesti v Litvínově v termínu od 14.1.2013 do 

8.2.2013 pod vedením fyzioterapeutky Martiny Čápové. V práci je zpracován 

kompletní vstupní a výstupní kineziologický rozbor, popis průběhu každé 

terapeutické jednotky, účinnost terapie. V závěru je zhodnocen průběh terapie a 

účinnost jednotlivých aplikovaných fyzioterapeutických metod. 

Výsledek 

 Cíle, které jsem na začátku terapie stanovila, se podařilo splnit. Na levé 

horní končetině, hlavně na loketním kloubu bylo dosaženo zvýšení rozsahu 

pohybů, svalové síly, snížení otoku a také bolesti. 

Klíčová slova: Loketní kloub, fraktura diafýzy ulny, rehabilitace, fyzioterapie. 



 
 

Abstract 

Title of bachelor´s thesis 

 Case report of therapeutic care of patient after fracture of the shaft of the ulna. 

Thesis aim 

 The aim of this work is to summarize the theoretical knowledge and the 

study methodology of comprehensive rehabilitation on the issue of trauma, 

particularly fractures of the elbow, then use this knowledge in practice when 

working with patients after fracture of the shaft of the ulna. 

Method 

 The general part of the thesis summarizes the anatomical, biomechanical 

and kinesiological knowledge of the distal part of the upper limbs in relation to 

surrounding structures. The next section describes the problems of traumatology 

elbow with a focus on fractures in this area, which is a detailed examination and 

therapy, rehabilitative care, meaning mainly using physical therapy and 

physiotherapy techniques. 

 In a special section, I develop a detailed case report of a 62 – year – old 

patient after fracture of the ulna shaft after removing the brace that immobilized 

joint for 14 days. This case report was prepared during my professional 

experience in the department of rehabilitation and pain management in Litvinov in 

the period from January 14, 2013 to February 8, 2013 under the guidance of a 

physiotherapist Martina Čápová. The job is processed complete input and output 

kinesiological analysis, description of each therapeutic unit, effectiveness of 

therapy. In conclusion, the process of therapy and evaluated the effectiveness of 

physiotherapy methods applied. 

Results 

  Goals I set at the beginning of therapy were successfully met. On the left 

upper limb, especially on the elbow joint was achieved to increase range of 

motion, muscle strength, reduce swelling and pain. 



 
 

Keywords: Elbow joint, fracture of the shaft of the ulna, rehabilitation, 

physiotherapy. 
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1 Úvod 

 Fraktura diafýzy ulny je poměrně běžné poranění u pacientů všech věkových 

kategorií. Mezi mladými sportovci, kteří mají relativně rychlou regeneraci a reparaci, 

nedochází k dlouhodobému omezení činnosti a komplikace se téměř neobjevují. U 

starších osob, kdy může docházet k degenerativním změnám, může zranění omezit 

funkci celé horní končetiny. Fraktura diafýzy ulny, pokud je bez komplikací, se léčí 

konzervativně. Při komplikacích se řeší operativně. V každém případě je rehabilitační 

péče nezbytnou součástí léčby stavu po fraktuře diafýzy ulny. 

 U manuálně pracujících a aktivních sportovců každé zranění horní končetiny 

znamená delší pracovní neschopnost a rehabilitační péče zde plně nabývá svého 

významu, neboť pacient potřebuje být „rehabilis“ – opět zručný. Na druhou stranu, 

v dnešní uspěchané době může být pro pacienty doba rehabilitace otázkou existenční. 

 Obecná část bakalářské práce shrnuje anatomické, biomechanické a 

kineziologické poznatky o předloktí ve vztahu s okolními strukturami. V další části je 

popsána traumatologie této oblasti se zaměřením na fraktury, u kterých je podrobně 

popsáno vyšetření a terapie, se zaměřením hlavně na rehabilitační péči s využitím 

fyzikální terapie i fyzioterapeutických metod.  

 Ve speciální části jsem podrobně vypracovala kazuistiku 62leté pacientky se 

stavem po fraktuře diafýzy ulny sin.po sejmutí sádrové dlahy, která imobilizovala horní 

končetinu 14 dní. Tato kazuistika byla zpracována během mé odborné praxe na 

Oddělení rehabilitace a léčby bolesti v Litvínově v termínu od 14. 1. do 8.2.2013 pod 

vedením fyzioterapeutky Martiny Čápové. V práci je zpracován kompletní vstupní a 

výstupní kineziologický rozbor, popis průběhu každé terapeutické jednotky a účinnost 

terapie. V závěru je zhodnocen průběh terapie a účinnost jednotlivých aplikovaných 

fyzioterapeutických metod. 
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2 Část obecná 

2.1 Anatomie v oblasti loketního kloubu 

2.1.1 Tvrdé a měkké tkáně 

Loketní kloub (Articulatio cubiti) je složený ze tří kostí (humerus, ulna a radius). 

Kloub humeroulnární je kladkovitý kloub mezi trochlea humeri a incisura 

trochlearis ulnae, je stabilizován pomocí ligamentum collateralis lateralis, ligamentum 

collateralis medialis a šlachovou manžetou svalů předloktí. Proximální kloub 

radioulnární je kolový kloub, jehož pohyb je limitován ligamentum anulare radii. Kloub 

humeroradiální je kloub kulovitý mezi capitulum humeri a proximální jamkou na caput 

radii. (3, 8). Pouzdro kloubní obepíná všechna tři spojení, ale nechává volné oba 

epikondyly pro začátky předloketních svalů. Pouzdro je na ventrální straně tenké a při 

ohnutí se skládá v příčné řasy. Bez zesílení je i na dorzální straně nad olekranem. Zde je 

chráněno úponovou šlachou trojhlavého svalu pažního. (1, 3). Zesilující vazy pouzdra 

jsou dva a to ligamentum collaterale radiale, ligamentum collaterale ulnae. Oba 

postranní vazy vybíhají od epikondylů. Ligamentum anulare radii podchycuje jako 

prstenec krček radia – je připojeno k ulně. (1, 3, 8). Kosti předloktí jsou dvě, 

proximálně skloubené s humerem, distálně s kostmi zápěstí. Na palcové straně 

(laterálně) je to radius (kost vřetenní), na malíkové straně (mediálně) je to ulna (kost 

loketní). (3) 

Radius se skládá z hlavice (caput radii), těla (corpus radií) a distálního konce. 

Caput radii má tvar napříč postaveného kola, na němž jsou dvě kloubní plochy: fovea 

articularis (jamka na proximální straně, pro styk s capitulum humeri), circumferentia 

articularis (válcová plocha po obvodu, kterou hlavice zapadá do zářezu v ulně a otáčí se 

v něm). Collum radii spojuje hlavici s tělem. Tuberositas radii je vyvýšené místo úponu 

musculus biceps brachii. Tělo (corpus radii) je zpředu oploštělé a proti ulně vybíhá 

v hranu (margo interosseus), kam je připojena membrána (interossea antebrachii). 

Distální konec radia je rozšířen a rozeznáváme na něm různé útvary. Processus 

styloideus radii (bodcovitý výběžek, který vybíhá distálně z radiálního okraje rozšíření), 

otisky šlach natahovačů zápěstí a prstů na dorzální straně, incisura ulnaris (zářez 

obrácený proti ulně, kloubní plocha pro spojení s hlavicí ulny), facies articularis carpalis 

(mírně vyhloubená, distálně hledící kloubní plocha pro spojení s proximální řadou 
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zápěstních kostí). Hlavice radia je hmatná distálně od laterálního epikondylu humeru. 

Tělo radia je hmatné skrze předloketní svaly. Dále je hmatný distální konec a processus 

styloideus, jehož hrot je hmatný měrný bod. (3, 8) 

Ulna (kost loketní) je široká proximálně a postupně se zužuje distálním směrem. 

Skládá se z několika částí. Olecranon (okovec, výběžek loketní) je útvar, ve který ulna 

proximálně vybíhá. Upíná se na něj triceps brachii. Insicura trochlearis (semilunaris) je 

vyhloubení na přední straně proximálního konce, tvoří kladkovou kloubní jamku pro 

spojení ulny s trochlea humeri. Processus coronoideus vybíhá na přední straně před 

insicurou. Tuberositas ulnae je místo úponu musculus brachialis, je na processus 

coronoideus na přední ploše kosti. Insicura radialis na laterální straně proximálního 

konce je zářez s kloubní plochou, kam zapadá hlavice radia svou cirkumferencí. Tělo 

loketní kosti je trojhranné s hranou přední, zadní a zevní. Margo interosseus (je 

nejostřejší, směřuje proti radiu). Dorzální strana ulny je po celé délce hmatná. Caput 

ulnae  (hlavice ulny) má po obvodu kloubní plochu pro spojení s distálním koncem 

radia. Processus styloideus (bodcovitý výběžek) vybíhá z dorzoulnárního okraje hlavice 

distálně. (1, 3) 

Kosti ruky (ossa manus) 

Kosti ruky zahrnují ossa carpi (kosti zápěstní), osm menších kostí 

nepravidelného tvaru, ossa metacarpi (kosti záprstní), pět kostí typu dlouhých kostí, 

ossa digitorum (manus) čili phalanges digitorum články prstů, dva pro palec, po třech 

pro ostatní prsty, ossa sesamoidea (drobné kůstky uložené ve šlachách), ossa carpi tvoří 

dvě řady, proximální a distální, po čtyřech kostech. Jsou sestaveny v celek, zvaný 

zápěstí - carpus. (3) 

Ossa carpi 

Proximální řadu tvoří kosti os scaphoideum (kost loďkovitá) na radiální straně, 

je proximálním směrem vyklenutá konvexně, distálně je konvexní proti os trapezium a 

trapozoideum, proti os capitatum má jamku, tuberculum  ossis scaphoidei (hrbolek na 

palmární straně radiálně), os lunatum (kost poloměsíčitá), uprostřed, os triquetrum (kost 

trojhranná), ulnárně, os pisiforme (kost hrášková), připojená palmárně k os triquetrum, 

je oploštělá. Distální řadu tvoří od radiální strany k ulnární os trapezium (os 

multangulum majus), kost mnohohranná větší, má laterodistálně nápadnou kloubní 
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plochu sedlovitého tvaru, pro skloubení s metakarpální kostí palce; tuberculum ossis 

trapezii vyčnívá do dlaně (vedle něho je rýha, kde probíhá šlacha musculus flexor carpi 

radialis), os trapezoiedum je kost mnohohranná menší, je širší dorzálně než palmárně, 

stříškovitá kloubní plocha zapadá do výřezu v bazi druhé metakarpální kosti, os 

capitatum (kost hlavatá), je největší za všech karpálních kostí; caput ossis capitati, 

kulovitá hlavice, je uložena proximálně a zapadá do vyhloubení v os scaphoideum a os 

lunatum, os hamatum (kost hákovitá), má distálně dvě kloubní plošky pro čtvrtou a 

pátou metakarpální kost; hamulus ossis hamati (háček) vyčnívá z ulnárního okraje kosti 

palmárně a spolu s os pisiforme tvoří ulnární okrajovou vyvýšeninu karpu. (1, 3, 8) 

Ossa matacarpi (kosti záprstní)  

Pět kostí záprstních, které distálně navazují na karpus, vytváří celek nazývaný 

metacarpus. Je to oblast hřbetu ruky a dlaně. Každá metakarpální kost má tři části, basis 

(širší proximální úsek), corpus (střední štíhlé tělo), caput (hlavici uloženou na distálním 

konci kosti). Každá z metakarpálních kostí má některý charakteristický znak. Os 

metacarpale I je nejkratší a nejsilnější. Proximálně má sedlovitou plochu pro skloubení 

s os trapezium. Laterálně je podélná hrana pro úpon musculus opponens pollicis. Os 

metarcarpale II je nejdelší. Proximálně má typický zářez pro skloubení se stříškovou 

plochou na os trapezoideum. Os metacarpale III má proximálně plošku pro os capitatum 

a při ní z radiálního okraje dorzální strany proximálně vybíhá nápadný processus 

styloideus. Os metacarpale IV se proximálně rovnou ploškou stýká s os hamatum. Os 

metacarpale V má proximálně prohnutou plošku, kterou se stýká s os hamatum. Na 

volném ulnárním okraji jeho baze je drsné místo (pro úpon musculus extensor carpi 

ulnaris). (3) 

Svaly loketního kloubu 

Flexory lokte tvoří m.biceps brachii (dvojhlavý sval pažní). Začíná dvěma 

hlavami, caput longum a caput breve, na lopatce při kloubu ramenním. Úpon svalu je 

silnou hlavní šlachou na tuberositas radii a plochou povrchovou šlachou (aponeurosis) 

musculi bicitipis brachii. Sval je typicky dvoukloubový (v kloubu ramenním a v kloubu 

loketním). Dalším flexorem je m.brachialis (hluboký sval pažní), je kryt průběhem 

musculus biceps brachii, upíná se na tuberositas ulnae a funkcí je čistá flexe v loketním 

kloubu. Posledním flexorem je m.brachioradialis. Extenzory lokte jsou m.triceps brachii 

(trojhlavý sval pažní), který má tři hlavy caput longum začínající na lopatce, caput 
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laterále a caput mediale. Všechny tři hlavy se spojují v rozsáhlé úponové šlaše, která je 

při nataženém loketním kloubu patrná a hmatná jako vkleslé pole nad olekranem. Caput 

longum pomáhá dorzální flexi a addukci v kloubu ramenním. Všechny tři hlavy jsou 

mohutný extensor v kloubu loketním. Druhým extensorem je m.anconeus. (1, 3, 8) 

Svaly předloktí (musculi antebrachii) 

Svaly předloktí zahrnují tři skupiny svalů oddělené osteofasciálními septy a to 

přední skupinu (zde lze rozlišit čtyři vrstvy svalů), laterální (uspořádanou ve dvou 

hlavních vrstvách) a dorzální skupinu s typickou povrchovou a hlubokou vrstvou. 

Přední skupina předloketních svalů obsahuje flexory a pronátory ve čtyřech vrstvách. 

Povrchová vrstva má proto společný začátek (caput commune ulnare) na mediálním 

epikondylu humeru. Druhá vrstva, která je uložená hlouběji, má již začátky na ulnárním 

kolaterálním vazu loketního kloubu a na proximálních koncích ulny a radia. Třetí vrstva 

začíná už jen distálně od začátku druhé vrstvy na ulně, na radiu a na přilehlé membráně 

interossea a čtvrtá, nejhlubší vrstva má svůj sval vytvořený jen již distálně čtvrtině 

předloktí. (3). Povrchová vrstva obsahuje čtyři svaly. M.pronator teres (pronující sval 

oblý). Úpon svalu je v polovině délky zevního okraje radia a je kryt zevními svaly 

laterální skupiny. Pomáhá při flexi lokte a pronaci předloktí. M.flexor carpi radialis 

(zevní ohybač zápěstí). Úpon svalu je na dlaňové straně ploše 2. z části i na 3. 

metakarpu. Pomáhá při flexi lokte, flexi a radiální dukci zápěstí, podle souhry 

s ostatními svaly působícími na zápěstí. M.palmaris longus (dlouhý sval dlaňový). Úpon 

svalu: palmární aponeurosa pomáhá flexi lokte a zápěstí, napíná palmární aponeurozu. 

M.palmaris longus je variabilní sval, někdy chybí, někdy je jeho stavba obrácená. 

M.flexor carpi ulnaris (vnitřní ohybač zápěstí). Upíná se na os pisiforme, odkud 

pokračuje jako ligamentum pisohamatum a ligamentum pisometacarpale na hamulum 

ossis hamati a na bazi 5. metakarpu. Je to pomocný ohybač lokte, flexe a ulnární dukce 

zápěstí. Ve druhé vrstvě je jediný sval a to m.flexor digitorum superficialis (povrchový 

ohybač prstů). Každá ze čtyř šlach se pod proximálním článkem prstu rozvidlí a svými 

dvěma raménky se připojí na střední článek prstu, blíže jeho bazi. Pomocná funkce při 

flexi loketního kloubu a kloubech zápěstí. Flexe proximálních interfalangových kloubů 

prstů je funkcí hlavní. (3, 8). Třetí vrstva obsahuje dva svaly a to m.flexor digitorum 

profundus (hluboký ohybač prstů). Každá šlacha prochází rozštěpem šlachy 

povrchového flexoru, Pokračuje po prstu a upíná se na bazi distální článku prstu 2.- 5. 

Ohýbá ve všech kloubech, které přebíhá. Hlavní funkcí je flexe distálních 
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interfalangových kloubů. Druhým svalem je m.flexor pollicis longus (dlouhý ohybač 

palce). Upíná se na bazi konečného článku palce. Ohýbá v interfalangovém kloubu, 

pomocně v metakarpofalangovém kloubu palce. Čtvrtou, hlubokou vrstvu tvoří 

m.pronator quadratus (pronující sval čtyřhranný). Působí pronaci, účinkuje zejména na 

distální radioulnární skloubení. (1, 3).  

Laterální skupina předloketních svalů obsahuje v povrchové vrstvě tři svaly. 

M.brachioradialis (sval vřetení) je z povrchové vrstvy nejdelší. Sestupuje podél radia. 

Upíná se k processus styloideus radii. Supinuje natažené a pronované předloktí. Je 

pomocný ohybač lokte. M.extensor carpi radialis longus (dlouhý zevní natahovač 

zápěstí). Sestupuje podél zevní strany radia a přechází na jeho dorzální stranu. Upíná se 

na dorzální straně baze 2. metakarpu. Jeho funkcí je dorzální flexe a radialní dukce 

zápěstí. M.extensor carpi radialis brevis (krátký zevní natahovač zápěstí). Probíhá 

dorzálně vedle předchozího svalu. Je v další rýze na dorzální straně radia. Upíná se na 

dorzální straně baze 3. metakarpu. Plní společnou funkci s m.extensor carpi radialis 

longus. Hluboká vrstva předloketních svalů laterální skupiny obsahuje m.supinator. Jde 

od radiálního okraje dolního konce humeru a začátku ulny, zadem kolem radia až na 

jeho přední plochu. Úpon svalu je přední plocha radia vedle tuberositas radii a dále 

distálněji až k úponu musculus pronator teres. Sval obtáčí kolem radiálního epikondylu 

zadem a po zevní straně radius, vytáčí radius do supinace. (3, 8) 

Dorzální skupina předloketních svalů vytváří povrchovou a hlubokou vrstvu. 

Povrchová vrstva zahrnuje m.extensor digitorum (natahovač prstů). Sestupuje po 

předloktí a vysílá čtyři šlachy. Upíná se na hřbetní strany středních a distální článků     

2. – 5. prstu. M.extensor digiti minimi (natahovač malíku). Probíhá po ulnárním okraji 

předchozího svalu. Jeho funkce je jako synergista šlachy m.extensor digitorum pro 5. 

prst. M.extensor carpi ulnaris (vnitřní natahovač zápěstí). Je uložen nejdále ulnárně. 

Upíná se na dorzální straně baze 5. metakarpu. Jeho funkce spočívá v dorzální flexi a 

ulnární dukci zápěstí s ostatními svaly. Hluboká vrstva zahrnuje m.abduktor pollicis 

longus (dlouhý odtahovač palce). Úpon svalu je na bazi palcového metakarpu. Jeho 

funkcí je abdukce palce. M.extensor pollicis brevis (krátký natahovač palce). Upíná se 

na dorzální plochu proximálního článku palce. Jeho funkce spočívá v extensi 

v metakarpofalangovém kloubu palce. M.extensor pollicis longus (dlouhý natahovač 

palce). Sestupuje na hřbet ruky, kde je šlacha hmatná a viditelná. Úpon svalu je na 

hřbetní straně konečného článku palce. Funkcí je extense palce. M.extensor indicis 
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(natahovač ukazováku). Úpon svalu: dorzální aponeuróza ukazováku, úpon je zpravidla 

až na distálním článku. Funkce je extense druhého prstu. (3, 8) 

 

2.1.2 Cévní zásobení horní končetiny 

 

Základní dělení tepen horní končetiny začíná z arterie subclavie, jejím 

pokračováním je arteria  axilaris, kde v oblasti collum chirurgicum humeri přechází do 

arteria brachialis (ze které odcházejí další větve arteria thoracoaromialis, 

arteriathoracica lateralis, arteria suscapularis a další). Arteria brachialis se ve fossa 

cubiti dělí na arterii ulnaris a radialis. Arteria ulnaris v dlani pokračuje jako arcus 

palmaris superficialis, ze kterého po spojení vznikají tři až čtyři arteria digitales 

palmares propriae, které se větví do jednotlivých prstů. Na arteria radialis je v jamce 

foveou radialis hmatný tep. Z ní odstupuje ramus carpalis dorsalis a z ramu odstupuje 

arteria  metacarpales dorsales, princeps pollicis a arcus palmaris profundus. Arteria  

radialis a ulnaris společně vytváří arteriální oblouk. (21) 

 

Krevní odvod je zajištěn pomocí povrchového a hlubokého žilního systému. 

Povrchový systém odvádí krev pomocí rete venosum dorsale manus, vena basilica a 

vena cephalica z distální části horní končetiny přes předloktí na paži. Hluboký systém 

žilní horní končetiny svým průběhem kopíruje stejnojmenné tepny. Podél každé tepny 

se obvykle nachází dvě žíly. Hluboký a povrchový žilní systém má mezi sebou četné 

transfasciální spojky. (3, 8) 

 

2.1.3 Inervace horní končetiny 

Svaly paže (m.biceps barchii, m.coracobrachialis, m.brachialis) inervuje nervus 

musculocutaneus. Vychází z truncus lateralis, prochází po laterální straně paže. Na 

předloktí pokračuje jako sensitivní nervus cutaneus antebrachii lateralis. M.triceps 

brachii a m.anconeus inervuje nervus radialis. M.flexor carpi ulnaris inervuje nervus 

ulnaris.  Dělí se na hlavně na distální části horní končetiny a motoricky inervuje většinu 

svalů ruky. Sensitivně inervuje ulnární část zápěstí, ruky a prstů. M.flexor digitorum 

superficialis je inervován nervus medianus. Tento silný nerv jde středem paže a 

předloktí, kde vysílá větve inervující většinu svalů přední strany předloktí, svalů 
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thenaru. Sensitivně inervuje radiální polovinu zápěstí, dlaně a na palmární straně 

radiálních 3 a půl prstu, na dorzální straně nehtové články těchto prstů. M.digitorum 

profundus, m.flexor pollicis longus je inervován nervus medianus. M.pronator qudratus 

inervuje nervus medianus. M.brachioradialis, m.extensor carpi radialis longus, 

m.extensor carpi radialis brevis je inervován nervus  radialis. M.supinator, m.extensor 

digitorum, m.extensor digit minimi, m.carpi ulnaris, m.abduktor pollicis longus, 

m.extensor pollicis brevis, m.extensor indicis  je inervován nervus radialis. (3, 8) 

 

2.1.4 Kineziologie kloubu loketního a předloktí 

Loketní kloub má vliv na distální nastavení ruky a je tedy důležitý pro funkci 

jemné motoriky horní končetiny. Vytváří spojení mezi rukou, zápěstím a ramenem. 

Jedním ze základních pohybů loketního kloubu z funkčního pohledu je přiblížení ruky 

k ústům. Ztráta funkce loketního kloubu vážně omezuje funkci celé horní končetiny. (9, 

18, 25, 28).  

Pohyby v lokti 

Flexe. Při flexi v lokti závisí účinnost svalů na výchozí poloze lokte. Při 

maximální extenzi je účinnost flexorů malá. Při semiflexi se výrazně zvyšuje a nejvyšší 

je při flexi 90°. Účinnost pohybu není u m.brachioradialis a m.biceps brachii stejná 

v různých polohách. Rozdílný poměr aktivace skupiny flexorů je závislý na vzdálenosti 

úponu svalu od kloubu a na úhlové rychlosti pohybu.  

Extenze. Účinnost loketního extenzoru (m.triceps brachii) je závislá na postavení 

v loketním kloubu. Při extenčním postavení v lokti je účinnost malá. Zvětšuje se 

s přibývající flexí v lokti. Maxima dosahuje kolem 20-30° semiflexe. Pronace. Pronace 

je výrazně slabší než supinace.  

Pronace a supinace jsou důležité při sebeobsluze i při práci. Tyto pohyby jsou 

pod větším centrálním vlivem než flexe a extenze. Z toho důvodu lze pozorovat zvýšení 

elementárních posturálních reflexů dříve v pronaci – supinaci než ve flexi- extenzi. (26, 

28). Pronaci umožňují pronátory, které začínají na mediálním epikondylu a upínají se na 

radius. Tyto svaly jsou slabší než svaly provádějící supinaci. Rozsah pronace je závislý 

součinnosti loketního a ramenního kloubu a na pohybu lopatky. Véle (2006) uvádí, že 
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při plné extenzi lokte a správné funkci celé horní končetiny je možná rotace 270°. 

Dylevský (2009) uvádí, že za stejných podmínek je možná rotace až 360°. (7, 26). 

Supinace. Supinace vykonává hlavně antigravitační pohyb, který při ohnutí v loketním 

kloubu umožňuje optimální pozici pro manipulaci, jde o pracovní polohu ruky. Supinaci 

zajišťují musculus biceps brachii, musculus supinator, které jsou silnější než pronátory. 

(7, 26).  

Rotace předloktí. Rotace předloktí, která se děje při rotaci radia okolo ulny 

v loketním a zápěstním kloubu, má značný vliv na pohyby horní končetiny. Úprava 

proximální části radia dovoluje rotaci předloktí, která je nezbytná pro správnou 

manipulaci. Ulna distálním koncem s předloktím artikuluje pouze nepřímo pomocí 

destičky a zpevňuje hlavně loketní kloub. (7, 29).  

Dorsální flexe a palmární flexe. Tyto pohyby se uskutečňují v radiokarpálním 

skloubení, kdy jako doplněk se pohybu účastní i distální řada karpů. Při dorsální flexi 

pohyb vychází ze skloubení mezi os scpahoideum a radiem a mezi os lunatum a radiem. 

I v ostatních kloubech dochází k pohybům, především v kloubech mezi os lunatum, os 

scaphoideum a os scaphoideum a os capitatum. Pohyb při dorsální flexi probíhá 

v mediokarpálním kloubu. Při palmární flexi rotují os lunatum a os capitatum 

palmárním směrem a v ten samý čas se dorzálním směrem posouvá os lunatum. (18, 

26). Obrázek č. 1 - Palmární a dorzální flexe (17).  

Radiální dukce a ulnárni dukce. Oba tyto dukční pohyby se uskutečňují v 

mediokarpálním kloubu. Při radiální dukci se posouvá proximální řada karpů ulnárně a 

distální radiálně. Dochází také k flexi proximální řady a extenzi os capitatum. Pohyb je 

veden do lehké pronace. Rozsah radiální dukce je v rozmezí 15-20° a ulnární dukce 

dosahuje až 45°.  Obrázek č. 2 - Radiální a ulnární dukce  (17). Cirkumdukce. Jedná se 

o krouživé pohyby v zápěstí. Pohyb je složen z flexe, extenze a radiální a ulnární dukce. 

(18). 

 

2.1.5 Biomechanika loketního kloubu, předloktí 

 

 Biomechanika loketního kloubu je rozdělena na kinematiku, stabilitu kloubu a 

přenos sil mezi klouby horní končetiny. (9). Svaly, které kříží loketní kloub, poskytují 

kloubu dynamickou stabilizaci jeho kompresí a chrání tak vazivový aparát. Kromě toho 
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plní také funkcí kinematickou. Kloub obklopují čtyři skupiny svalů: flexory lokte, 

extenzory lokte, pronátory a supinátory předloktí. Hlavním ohybačem lokte jsou 

m.brachioradialis, m.brachialis a převážně m.biceps brachii, který je zároveň 

nejvýznamnějším supinátorem předloktí. Hlavním natahovačem je m.triceps barchii. (1, 

3, 8, 29). 

Stabilita kloubu je dána kongruencí kloubních povrchů, geometrických 

uspořádáním a stabilizátory, které se dělí na statické (postranní vazy) a dynamické 

(flexory a extenzory předloktí s úpony na epikondylech). Stabilita kloubu je z poloviny 

sána správnou funkcí humeroulnárního skloubení. Přední část kloubního pouzdra 

poskytuje oporu proti pohybu loketního kloubu do hyperextenze. (9, 13, 31). 

Přenos sil v předloktí je interakce mezi radiem, ulnou a mezikostní membránou. 

Síly z ruky a zápěstí se tedy přenášejí skrze předloktí do lokte a dále do kloubu 

ramenního. Pohyblivost, stabilita a přenos sil v loketním kloubu jsou potřebné pro 

funkci lokte a předloktí jako pojítka mezi kořenovými a akrálními částmi horních 

končetin. Také je kvůli přenosu sil mezi těmito částmi běžné, že se zranění přenese i na 

loket a ramenní klouby, což pltí i obráceně. (9, 29).  

 

2.1.6 Fraktury předloketních kostí - diafyziární 

Izolované zlomeniny radia a ulny se nevyskytují tak často jako zlomeniny kostí 

předloktí a mohou mít několik typů. Zpravidla bývají sdruženy s luxacemi dolního 

konce ulny, pokud je zlomena kost vřetenní, a s luxací horního konce radia, jestliže je 

zlomena diafýza ulny. Mohou být i jiné kombinace těchto izolovaných poranění. Je 

třeba si však uvědomit, že zlomenina diafýzy jedné kosti předloktí s úhlovitým sklonem 

a zkrácením je zákonitě sdružena s luxací jednoho z radioulnárních kloubů. Zlomeniny 

diafýzy radia a ulny se vyskytují v podobě buď izolovaného postižení ulny, nebo radia 

(může být luxace hlavičky druhé kosti – Monteggi + Galeazzi), nebo zlomení ulny i 

radia současně. (24). 

Izolovaná zlomenina ulny. Vzniká obvykle přímým působením násilí a to 

úderem na ulnární stranu předloktí, vzácněji nepřímo pádem na ruku. Bývají často 

kombinovány s luxací hlavičky radia dopředu nebo dozadu (Monteggiova zlomenina), 

je nutné u všech zlomenin diafýzy ulny na RTG zobrazit i loketní kloub. Vzhledem 

k tomu, že izolované zlomeniny ulny jsou velmi náchylné k tvorbě pseudoartróz, je 
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třeba imobilizovat předloktí nejméně na 6 týdnů. Osteosyntéza ulny není nutná; její 

nitrodřeňové zahřebování se uplatní spíše při nestabilnosti zlomeny. (19, 24, 27). 

Zlomeniny kosti loketní s luxací hlavičky vřetenní kosti (Monteggiova 

zlomenina). Zlomenina ulny s luxací hlavičky radia (roztržení ligamentum annulare 

radii s nestabilitou a dislokací hlavičky radia), kterou poprvé popsal v roce 1814 

Monteggia. Jde zpravidla o zlomeninu diafýzy ulny v horní nebo střední třetině a luxací 

hlavičky radia dopředu, dozadu nebo zevně. Mechanismus vzniku je buď „pohybový“, 

nebo „přímé násilí“. Obrázek č. 3 - Mechanismus vzniku extenčního typu Monteggiovy 

zlomeniny (13, 24). Monteggiovu zlomeninu dělíme na flekční (10 %), kde je ulna 

dislokována k ose s konvexitou ulnárně, hlavička radia dislokována dorsálně, extenční 

(90 %, obranná zlomenina), dochází k dislokaci ulny tak, že konvexita směřuje radiálně, 

hlavička radia je luxována ventrálně. Typ přechodný, kde chybí vzájemná determinace 

dislokace, a to proto, že tu nejde o působení násilí ve smyslu flexe nebo extenze, avšak 

o mechanismus, který jinak vede k celkem vzácné divergentní luxaci v loketním kloubu. 

(24, 27). Obrázek č. 4 - Flekční typ Monteggiovy zlomeniny (24). Obrázek č. 5 - 

Extenční typ Moteggiovy zlomeniny (24). Příznaky zlomeniny: ulna je zlomena v horní 

nebo střední třetině příčně, někdy i lehce šikmo nebo spirálně, zpravidla však 

s vylomením drobného trojúhelníkovitého klínu.  

Klinická diagnóza je poměrně snadná. Pohmatem a aspekcí nacházíme nápadné 

prohnutí ulny v horní třetině, nápadnou prominenci hlavičky radia volárně a výraznou 

bolestivost při axiálním tahu a tlaku na diafýzu ulny. Pohyblivost v lokti je omezená, 

bolestivá, rotační pohyby jsou možné jen z poloviny. Rentgenový snímek musí mít 

přesnou postranní projekci, na níž je nutné zachytit vždy celý loketní kloub. Na RTG 

snímku se hlavička radia promítá do místa olecranon ulnae nebo za něj. (27) 

Přechodný typ Monteggiovy zlomeniny. Zde chybí vzájemná determinace 

dislokace. Je jakousi kvantitativně vystupňovanou formou. Ulna bývá zpravidla 

roztříštěná v proximální čtvrtině na řadu úlomků, linie lomu však může procházet i 

v rovině shodné s podélnou osou kosti. Pak bývá hlavička radia dislokována zcela 

atypicky, dokonce i laterálně. Tento typ zlomeniny vzniká nejtěžšími úrazovými 

mechanismy a je spojený se zhmožděním měkkých tkání, s nervovými a cévními 

poruchami. Je jedním z úrazů, které způsobují často nepřekonatelné léčebné obtíže. (24, 

27). Do klinického vyšetření se řadí anamnéza, která je důležitou součástí vyšetření, 
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díky které se terapeut zaměří na subjektivní potíže pacienta. Ptá se na mechanizmus 

pádu, nejbolestivější místo, pohyby a polohy vyvolávající bolest, úlevovou polohu, 

intenzitu bolesti. Dále se sem řadí fyzikální vyšetření. Aspekcí zjistíme vzhled celé 

horní končetiny, velikost a lokalizaci otoku, hematomů, deformity končetiny. Palpací 

získáme informace o kvalitě měkkých tkání, otoku a hematomech, tonus svalů, 

bolestivé body a reflexní změny. (13, 18). Většina patologií u zlomeniny ulny vychází 

ze zobrazovacích metod, především rentgenového snímku. Ostatní metody: magnetická 

resonance, počítačová tomografie nebo ultrazvuk se využívají pouze k doplnění a 

upřesnění diagnózy. (18).  

Dnes je Monteggiova zlomenina indikací k operaci, proto je nutné provést řadu 

krevních rozborů, jako přípravu na operaci. Patří sem: krevní skupina a Rh faktor, 

krevní obraz, APTT a QUICK, celková biochemie. Interní vyšetření je především 

klidové EKG. Anesteziolog se zaměří na anamnézu rodinou, osobní, nynější 

onemocnění, alergie a užívání léků. (22) 

Léčba Monteggiovy zlomeniny. Způsoby ošetření Monteggiovy zlomeniny se 

řídí typem dislokace, a hlavním úkolem je reponovat periferní fragment ulny, který 

určuje prostorové uložení hlavičky radia. (13) 

Zlomeninu flekčního typu napravujeme natažením končetiny v lokti a 

vyrovnáním ulny do extenze za současného vtlačení luxované hlavičky do kloubu. 

V extenzi se rovněž provede imobilizace celé končetiny v sádrovém obvaze, který se 

ponechá až do úplného zhojení kosti loketní, zpravidla 6-7 týdnů. Extenční zlomenina 

se léčí mnohem obtížněji. Obvykle nestačí jen reponovat ulnu, navíc je třeba získat 

místo pro proximálně a ventrálně luxovanou hlavičku radia. Proto musí repozici ulny 

předcházet delší tah a protitah za prsty ruky a paži. Oba typy zlomenin jsou indikací 

k operaci. (24) 

 Konzervativní léčbou Monteggiovy zlomeniny je minimálně tříměsíční 

imobilizace. Rotační pohyby je možné cvičit po 3 týdnech od začátku mobilizace. 

Operační léčba znamená stabilní osteosyntézu, po níž je možné během 2 týdnů aktivně 

cvičit zápěstí i loket bez cvičení pronace a supinace. Nácvik supinace a pronace 

provádíme až po třech měsících. Při izolované zlomenině diafýzy ulny nebývá pohyb 

omezen ani v lokti ani v zápěstí. (19) 
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Zlomeniny proximální ulny. Olekranon je chráněn jen tenkým kožním krytem a 

jde o místo, které je často zraněné. Typickým poraněním je intraartikulární zlomenina 

způsobená přímým pádem na loket. Nepřímým mechanismem se vzácně olekranon 

může zlomit rychlou kontrakcí musculus triceps brachii. Klinicky se zlomenina projeví 

bolestivostí, otokem, hematomem a držením lokte v semiflexi. (13, 18, 27).  

Z fyzioterapeutických metod můžeme použít k léčbě pasivní pohyby je 

udržována normální délka vláken měkkých tkání (svalových, vazivových), které jinak 

mají tendenci ke zkracování, dále můžeme použít metodu proprioceptivní 

neuromuskulární facilitace. Tato metoda je postavena na neurofyziologickém 

mechanizmu a je cílená na ovlivňování aktivity motorických neuronů předních rohů 

míšních prostřednictvím aferentních impulzů ze svalových, šlachových a kloubních 

proprioreceptorů. Kromě toho jsou míšní motorické neurony ovlivňovány také 

prostřednictvím eferentních impulzů z mozkových center, která reagují na impulzy 

přicházející z taktilních, zrakových a sluchových exteroreceptorů. Proto je při této 

metodě také kladen velký důraz na svalové protažení, které posiluje či vyvolává svalové 

kontrakce, stimulace kloubních ploch trakcí či aproximací, vedení pohybu, zrakovou 

kontrolu pohybu, úchop pacienta, slovní pokyny a případný dávaný odpor rukou 

terapeuta. (23). Postizometrická svalová relaxace (PIR) je postup zaměřený hlavně na 

svalové spasmy, zejména na spoušťové body ve svalech, u nichž je zcela specifickou 

metodou jejich léčení. Vyžaduje však vždy aktivní účast pacienta. (20) 

Velmi důležitá je ergoterapie. V současné době ergoterapie využívá specifické 

diagnostické a léčebné metody, postupy, eventuelně činnosti při léčbě jedinců každého 

věku s různým typem postižení. Cílem je dosažení maximální soběstačnosti a 

nezávislosti v domácím, pracovním a sociálním prostředí a tím dosažení maximální 

úrovně fungování v aktivitách denního života. Zde je však také třeba připomenout, že 

léčení pacienta je multidisciplinární, tudíž to není jen prací egroterapeuta, ale spolupráci 

lékařů, fyzioterapeutů, zdravotních sester, psychologů a neméně působením rodiny a 

blízkého okolí (27). 

Z fyzikální terapie se využívají analgetické, myorelaxační a antiedematózní 

procedury a vodoléčba (částečná vířivá koupel, nebo střídavé koupele). Z elektroterapie 

se využívají např. procedury urychlující hojení měkkých tkání (interference, 

diadynamické proudy, distanční elektroléčba). (2, 22) 
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Analgetický účinek 

Je doporučen diadynamický proud s LP složkou, která má převážně analgetický 

účinek, nebo proud s CP složkou, který má i hyperemizující a eutonizační účinek. 

Diadynamický proud je kombinací galvanického a impulzního proudu. (2).  

Interferenční proudy využívají interference dvou středně frekvenčních proudů.  

Rozdíl těchto dvou frekvencí vytváří diferenční nízkou frekvenci. Rozsah se pohybuje 

od 0 do 100 Hz a určuje specifický účinek. Pro analgezii se používá frekvence o 

rytmické modulaci 50 – 100 Hz. Pro resorpci otoků se využívá rytmické modulace s 

frekvencí 0 – 100 Hz. Rytmická modulace o frekvenci 90 – 100 Hz má účinek 

spasmolytický. (2)Metoda TENS je založena na dráždění nervů na různých úrovních 

nervového systému, která zmírňuje a potlačuje vnímání bolesti. Nejde ale o metodu 

čistě analgetickou, uvolňuje i hypertonus a svalová ztuhnutí. Bolest může potlačovat 

pomocí vrátkové teorie s frekvencí 100 Hz, a endorfinové teorie o frekvenci 2 – 8 Hz. 

Některé formy TENS tyto teorie kombinují (např. TENS – burst). (2, 18) 

U lokální kryoterapie je možné využívat aplikace ledových kostek na bolestivé 

místo pro dobrý analgetický efekt nebo u nás běžněji chladových sáčků, které jsou 

naplněny gelovitou hmotou a dají se zmrazit až na – 18°C. (2, 26). Kryoterapie je 

využívána pro efekt vazokonstrikce, snížení metabolismu (kontrola otoku) a bolesti 

převážně po cvičení. Při teplotě kůže pod 10°C totiž dochází k analgezii. Doba aplikace 

lokálního chladu je od 10 do 30 minut podle hloubky měkkých tkání. (19, 25) 

Myorelaxační účinek 

Ultrazvuk se využívá ve frekvencích 1 MHz a 3 MHz pro jejich odlišnou 

prostupnost tkáněmi. Pomocí UZ je tedy možno ovlivnit i kloubní pouzdra, šlachy a 

vazy. Pro ovlivnění tkání až do 5 cm hloubky se užívá UZ o frekvenci 1 MHz, UZ o 

frekvenci 3 MHz má dosah do 2 cm. Intenzita UZ se využívá mezi 0,8 a 1,6 W/cm
2
, 

frekvence 0,8 – 1,2 MHz. Je také možné pulzní nebo kontinuální použití ultrazvuku. 

Efekt ultrazvuku je převážně myorelaxační, trofotropní a analgetický. Zvýšením 

lokálnícirkulace se také podílí na snížení otoku. (2, 18) 

Pozitivní termoterapie pomáhá snižovat bolest a ztuhlost tkání, zvyšuje místní 

cirkulaci a redukuje svalovou tenzi. Je tedy vhodným doplňkem těsně před terapií 

zaměřenou na zvýšení rozsahu pohybů. Je možno použít nahřívací sáčky, částečnou 
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vířivku nebo parafín. Parafín, na rozdíl od vody, umožňuje díky svým fyzikálním 

vlastnostem podle Capka (1998) nahřátí až na 62°C, aniž by poškodil kůži. Nanáší se na 

tělo v tekutém stavu a na kůži tuhne. Parafín je možné nanášet štětcem po vrstvách nebo 

opakovaným namáčením, které je nejúčinnější. (2, 25) 

Trofotropní a antiedematózní účinek 

Neinvazivní laser je aplikován pro svůj analgetický, protizánětlivý a 

biostimulační, resp. trofotropní efekt. Při dominanci některých obtíží lze účinky laseru 

měnit jeho frekvencí. Pro biostimulační účinek je doporučena frekvence 0 – 10 Hz, pro 

analgetický 10 – 25 Hz, pro antiedematozní 20 – 50 Hz a pro efekt protizánětlivý je 

doporučena frekvence 50 – 99 Hz. Doporučená dávka energie je 0,4 – 1,75 J/cm. (2, 18) 

Vakuově přetlaková terapie je založena na střídání podtlaku a přetlaku končetiny 

vzduchotěsně uložené v pracovním válci přístroje. Hlavní efekty tato terapie jsou 

urychlení žilního návratu, zlepšení přívodu tepenné krve a zvýšení lymfatické drenáže. 

Doba aplikace se pohybuje od 45 do 60 minut se stepem 5 minut. (2) 

Transregionální klidová galvanizace. Jde o léčebné využívání stejnosměrného 

proudu s účinkem zvyšujícím místní metabolismus, reakční hyperemií s dlouhodobým 

trváním, mobilizačním účinkem pro edém a exsudátů. Vede také k povzbuzení 

normálních regulačních cirkulačních a metabolických mechanismů, povzbuzení 

reparativních pochodů v poškozené tkáni a eutonizaci cévního řečiště. (2) 
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3 Část speciální 

3.1 Metodika práce 

 Praktická část bakalářské práce byla zpracována během souvislé odborné praxe 

na Oddělení rehabilitace a léčby bolesti v Litvínově v termínu od 14.1.do 8.2.2013. 

Práce byla vypracována se souhlasem Etické komise FTVS UK pod j.č. 009/2013 a 

s Informovaných souhlasem pacientky. Souhlas Etické komise (viz příloha 1) i vzor 

Informovaného souhlasu (viz příloha 2) jsou součástí bakalářské práce a nachází se 

v části příloh. 

 Celkem deset terapií bylo rozvrženo dvakrát až třikrát týdně vždy od 9 hodin. 

Celková doba rehabilitace trvala 24 dní. Každá terapeutická jednotka začínala vířivou 

koupelí levé horní končetiny, po té následovala vlastní individuální terapie. Celá 

terapeutická jednotka trvala kolem jedné hodiny. 

 Při vyšetření byly použity následující vyšetřovací metody: vyšetření aspekcí, 

vyšetření palpací, antropometrické vyšetření, goniometrické vyšetření, vyšetření svalové 

síly dle Jandy, vyšetření zkrácených svalů dle Jandy, vyšetření kloubní vůle dle Lewita, 

neurologické vyšetření, vyšetření úchopu dle Nováka.  

Při terapii byly využity následující terapeutické metody: technika měkkých tkání 

dle Lewita, postizometrická relaxace dle Lewita, postizometrická relaxace s následným 

protažením, léčebná tělesná výchova na analytickém základu, cvičení s Thera-Bandem, 

činkami, overballem, propriomedem, fyzikální terapie – hydroterapie (vířivá koupel na 

levou horní končetinu, spotřeba 120litrů, teplota vody 34stupňů, 15min). 

Pomůcky použité při vyšetření a terapii: goniometr, prstový goniometr, 

krejčovský metr, neurologické kladívko, molitanový míček. 
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3.2 Anamnéza 

Vyšetřovaná osoba: R. H. 

Pohlaví: žena 

Pojišťovna: 111 

Diagnoza: S 52.20 – Fraktura metaphyseos proximalis ulnae l.sin.disl.comminutiva 

       E 11 – Diabetes mellitus na dietě komp. 

       E 66.9 – Obezita, NS 

       I 10 – Esenciální hypertenze 

Ročník narození, stav: 1951 

Zaměstnání: důchodkyně 

Vyšetření 14.1.2013 

Status praesens:  

Výška: 172cm 

Váha: 105kg 

BMI: 35,4 – střední obezita 

Objektivní: Fraktura proximální části ulny s luxací a zlomeninou hlavičky radia. Oblast 

je viditelně oteklá, bez zvýšené teploty. Po operaci měla pacientka sádrovou dlahu na 

14dní, od 10.12.až do současnosti nosí ortézu – prsty se prokrvují, citlivost a hybnost 

horní končetiny je v normě. Dýchání je povrchové břišní. Používá kompenzační 

pomůcky – ortéza od zápěstí do podramenní oblasti. Pacientka komunikuje a 

spolupracuje, je orientovaná v čase i prostoru, je soběstačná. Afázie neguje, gnostické 

bez patologických změn. Dominantní horní končetina je pravá. TK 140/80 torr, TF 80 

tepů za min. 

Subjektivní: Pacientka se cítí dobře, nestěžuje si na bolest. 

Rodinná anamnéza: Otec – zemřel na rakovinu plic v 65 letech 
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   Matka zemřela na infarkt v 74 letech 

   Bratr – diabetes mellitus – léčba inzulínem 

   3 děti – zdravé (dcera 39let, 2 synové 35 let) 

Osobní anamnéza: V dětství pacientka prodělala neštovice (bez následků), trpěla na 

časté laryngitidy (přibližně dvakrát ročně, nyní bez následků) 

- 2009 - Fraktura distální části ulny, sádra na 6 týdnů, bez rehabilitace, bez bolesti 

- Vysoký cholesterol, zjištěno před 10lety  

- Hypertenze, zjištěna před 15lety  

- Pacientka trpí depresemi přibližně 6 let 

- Nezná důvod vzniku Diabetes mellitus  

- Operace neguje 

Nynější onemocnění: Pacientka byla na procházce se psem, pes se zaběhl a pacientka 

po kluzké zemi (právě pršelo) uklouzla a upadla na levý loket a zlomila si diafýzu ulny. 

Řešení bylo operativní  30. 11. 2012, fixace sádrovou dlahou 14 dní a následně dostala 

ortézu, kterou nosí téměř vždy až do současnosti. 

Alergická anamnéza: pyl, potravinová (jablka, hrušky, třešně, ořechy) 

Abusus: Kouření neguje, alkohol příležitostně, kávu nepije 

Farmakologická anamnéza: Lomir 1-0-0, Rosucard 0-0-1, Zoloft 100mg 1-0-0 

Gynekologická anamnéza: V 18 letech potrat (ve 2. měsíci těhotenství), ve 20ti letech 

samovolný potrat, 3 děti (dcera 39let, synové 35let), menstruace nastoupila ve 13letech, 

probíhala bez problémů, klimaktérium nastoupilo v 59 letech – bez obtíží, jen občasné 

návaly tepla, od r. 1980 do r. 1999 bylo aplikováno nitroděložní tělísko 

Sociální anamnéza: Pacientka bydlí v bytě ve 2. poschodí, při sebesluze a pobytu doma 

žádný problém nemá, nemá úlevovou polohu – v klidu a při pohybu v ortéze ji horní 

končetina nebolí, když jí ruka při pohybu bolí, nasadí si ortézu, dominantní horní 

končetina pravá. 
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Pracovní anamnéza: Pracovala jako účetní 38 let, 8 hodin denně seděla 5 dní v týdnu, 

od roku 2008 je v důchodu, koníčky – luštění křížovek, pěší turistika (2-3x týdně pěší 

túry na 3hodiny). 

Sportovní anamnéza: Pacientka dělala od 5 – 15 let balet, od té doby téměř nesportuje. 

Předchozí rehabilitace: žádná 

Indikace k rehabilitaci: Fraktura diafýzy ulny, zlepšení hybnosti a rozsahu pohybu 

v loketním kloubu, který nám je ortézou umožněn – pozn.měřeno ve stupních (30-0-

120). 
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3.3 Vstupní kineziologický rozbor 14. 1. 2013 

Statické vyšetření stoje (18) 

Zezadu (s použitím olovnice)  

 Olovnice neprochází středem hlavy (je vychýlená o 0.5cm vpravo), páteř 

vychýlená o 1cm vpravo od střední čáry, o 0.5cm je vychýlená vpravo od intergluteální 

rýhy a spadá do spojnice mezi patami, stoj o širší bazi, zevní rotace chodidel, podélná i 

příčně plochá noha bilaterálně, deviace pat mediálně symetricky, vnitřní reliéf dolních 

končetin symetrický, stehna se dotýkají v polovině, pravá patella výš, zešikmění 

podkolenních rýh mediálně ve stejné výši bilaterálně, valgózní postavení kolenních 

kloubů, subgluteální rýha vpravo je o 0.5cm níž než vlevo, levá horní končetina ve větší 

flexi než pravá, ochablé gluteální a svaly a abduktory kyčelního kloubu, mírné 

zešikmení pánve vpravo dolů o 1cm, asymetrické držení trupu vpravo – ochranná 

poloha postižené horní končetiny, thorakobrachiální trojúhelník větší vpravo, tajle 

symetrické bilaterálně, hlava v mírném úklonu vpravo, levé rameno výš než pravé, 

pravá lopatka je o 0.5cm níž než levá. 

Zboku (s použitím olovnice): Bilaterálně symetrické 

 Olovnice prochází středem meatus acusticus externus, středem ramenního, 

kyčelního a kolenního kloubu a spadá před vnější kotník, oploštělá hrudní páteř, 

prominence břišní stěny vpřed, mírná hyperextenze kolenních kloubů. 

Zepředu  

 Stoj o širší bazi, zevní rotace chodidel, podélná i příčně plochá noha bilaterálně, 

Halle vagus levé dolní končetiny, pravá patella výš, vnitřní reliéf dolních končetin 

symetrický, stehna se dotýkají v polovině, jizva na levé patelle po pádu, valgózní 

postavení kolenních kloubů, levá horní končetina ve větší flexi než pravá, asymetrické 

držení trupu vpravo – ochranná poloha postižené horní končetiny, zešikmení pánve 

vpravo dolů o 1cm, thorakobrachiální trojúhelník větší vpravo, pupek v ose, hlava 

v mírném úklonu vpravo, levé rameno výš než pravé, pravá clavicula o 0.5cm níž než 

levá. 

Romberg I – negativní, Romberg II – negativní, Romberg III - negativní 
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Vyšetření stoje na dvou vahách: rozložení hmotnosti: levá dolní končetina: 48kg 

                                                                                    pravá dolní končetina: 57kg 

 

Dynamické vyšetření stoje (zaměřeno na patologické jevy) (18) 

Flexe - nebyl rozvoj páteře v oblasti Th6 – Th12 a bederní páteře 

Extenze – nerozvíjí se celá páteř, zlom v přechodu Th-L 

Lateroflexe – bilaterálně symetrická, vpravo nebyl rozvoj páteře, zlom v oblasti 

přechodu Th-L, vlevo se páteř rozvíjí podle fyziologické křivky 

 

Vyšetření chůze (zaměřeno na patologické jevy) (18) 

 Chybí plynulé odvíjení planty od podložky, pacientka napadá na pravou nohu, 

menší souhyb horních končetin – minimální flexe horních končetin bilaterálně, 

vychýlení trupu mírně vpravo, velký pohyb v oblasti bederní a hrudní páteře, krok o 

délce 30cm bilaterálně symetrický, rytmus chůze symetrický, chůze o širší bazi. 

 

Vyšetření modifikované chůze (zaměřeno na patologické jevy) (17) 

Pozadu: kratší krok, větší nejistota chůze, v podřepu: bez patologie 

 

Palpační vyšetření (18) 

Pánev: Pravá crista illiaca o 1cm níž, pravá SIPS o 0.5cm níž, pravá SIAS o 0.5cm níž 

Jizva: klidná, zhojená, narůžovělá, bez zarudnutí, bez sekrece, délka 15cm, konce jizvy 

jsou volné, uprostřed jizva není posunlivá 

Otok: klidný, měkký, palpačně nebolestivý, propagace od loketního kloubu po zápěstí, 

obvody zvětšuje o 1-2 cm 
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Antropometrické vyšetření dle Haladové (12) 

Obvody horní končetiny v cm 

Část horní končetiny Pravá Levá 

Střed paže 

(relaxovaná/kontrahovaná) 
38.5/40 36/39 

Loketní kloub 29 31 

Předloktí 27 28 

Zápěstí 17 19 

Ruka (hlavičky 

metakarpů) 
27 27 

Tabulka č. 1 – Antropometrické vyšetření obvodů horní končetiny dle Haladové 

 

Délky horní končetiny v cm 

Část horní končetiny Pravá Levá 

Délka celé horní 

končetiny 
71 

69 (mírná flexe lokte, 

nenatáhne do plné extenze) 

Délka paže a předloktí 53 
51 (mírná flexe lokte, 

nenatáhne do plné extenze) 

Délka paže 29 31 

Délka předloktí 24 24 

Délka ruky 18 18 

Tabulka č. 2 – Antropometrické vyšetření délky horní končetiny dle Haladové 
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Goniometrické vyšetření dle Jandy (12) 

 Byla použita metoda SFTR, měřeno kapesním a prstovým goniometrem, 

vyšetřeny aktivní i pasivní pohyby. 

Krční páteř (měřeno ve stupních) – bez bolesti 

Rovina/Pohyb Pasivní pohyb Aktivní pohyb 

Sagitální 70-0-40 65-0-35 

Frontální 45-0-45 40-0-40 

Rotace 80-0-75 75-0-70 

 Tabulka č. 3 – Goniometrické vyšetření krční páteře dle Jandy 

 

Ramenní kloub (měřeno ve stupních) 

 Pravá Levá 

Pohyb/ rovina Pasivní pohyb Aktivní pohyb Pasivní pohyb Aktivní pohyb 

Sagitální 40-0-180 35-0-180 35-0-170 30-0-165 

Frontální 180-0-45 180-0-40 180-0-40 175-0-40 

Transverzální 30-0-120 25-0-115 20-0-110 15-0-100 

Rotační 70-0-60 60-0-55 60-0-50 55-0-45 

Tabulka č. 4 – Goniometrické vyšetření ramenního kloubu dle Jandy  

Pozn. Pacientka si v průběhu vyšetření stěžovala při extendované horní 

končetině na bolest, loket jí musel být podepřen. 

 

Loketní kloub (měřeno ve stupních) – bez bolesti 

 Pravá Levá 

Pohyb/ rovina Pasivní pohyb Aktivní pohyb Pasivní pohyb Aktivní pohyb 

Sagitální 0-0-140 0-0-130 0-0-105 5-0-85 

Rotační 80-0-80 75-0-75 60-0-80 55-0-75 

 Tabulka č. 5 – Goniometrické vyšetření loketního kloubu dle Jandy 
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Zápěstí (měřeno ve stupních) – bez bolesti 

 Pravá Levá 

Pohyb/ rovina Pasivní pohyb Aktivní pohyb Pasivní pohyb Aktivní pohyb 

Sagitální 90-0-60 85-0-60 85-0-60 60-0-50 

Rotační 20-0-45 15-0-40 15-0-30 10-0-25 

 Tabulka č. 6 – Goniometrické vyšetření zápěstí dle Jandy 

 

Klouby prstů (měřeno ve stupních) – bez bolesti 

  Pravá Levá 

Klouby prstů 
Pohyb/ 

rovina 

Pasivní 

pohyb 

Aktivní 

pohyb 

Pasivní 

pohyb 

Aktivní 

pohyb 

Metakarpophalangové Sagitální 45-0-90 40-0-80 45-0-90 40-0-80 

Metakarpophalangové Frontální 40-0-40 35-0-35 40-0-40 35-0-35 

Proximální 

mezičlánkové 
Sagitální 0-0-95 0-0-90 0-0-100 0-0-90 

Distální mezičlánkové Sagitální 5-0-90 0-0-85 5-0-90 0-0-85 

Karpometakarpový 

kloub palce 
Flexe 35 30 40 30 

Karpometakarpový 

kloub palce 
Addukce 45 40 40 35 

Karpometakarpový 

kloub palce 
Opozice 0cm 0cm 0cm 0cm 

Metakarpophalangový 

kloub palce 
Sagitální 10-0-75 5-0-70 10-0-70 5-0-65 

Interphalangový 

kloub palce 
Sagitální 5-0-85 0-0-80 5-0-90 0-0-80 

 Tabulka č. 7 – Goniometrické vyšetření kloubů prstů dle Jandy  
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Vyšetření svalové síly dle Jandy (16) 

Ramenní kloub Pravá Levá 

Flexe – bolest 4+ 4 

Extenze – bolest 4 4 

Abdukce – bolest 4 4 

Addukce (orientačně)  4 3+ (bolest) 

Zevní rotace 4 3+ 

Vnitřní rotace 4 3+ 

Extenze v abdukci 4 3+ 

M.pectoralis major 4 4 

Tabulka č. 8 – Vyšetření svalové síly ramenního kloubu dle Jandy  

  

Loketní kloub (bez bolesti) Pravá Levá 

Flexe ve středním postavení 4+ 4 

Flexe v supinaci 4+ 4 

Flexe v pronaci 4+ 3+ 

Extenze 4 4 

 Tabulka č. 9 – Vyšetření svalové síly loketního kloubu dle Jandy  

 

Předloktí (bez bolesti) Pravá Levá 

Supinace 4+ 4 

Pronace 4+ 4 

 Tabulka č. 10 – Vyšetření svalové síly předloktí dle Jandy  

 

Zápěstí (bez bolesti) Pravá Levá 

Flexe s addukcí 4 4 

Flexe s abdukcí 4+ 4 

Extenze s addukcí 4 4 

Extenze s abdukcí 4+ 4 

 Tabulka č. 11 – Vyšetření svalové síly zápěstí dle Jandy  



27 
 

Prsty Pravá Levá 

Metakarpophalangové – 

flexe 
4+ 4 

Metakarpophalangové – 

extenze 
4+ 4 

Metakarpophalangové – 

addukce 
4 4 

Metakarpophalangové – 

abdukce 
4 4 

Proximální mezičlánkové 

– flexe 
4+ 4+ 

Distální mezičlánkové – 

flexe 
4+ 4 

 Tabulka č. 12 – Vyšetření svalové síly prstů dle Jandy  

 

Palec Pravá Levá 

Karpometakarpový – 

addukce 
4 4 

Karpometakarpový – 

abdukce 
4 4 

Opozice – palec a malík 4+ 4+ 

Metakarpophalangový – 

flexe 
4+ 4+ 

Metakarpophalangový – 

extenze 
4 4 

Mezičlánkový – flexe 4 4 

Mezičlánkový – extenze 4 4 

 Tabulka č. 13 – Vyšetření svalové síly palce dle Jandy  

 

 

 



28 
 

Vyšetření distancí na páteři dle Haladové (12) 

Forestierova fleche: vzdálenost od stěny je 0 cm 

Čepojevova vzdálenost: při flexi se distance zvýšila o 1,5 cm (norma 3 cm), snížený 

rozvoj krční páteře 

Thomayerova zkouška - 20cm chybí do doteku podlahy 

Ottova zkouška: inklinační – při flexi se distance zvýšila o 3cm (norma je 3,5cm) 

      reklinační – při extenzi se distance zvýšila o 2cm (norma je 2,5cm) 

 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (16) 

0 – bez zkrácení 

1 – malé zkrácení 

2 – velké zkrácení 

Sval Pravá Levá 

Paravertebrální zádové 

svaly 
2 

M.pectoralis major 0 1 

M.pectoralis minor 0 1 

M.trapezius – horní část 0 1 

M.levator scapulae 0 0 

M.sternocleidomastoideus 0 0 

 Tabulka č. 15 – Vyšetření nejčastěji zkrácených svalů dle Jandy  

 

Vyšetření pohybového stereotypu dle Jandy (12) 

 Abdukce ramenního kloubu: Oba ramenní klouby mají patologický 

scapulohumerální rytmus při prováděné abdukci. Na levé straně začíná elevace lopatky 

od 20°abdukce, na pravé straně od 40°abdukce. Kontralaterální strana m.trapezius horní 
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část a m.levator scapulae se aktivuje jako první, m.trapezius a m.levator scapulae se při 

pohybu nadměrně aktivují. 

 

Vyšetření kloubní vůle dle Lewita (20, 29) 

Kloub Pravá Levá 

Loketní kloub Bez blokád 
Omezení joint play 

mediálně i laterálně 

Hlavička radia Bez blokád 
Omezení joint play 

anteriorně i posteriorně 

Radiokarpální kloub Bez blokád Bez blokád 

Radioulnární kloub Bez blokád Bez blokád 

Mediokarpální kloub 
Omezení os pisiforme 

laterolaterálně 
Bez blokád 

Metakarpophalangové 

klouby 
Bez blokád Bez blokád 

Distální mezičlánkové 

klouby 

Omezení joint play 3.a 

4.prstu ventrálně 

Omezení joint play 2.a 

3.prstu laterolaterálně 

Proximální mezičlánkové 

klouby 
Bez blokád 

Omezení joint play 3.prstu 

ventrálně 

Glenohumerální kloub Bez blokád Bez blokád 

Akromioklavikulární 

kloub 
Bez blokád Bez blokád 

Sternoklavikulární kloub Bez blokád Bez blokád 

Atlantookcipitální 

skloubení 

Omezení joint play 

laterálně 

Omezení joint play 

laterálně 

C - Th přechod Bez omezení a blokád Bez omezení a blokád 

  Tabulka č. 14 – Vyšetření kloubní vůle horní končetiny a páteře dle Lewita  
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Vyšetření reflexních změn dle Lewita (20) 

Palpace svalů: hypertonus svalů levé horní končetiny: m.pronator teres, m.supinator, 

flexory zápěstí, m.adductor pollicis, m.abduktor pollicis longus et brevis 

 Hypertonus m.trapezius horní část bilaterálně 

Periostové body: bolestivý mediální epikondyl levého loketního kloubu 

Otok: klidný, měkký, palpačně nebolestivý, propagace od loketního kloubu po zápěstí, 

obvody zvětšuje o 1-2 cm 

Vyšetření kůže: posunlivá, růžová, pružná, bilaterálně 

Vyšetření podkoží: Kiblerova řasa fyziologická v celém rozsahu obou horních 

končetin a v oblasti krční páteře. 

Vyšetření fascií: krční fascie má laterolaterálně sníženou posunlivost, snížená 

posunlivost fascií levého předloktí do stran 

Vyšetření jizvy: klidná, zhojená, narůžovělá, bez zarudnutí, bez sekrece, délka 15cm, 

konce jizvy jsou volné, uprostřed jizva není volná 

 

Neurologické vyšetření horní končetiny (12, 18, 25) 

Čití na horních končetinách: Povrchové: Cítí na obou stranách stejně. 

                 Hluboké: Polohocit i pohybocit v normě. 

Čití na dolních končetinách: Povrchové: Cítí na obou stranách stejně. 

         Hluboké: Polohocit i pohybocit v normě. 

Vyšetření rovnováhy: Hauntantův test: negativní, při zavřených očích nedošlo 

k úchylce do strany předpažených horních končetin. 
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Vyšetření myopatických reflexů dle Véleho: 

Hodnotící škála:  0 – areflexie 

   1 – hyporeflexie 

   2 – snížený reflex 

   3 – normoreflexie 

   4 – hyperreflexie 

   5 – polykinetický reflex 

Bicipitový – stupeň 3 bilaterálně 

Tricipitový – stupeň 3 bilaterálně 

Flexorů prstů – stupeň 3 bilaterálně 

Brachioradiální – stupeň 3 bilaterálně 

 

Vyšetření úchopu dle Nováka (12) 

Jemná motorika: 

 Špetka – zvládne symetricky bilaterálně 

 Štipec – zvládne symetricky bilaterálně 

 Laterální úchop – zvládne symetricky bilaterálně 

Silový úchop: 

 Kulový – zvládne, nižší síla na levé horní končetině 

 Válcový – zvládne, nižší síla na levé horní končetině 

 Háček – zvládne, nižší síla na levé horní končetině 
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Závěr vstupního kineziologického rozboru 

 Pacientka má snížený rozsah pohybů levé horní končetiny, velmi omezená je 

supinace. Oproti pravé horní končetině je zde i mírně snížená svalová síla. Omezené je 

rozvíjení krční páteře. Omezená kloubní vůle je patrná v levém loketním kloubu, 

hlavičce radia, distálních a proximálních mezičlánkových kloubů, vpravo v os pisiforme 

a v distálním mezičlánkovém skloubení. Pacientka má velké zkrácení paravertebrálních 

svalů, menší zkrácení m.pectoralis major a minor a m.trapezius horní část. Neurologické 

deficity nejsou přítomny. Mozečkové funkce a funkce vestibulární ústrojí jsou v normě. 

Oba ramenní klouby mají patologický scapulohumerální rytmus při prováděné abdukci. 

Při stoji zaujímá asymetrické držení trupu vpravo a zešikmení pánve vpravo dolů. Při 

dynamickém vyšetření stoje (při flexi, extenzi a lateroflexi vpravo) se páteř nerozvíjí 

v oblastech hrudní a bederní páteře. Při chůzi pacientka napadá na pravou dolní 

končetinu. Otok levé horní končetiny od loketního kloubu po zápěstí o 1-2cm. Délka 

paže levé horní končetiny je kvůli semiflexi loketního kloubu o 2cm kratší. Svalstvo 

levé paže je oproti pravé paži ochablé. Oproti pravé horní končetině je patrný 

hypertonus levého předloktí a m.trapezius horní část bilaterálně.  Vyšetření fascií 

odhalilo sníženou posunlivost krční fascie laterolaterálně a fascií levého předloktí do 

stran. Pacientka je soběstačná, bez omezení vykonává běžné denní činnosti. Omezení 

silového úchopu, nižší svalová síla na levé horní končetině. Největší obtíže má 

pacientka při vykonání pohybu do supinace. 
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3.4 Krátkodobý a dlouhodobý terapeutický plán 

Krátkodobý fyzioterapeutický plán 

- Snížení otoku levé horní končetiny 

- Zvýšení rozsahu pohybu celé levé horní končetiny, se zaměřením na loketní 

kloub 

- Snížit tonus hypertonních svalů 

- Odstranit kloubní blokády a obnovit kloubní vůli horních končetin a páteře 

- Zvýšit svalovou sílu levé horní končetiny 

- Snížení aktivity zapojování m.trapezius při pohybech v ramenních kloubech 

Dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

- Zvyšování rozsahu pohybů levé horní končetiny až do plného rozsahu 

- Zlepšení zapojení svalů v oblasti ramenních pletenců se zaměřením na snížení 

patologické funkce m.trapezius bilaterálně 

- Vyrovnání rozdílů ve svalové síle mezi pravou a levou horní končetinou 

Návrh terapie 

- Terapie krční fascie a fascie levého předloktí dle Lewita 

- PIR na svaly levé horní končetiny: m.pronator teres, m.supinator, flexory 

zápěstí, extenzory zápěstí, m.adductor pollicis, m.abductor pollicis longus et 

brevis, m.pectoralis major 

- PIR s protažením na zkrácené svaly: m.trapezius bilaterálně, m.pectoralis minor 

- Mobilizace kloubních blokád: glenohumerálního kloubu sin., loketního kloubu 

sin., hlavičky radia sin., mediokarpálního skloubení dx., distálních 

mezičlánkových kloubů bilaterálně, proximálních mezičlánkových kloubů sin, 

atlantooccipitálního skloubení bilaterálně 

- Posílení oslabených svalů ramenního a loketního kloubu pomocí analytických a 

syntetických metod a metody proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

s využitím jednoručních činek, therabandu, gumové kroužku 

- Stabilizace lopatek, ramenních a loketních kloubů posilovací technikou rytmické 

stabilizace metody proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

- Fyzikální terapie: hydroterapie – vířivá koupel levé horní končetiny: délka 

procedury: 15 minut, teplota vody: 34°(působí mechanickou energií vodního 
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proudu i tepelným podnětem, změna místního metabolismu a aktivace kožních 

receptorů) 

- Izometrická kontrakce do gymnastického míče vsedě – horní končetina je 

v mírné extenzi, abdukci a v zevní rotaci ramenního kloubu, provedení – 

zasunutí ramenního kloubu, lopatka směřuje kaudálně, pacientka provádí mírné 

stlačování míče (výdrž 2-3 sekundy), odpočinek také 2-3 sekundy - cvik se 

zaměřením na snížené zapojení m.trapezius bilaterálně při abdukci 
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3.5 Průběh terapie 

1. Terapeutická jednotka 14. 1. 2013 

Subjektivní: Pacientka se cítí dobře, omezená supinace předloktí, bolest laterální 

epikondylu levého loketního kloubu, otok v oblasti od loketního kloubu po zápěstí. 

Cíle: Vstupní kineziologický rozbor, uvolnění jizvy, snížení otoku levé horní končetiny, 

instrukce cviků na doma se zaměřením na pohyblivost loketního kloubu a zápěstí, 

zlepšení hybnosti a rozsahu pohybu v loketním kloubu, který nám je ortézou umožněn – 

pozn. měřeno ve stupních (30-0-120), zlepšení motoriky ruky, snížení napětí 

v m.pronator teres. 

Návrh: PIR na flexory a extenzory zápěstí a prstů, mobilizace loketního kloubu, 

hlavičky radia, mediokarpálního skloubení, proximálních a distálních mezičlánkových 

kloubů, proprioceptivní neuromuskulární facilitace na posílení a zvětšení rozsahu 

postižené horní končetiny, měkké techniky na oblast předloktí a prstů pro snížení otoku 

Provedení  

- PIR na m.biceps brachii, m.triceps brachii, m.pronator teres et quadratus, 

m.supinator, flexory zápěstí, extenzory zápěstí 

- mobilizace loketního kloubu - krátká páka – repetetivní pohyb, trakce v ose 

humeru, mobilizace hlavičky radia, mobilizace mediokarpálního skloubení – os 

pisiforme – laterolaterální posun, mobilizace proximálního mezičlánkového 

kloubu 3. prstu ventrálně – repetetivní pohyb, mobilizace distálních 

mezičlánkových kloubů 2. a 3. prstu laterolaterálně – repetetivní pohyb 

Pozn. Mobilizace byla ukončena po odblokování daného segmentu, ke kterému došlo po 

různém počtu opakování. 

- proprioceptivní neuromuskulární facilitace – posilovací technika: rytmická 

stabilizace, 1. a 2. flekční diagonála horní končetiny – 5 opakování, 3 série, 1. a 

2. extenční diagonála horní končetiny – 5 opakování, 3 série,  

- míčkování předloktí a prstů ruky – krouživé pohyby mírným tlakem na danou 

oblast 
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Fyzikální terapie: Vířivá koupel na levou horní končetinu, spotřeba 120 litrů, teplota 

vody 34 stupňů (příznivě působí na snížení otoku), 15min 

Autoterapie: Ke snížení otoku využít míčkování pomocí molitanového míčku 

krouživými pohyby od prstů až k zápěstí, ošetření jizvy – masáž jizvy krouživými 

pohyby, cvičit aktivními pohyby základní pohybový vzorec loketního kloubu bez zátěže 

v rozsahu umožněném ortézou do flexe - extenze, do supinace - pronace, na posílení 

akra použít gumový kroužek a molitanový míček - stlačování, bolestivý mediální 

epikotyl (autoterapie technikou PIR) – sed, flexe lokte a dorzální flexe zápěstí postižené 

horní končetiny, druhou horní končetinou vytváří předpětí, předpětí dosáhne pomocí 

tlaku svých prstů na ulnární prsty, tlak vyvolá pronaci za současné extenze v zápěstí, 

pacientka klade odpor 10 sekund proti lehkému tlaku, potom s výdechem povoluje do 

pronace a dorzální flexe – 3-5 opakování. 

Závěr: Došlo k částečnému vstřebání otoku levé horní končetiny, došlo ke zvětšení 

rozsahu pohybu zápěstí i loketního kloubu, došlo k uvolnění blokád loketního kloubu, 

hlavičky radia, mediokarpálního skloubení, proximálních a distálních mezičlánkových 

kloubů. Zmírnila se bolest mediálního epikondylu levého lokte. Bolest se v průběhu 

terapie neobjevila. 

 

2. Terapeutická jednotka 16. 1. 2013 

Subjektivní: Pacientce se postupně zvětšuje rozsah v loketním kloubu. Bolest 

mediálního epikondylu levého lokte přetrvává. Ortézu se snaží používat minimálně, 

pouze při delších přesunech, nebo když už jí ruka začíná trochu bolet. Otok se oproti 

minulé terapii částečně vstřebal. 

Objektivní vyšetření levé horní končetiny 

Antropometrie – obvody dle Haladové (12) 

Loketní kloub – 30cm, předloktí – 27,5cm, zápěstí – 18,5cm, hlavičky metakarpů – 

27cm 
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Goniometrie dle Haladové (12) 

Rovina/ 

segment 
Loketní kloub Zápěstí 

 Aktivní pohyb Pasivní pohyb Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

Sagitální 5-0-90 0-0-105 65-0-50 85-0-60 

Rotační 60-0-75 65-0-80 15-0-25 20-0-30 

 Tabulka č. 16 – Orientační goniometrické vyšetření loketního kloubu a zápěstí 

dle Haladové (16.1.2013) 

Vyšetření reflexních změn dle Lewita (20) 

Periostové body: bolestivý mediální epikondyl levého lokte 

Předloktí: snížená posunlivost na dorzální straně všemi směry 

Vyšetření joint play (20) 

Loketní kloub: omezený joint play laterálně i mediálně 

Hlavička radia: omezený joint play anteriorní i posteriorně 

Atlantookcipitální skloubení: omezený joint play laterálně vpravo i vlevo 

Cíle: Ošetření a uvolnění jizvy, snížení otoku levé horní končetiny, instrukce cviků na 

doma se zaměřením na pohyblivost loketního kloubu a zápěstí, zlepšení hybnosti a 

rozsahu pohybu v loketním kloubu, který nám je ortézou umožněn – pozn.měřeno ve 

stupních (30-0-120), zlepšení posunlivosti měkkých tkání levé horní končetiny, 

uvolnění blokád na levé horní končetině a na krční páteře, zmírnění bolesti mediálního 

epikodylu levého lokte. 

Návrh: PIR na flexory a extenzory zápěstí a prstů, mobilizace loketního kloubu, 

hlavičky radia, atlantooccipitálního skloubení, proprioceptivní neuromuskulární 

facilitace na posílení a zvětšení rozsahu postižené horní končetiny, měkké techniky na 

oblast předloktí a prstů pro snížení otoku 

Povedení  

- PIR na m.biceps brachii, m.triceps brachii, m.pronator teres et quadratus, 

m.supinator, flexory zápěstí, extenzory zápěstí 
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- mobilizace loketního kloubu - krátká páka – repetetivní pohyb, trakce v ose 

humeru, mobilizace hlavičky radia, mobilizace mediokarpálního skloubení – os 

pisiforme – laterolaterální posun, mobilizace proximálního mezičlánkového 

kloubu 3. prstu ventrálně – repetetivní pohyb, mobilizace distálních 

mezičlánkových kloubů 2. a 3. prstu laterolaterálně – repetetivní pohyb 

Pozn. Mobilizace byla ukončena po odblokování daného segmentu, ke kterému došlo po 

různém počtu opakování. 

- proprioceptivní neuromuskulární facilitace – posilovací technika: rytmická 

stabilizace, 1. a 2.flekční diagonála horní končetiny – 5 opakování, 3 série, 1.a 

2.extenční diagonála horní končetiny – 5 opakování, 3 série,  

- míčkování předloktí a prstů ruky – krouživé pohyby mírným tlakem na danou 

oblast 

Fyzikální terapie: Vířivá koupel na levou horní končetinu, spotřeba 120litrů, teplota 

vody 34stupňů (příznivě působí na snížení otoku), 15min 

Autoterapie: Ke snížení otoku využít míčkování pomocí molitanového míčku 

krouživými pohyby od prstů až k zápěstí, ošetření jizvy – masáž jizvy krouživými 

pohyby, cvičit aktivními pohyby základní pohybový vzorec loketního kloubu bez zátěže 

v rozsahu umožněném ortézou do flexe - extenze, do supinace - pronace, na posílení 

akra použít gumový kroužek a molitanový míček – stlačování, leh na zádech, podložit 

dolní končetiny pod koleny, pod krční páteř položit overball, hlava kopíruje obvod 

overballu ve směru rotačním vlevo i vpravo, provádím i flexi a extenzi v krční páteři, 

bolestivý mediální epikondyl (autoterapie technikou PIR) – sed, flexe lokte a dorzální 

flexe zápěstí postižené horní končetiny, druhou horní končetinou vytváří předpětí, 

předpětí dosáhne pomocí tlaku svých prstů na ulnární prsty, tlak vyvolá pronaci za 

současné extenze v zápěstí, pacientka klade odpor 10 sekund proti lehkému tlaku, 

potom s výdechem povoluje do pronace a dorzální flexe – 3-5 opakování. 

Závěr: Došlo k částečnému vstřebání otoku levé horní končetiny, došlo ke zvětšení 

rozsahu pohybu zápěstí i loketního kloubu, došlo k uvolnění blokád loketního kloubu, 

hlavičky radia, atlantooccipitálního skloubení. Zmírnila se bolest mediálního 

epikondylu levého lokte.  
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3. Terapeutická jednotka 18. 1. 2013 

Subjektivní: Pacientka uvádí bolest v levém ramenním kloubu v klidu i pohybu a 

bolest mm.pectorales. Ortézu se snaží používat minimálně, pouze při delších přesunech, 

nebo když už jí ruka začíná trochu bolet. Otok se oproti minulé terapii nevstřebal. 

Objektivní vyšetření levé horní končetiny 

Vyšetření reflexních změn dle Lewita (20) 

Palpace svalů: hypertonus m.trapezius bilaterálně, m.pronator teres levé horní končetiny 

Antropometrie – obvody dle Haladové (12) 

Loketní kloub – 30cm, předloktí – 27,5cm, zápěstí – 18,5cm, hlavičky metakarpů – 

27cm 

Goniometrie dle Haladové (12) 

Rovina/ 

segment 
Loketní kloub Zápěstí 

 Aktivní pohyb Pasivní pohyb Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

Sagitální 5-0-90 0-0-105 70-0-65 85-0-70 

Rotační 65-0-75 70-0-80 20-0-30 25-0-35 

 Tabulka č. 17 – Orientační goniometrické vyšetření loketního kloubu a zápěstí 

dle Haladové (18. 1. 2013) 

Vyšetření joint play (20) 

Glenohumerální kloub: omezený joint play laterálně 

Loketní kloub: omezený joint play laterálně i medálně 

Hlavička radia: omezený joint play anteriorně 

Mediokarpální skloubení: omezený joint play os capitatum ventrálně 

Atlantookcipitální skloubení: omezený joint play laterálně vpravo i vlevo 

Cíle: Ošetření a uvolnění jizvy, snížení otoku levé horní končetiny, instrukce cviků na 

doma se zaměřením na pohyblivost loketního kloubu a zápěstí, zlepšení hybnosti a 
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rozsahu pohybu v loketním kloubu, který nám je ortézou umožněn – pozn.měřeno ve 

stupních (30-0-120), zlepšení posunlivosti měkkých tkání levé horní končetiny, 

uvolnění blokád na levé horní končetině a na krční páteři, zmírnění bolesti mediálního 

epikodylu levého lokte 

Návrh: PIR na flexory a extenzory zápěstí a prstů, na m.pectoralis major et minor, 

m.trapezius horní část, mobilizace loketního kloubu, hlavičky radia, atlantooccipitálního 

skloubení, glenohumerálního kloubu a mediokarpálního skloubení, proprioceptivní 

neuromuskulární facilitace na posílení a zvětšení rozsahu postižené horní končetiny, 

měkké techniky na oblast předloktí a prstů pro snížení otoku 

Povedení  

- PIR na m.biceps brachii, m.triceps brachii, m.pronator teres et quadratus, 

m.supinator, m.pectoralis major, flexory zápěstí, extenzory zápěstí 

- PIR s protažením na m.pectoralis minor, m.trapezius 

- mobilizace loketního kloubu - krátká páka – repetetivní pohyb, trakce v ose 

humeru, mobilizace hlavičky radia – anterioposteriorně – repetetivní pohyb, 

mobilizace glenohumerálního kloubu – laterální posun – repetetivní pohyb, 

trakční manipulace os capitatum ventrálně, mobilizace atlantooccipitálního 

skloubení – laterální posun – nádech, výdech, dopružení 

Pozn. Mobilizace byla ukončena po odblokování daného segmentu, ke kterému došlo po 

různém počtu opakování. 

- proprioceptivní neuromuskulární facilitace – posilovací technika: rytmická 

stabilizace, 1. a 2. flekční diagonála horní končetiny – 6 opakování, 3 série 1. a 

2. extenční diagonála horní končetiny – 6 opakování, 3 série 

- míčkování předloktí a prstů ruky – krouživé pohyby mírným tlakem na danou 

oblast 

- posilování s posilovacím gumovým kroužkem – cvičení silového úchopu  - 10 

stlačení, 3 série 

- posilování s 0.5kg činkou – vleže na zádech provádím flexi lokte ve 3 polohách 

(ve středním, supinačním a pronačním postavení) – 5 opakování v každé poloze, 

3 série 
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Fyzikální terapie: Vířivá koupel na levou horní končetinu, spotřeba 120 litrů, teplota 

vody 34stupňů (příznivě působí na snížení otoku), 15min 

Autoterapie: Ke snížení otoku využít míčkování pomocí molitanového míčku 

krouživými pohyby od prstů až k zápěstí, ošetření jizvy – masáž jizvy krouživými 

pohyby, AGR dle Zbojana m.trapezius – sed rozkročný na židli, horní končetiny visí 

dozadu přes opěradlo – během nádechu zvedne ramena a podívá se vzhůru, s výdechem 

a pohledem očí dolů relaxuje – 4x na každou stranu, AGR dle Zbojana m.pectoralis 

major – leh na zádech, podložené dolní končetiny, postižená horní končetina 

v 90°abdukci volně přes lehátko – s nádechem horní končetinu zvedne a s výdechem ji 

přes 20 sekund relaxuje (pacientka bude cvičit s ortézou jako prevence bolesti lokte) – 3 

až 5 opakování, AGR dle Zbojana m.pectoralis minor - leh na zádech, podložené dolní 

končetiny, postižená horní končetina ve 30°abdukci volně přes lehátko – s nádechem 

horní končetinu zvedne a s výdechem ji přes 20 sekund relaxuje (pacientka bude cvičit 

s ortézou jako prevence bolesti lokte) – 3 až 5 opakování, cvičit aktivními pohyby 

základní pohybový vzorec loketního kloubu bez zátěže v rozsahu umožněném ortézou 

do flexe - extenze, do supinace - pronace, na posílení akra použít gumový kroužek a 

molitanový míček - stlačování, leh na zádech, podložit dolní končetiny pod koleny, pod 

krční páteř položit overball, hlava kopíruje obvod overballu ve směru rotačním vlevo i 

vpravo (3x na každou stranu), provádím i flexi a extenzi v krční páteři (3-5 opakování 

každého pohybu). 

Závěr: Došlo k částečnému vstřebání otoku levé horní končetiny, došlo ke zvětšení 

rozsahu pohybu zápěstí i loketního kloubu, došlo k uvolnění blokád loketního kloubu, 

hlavičky radia, atlantooccipitálního skloubení, glenohumerálního kloubu a 

mediokarpálního skloubení, snížilo se napětí v m.trapezius a v m.pectoralis major et 

minor, bolest se v průběhu terapie neobjevila. 

 

4. Terapeutická jednotka 22. 1. 2013 

Subjektivní: Pacientka uvádí přetrvávající bolest v levém ramenním kloubu v klidu i 

pohybu a bolest mm.pectorales. Ortézu se snaží používat minimálně, pouze při delších 

přesunech, nebo když už jí ruka začíná trochu bolet. Otok se oproti minulé terapii mírně 

vstřebal. Pacientka uvádí výrazné zvýšení rozsahu pohybů levé horní končetiny. 
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Objektivní vyšetření levé horní končetiny 

Goniometrie dle Haladové (12) 

Rovina/ 

segment 
Loketní kloub Zápěstí 

 Aktivní pohyb Pasivní pohyb Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

Sagitální 5-0-105 0-0-110 80-0-65 85-0-70 

Rotační 70-0-80 75-0-80 25-0-45 30-0-45 

 Tabulka č. 18 – Orientační goniometrické vyšetření loketního kloubu a zápěstí 

dle Haladové (22. 1. 2013) 

Antropometrie – obvody dle Haladové (12) 

Loketní kloub – 29,5cm, předloktí – 27cm, zápěstí – 18,5cm, hlavičky metakarpů – 

27cm 

Vyšetření reflexních změn dle Lewita (20) 

Palpace svalů: hypertonus m.trapezius bilaterálně, m.pronator teres levé horní končetiny 

Vyšetření joint play (20) 

Glenohumerální kloub: omezený joint play laterálně 

Loketní kloub: omezený joint play laterálně i mediálně 

Hlavička radia: omezený joint play anteriorně 

Atlantookcipitální skloubení: omezený joint play laterálně vpravo i vlevo 

Cíle: Ošetření a uvolnění jizvy, snížení otoku levé horní končetiny, instrukce cviků na 

doma se zaměřením na pohyblivost loketního kloubu a zápěstí, zlepšení hybnosti a 

rozsahu pohybu v loketním kloubu, který nám je ortézou umožněn – pozn.měřeno ve 

stupních (30-0-120), zlepšení posunlivosti měkkých tkání levé horní končetiny, 

uvolnění blokád na levé horní končetině a na krční páteři. 

Návrh: PIR na flexory a extenzory zápěstí a prstů, na m.pectoralis major et minor, 

m.trapezius horní část, mobilizace loketního kloubu, hlavičky radia, atlantooccipitálního 

skloubení, glenohumerálního kloubu, proprioceptivní neuromuskulární facilitace na 
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posílení a zvětšení rozsahu postižené horní končetiny, měkké techniky na oblast 

předloktí a prstů pro snížení otoku. 

Povedení  

- PIR na m.biceps brachii, m.triceps brachii, m.pronator teres et quadratus, 

m.supinator, m.pectoralis major, flexory zápěstí, extenzory zápěstí 

- PIR s protažením na m.pectoralis minor, m.trapezius 

- mobilizace loketního kloubu - krátká páka – repetetivní pohyb, trakce v ose 

humeru, mobilizace hlavičky radia – anterioposteriorně – repetetivní pohyb, 

mobilizace glenohumerálního kloubu – laterální posun – repetetivní pohyb, 

mobilizace atlantooccipitálního skloubení – laterální posun – nádech, výdech, 

dopružení 

Pozn. Mobilizace byla ukončena po odblokování daného segmentu, ke kterému došlo po 

různém počtu opakování. 

- proprioceptivní neuromuskulární facilitace – posilovací technika: rytmická 

stabilizace, 1 .a 2. flekční diagonála horní končetiny – 6 opakování, 3 série, 1.a 

2.extenční diagonála horní končetiny – 6 opakování, 3 série 

- míčkování předloktí a prstů ruky – krouživé pohyby mírným tlakem na danou 

oblast 

- posilování s posilovacím gumovým kroužkem – cvičení silového úchopu  - 10 

stlačení, 3 série 

- posilování s 0.5kg činkou – vleže na zádech provádím flexi lokte ve 3 polohách 

(ve středním, supinačním a pronačním postavení) – 5 opakování v každé poloze, 

3 série 

Fyzikální terapie: Vířivá koupel na levou horní končetinu, spotřeba 120 litrů, teplota 

vody 34 stupňů (příznivě působí na snížení otoku), 15min 

Autoterapie: Izometrická kontrakce do gymnastického míče vsedě – horní končetina je 

v mírné extenzi, abdukci a v zevní rotaci ramenního kloubu, provedení – zasunutí 

ramenního kloubu, lopatka směřuje kaudálně, pacientka provádí mírné stlačování míče 

(výdrž 2-3 sekundy), odpočinek také 2-3 sekundy - cvik se zaměřením na snížené 

zapojení m.trapezius bilaterálně při abdukci, ke snížení otoku využít míčkování pomocí 

molitanového míčku krouživými pohyby od prstů až k zápěstí, ošetření jizvy – masáž 
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jizvy krouživými pohyby, AGR dle Zbojana m.trapezius – sed rozkročný na židli, horní 

končetiny visí dozadu přes opěradlo – během nádechu zvedne ramena a podívá se 

vzhůru, s výdechem a pohledem očí dolů relaxuje – 4x na každou stranu, AGR dle 

Zbojana m.pectoralis major – leh na zádech, podložené dolní končetiny, postižená horní 

končetina v 90° abdukci volně přes lehátko – s nádechem horní končetinu zvedne a 

s výdechem ji přes 20 sekund relaxuje (pacientka bude cvičit s ortézou jako prevence 

bolesti lokte) – 3 až 5 opakování, AGR dle Zbojana m.pectoralis minor - leh na zádech, 

podložené dolní končetiny, postižená horní končetina ve 30°abdukci volně přes lehátko 

– s nádechem horní končetinu zvedne a s výdechem ji přes 20 sekund relaxuje 

(pacientka bude cvičit s ortézou jako prevence bolesti lokte) – 3 až 5 opakování, cvičit 

aktivními pohyby základní pohybový vzorec loketního kloubu bez zátěže v rozsahu 

umožněném ortézou do flexe - extenze, do supinace - pronace, na posílení akra použít 

gumový kroužek a molitanový míček - stlačování, leh na zádech, podložit dolní 

končetiny pod koleny, pod krční páteř položit overball, hlava kopíruje obvod overballu 

ve směru rotačním vlevo i vpravo (3x na každou stranu), provádím i flexi a extenzi 

v krční páteři (3-5 opakování každého pohybu). 

Závěr: Došlo ke zvětšení rozsahu pohybu zápěstí i loketního kloubu, především do 

flexe a ulnární a radiální dukce, došlo k uvolnění blokád loketního kloubu, hlavičky 

radia, atlantooccipitálního skloubení a glenohumerálního, snížilo se napětí v m.trapezius 

a v m.pectoralis major et minor, bolest se v průběhu terapie neobjevila. Došlo ke snížení 

otoku lokte a předloktí. 

 

5. Terapeutická jednotka 25. 1. 2013 

Subjektivní: Pacientka uvádí přetrvávající bolest v levém ramenním kloubu v klidu i 

pohybu a bolest mm.pectorales. Ortézu již nepoužívá. Otok se oproti minulé terapii 

nepatrně vstřebal. Pacientka uvádí výrazné zvýšení rozsahu pohybů levé horní 

končetiny. 

Objektivní vyšetření levé horní končetiny 

Vyšetření reflexních změn dle Lewita (20) 

Palpace svalů: hypertonus m.trapezius bilaterálně, m.pronator teres levé horní končetiny 
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Goniometrie dle Haladové (12) 

Rovina/ 

segment 
Loketní kloub Zápěstí 

 Aktivní pohyb Pasivní pohyb Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

Sagitální 5-0-110 0-0-115 80-0-70 85-0-75 

Rotační 80-0-65 85-0-70 25-0-45 35-0-45 

 Tabulka č. 19 – Orientační goniometrické vyšetření loketního kloubu a zápěstí 

dle Haladové (25. 1. 2013) 

Antropometrie – obvody dle Haladové (12) 

Loketní kloub – 29,5 cm, předloktí – 27,5cm, zápěstí – 18 cm, hlavičky metakarpů – 

27cm 

Vyšetření joint play (20) 

Glenohumerální kloub: omezený joint play laterálně 

Loketní kloub: omezený joint play laterálně i mediálně 

Atlantookcipitální skloubení: omezený joint play laterálně vpravo i vlevo 

Cíle: Snížení otoku levé horní končetiny, instrukce cviků na doma se zaměřením na 

pohyblivost loketního kloubu a zápěstí, zlepšení hybnosti a rozsahu pohybu v loketním 

kloubu, zlepšení posunlivosti měkkých tkání levé horní končetiny, uvolnění blokací na 

levé horní končetině a na krční páteři 

Návrh: PIR na flexory a extenzory zápěstí a prstů, na m.pectoralis major et minor, 

m.trapezius horní část, mobilizace loketního kloubu, atlantooccipitálního skloubení, 

glenohumerálního kloubu, proprioceptivní neuromuskulární facilitace na posílení a 

zvětšení rozsahu postižené horní končetiny, měkké techniky na oblast předloktí a prstů 

pro snížení otoku 

Povedení  

- PIR na m.biceps brachii, m.triceps brachii, m.pronator teres et quadratus, 

m.supinator, m.pectoralis major, flexory zápěstí, extenzory zápěstí 

- PIR s protažením na m.pectoralis minor, m.trapezius 
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- mobilizace loketního kloubu - krátká páka – repetetivní pohyb, trakce v ose 

humeru s otevíráním kloubní štěrbiny, mobilizace glenohumerálního kloubu – 

laterální posun – repetetivní pohyb, mobilizace atlantooccipitálního skloubení – 

laterální posun – nádech, výdech, dopružení 

Pozn. Mobilizace byla ukončena po odblokování daného segmentu, ke kterému došlo po 

různém počtu opakování. 

- proprioceptivní neuromuskulární facilitace – posilovací technika: rytmická 

stabilizace 1. a 2. flekční diagonály horní končetiny – 6 opakování, 3 série, 1.a 

2. extenční diagonály horní končetiny – 6 opakování, 3 série 

- míčkování předloktí a prstů ruky – krouživé pohyby mírným tlakem na danou 

oblast 

- posilování s 0.5kg činkou – vleže na zádech provádím flexi lokte ve 3 polohách 

(ve středním, supinačním a pronačním postavení) – 5 opakování v každé poloze, 

3 série 

- Izometrická kontrakce do gymnastického míče vsedě – horní končetina je 

v mírné extenzi, abdukci a v zevní rotaci ramenního kloubu, provedení – 

zasunutí ramenního kloubu, lopatka směřuje kaudálně, pacientka provádí mírné 

stlačování míče (výdrž 2-3 sekundy), odpočinek také 2-3 sekundy - cvik se 

zaměřením na snížené zapojení m.trapezius bilaterálně při abdukci a k posílení 

svalových skupin, které se podílejí na stabilizaci loketního kloubu 

Fyzikální terapie: Vířivá koupel na levou horní končetinu, spotřeba 120 litrů, teplota 

vody 34 stupňů (příznivě působí na snížení otoku), 15min 

Autoterapie: Izometrická kontrakce do gymnastického míče vsedě – horní končetina je 

v mírné extenzi, abdukci a v zevní rotaci ramenního kloubu, provedení – zasunutí 

ramenního kloubu, lopatka směřuje kaudálně, pacientka provádí mírné stlačování míče 

(výdrž 2-3 sekundy), odpočinek také 2-3 sekundy - cvik se zaměřením na snížené 

zapojení m.trapezius bilaterálně při abdukci, ke snížení otoku využít míčkování pomocí 

molitanového míčku krouživými pohyby od prstů až k zápěstí, ošetření jizvy – masáž 

jizvy krouživými pohyby, AGR dle Zbojana m.trapezius – sed rozkročný na židli, horní 

končetiny visí dozadu přes opěradlo – během nádechu zvedne ramena a podívá se 

vzhůru, s výdechem a pohledem očí dolů relaxuje – 4x na každou stranu, AGR dle 

Zbojana m.pectoralis major – leh na zádech, podložené dolní končetiny, postižená horní 
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končetina v 90°abdukci volně přes lehátko – s nádechem horní končetinu zvedne a 

s výdechem ji přes 20 sekund relaxuje (pacientka bude cvičit s ortézou jako prevence 

bolesti lokte) – 3 až 5 opakování, AGR dle Zbojana m.pectoralis minor - leh na zádech, 

podložené dolní končetiny, postižená horní končetina ve 30° abdukci volně přes lehátko 

– s nádechem horní končetinu zvedne a s výdechem ji přes 20 sekund relaxuje 

(pacientka bude cvičit s ortézou jako prevence bolesti lokte) – 3 až 5 opakování, cvičit 

aktivními pohyby základní pohybový vzorec loketního kloubu bez zátěže v rozsahu 

umožněném ortézou do flexe - extenze, do supinace - pronace, na posílení akra použít 

gumový kroužek a molitanový míček - stlačování, leh na zádech, podložit dolní 

končetiny pod koleny, pod krční páteř položit overball, hlava kopíruje obvod overballu 

ve směru rotačním vlevo i vpravo (3x na každou stranu), provádím i flexi a extenzi 

v krční páteři (3-5 opakování každého pohybu). 

Závěr: Došlo ke zvětšení rozsahu pohybu zápěstí i loketního kloubu, především do 

flexe a supinace, došlo k uvolnění blokád loketního kloubu, atlantooccipitálního 

skloubení a glenohumerálního, snížilo se napětí v m.trapezius a v m.pectoralis major et 

minor, bolest se v průběhu terapie neobjevila. 

 

6. Terapeutická jednotka 28. 1. 2013 

Subjektivní: Pacientka uvádí, že bolest v levém ramenním kloubu ustupuje. Otok se 

oproti minulé terapii nevstřebal. Pacientka uvádí, že se rozsah pohybů levé horní 

končetiny nezměnil. 

Objektivní vyšetření levé horní končetiny 

Goniometrie dle Haladové (12) 

Rovina/ 

segment 
Loketní kloub Zápěstí 

 Aktivní pohyb Pasivní pohyb Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

Sagitální 5-0-110 0-0-115 80-0-70 85-0-75 

Rotační 80-0-65 85-0-70 25-0-45 35-0-45 

 Tabulka č. 20 – Orientační goniometrické vyšetření loketního kloubu a zápěstí 

dle Haladové (28. 1. 2013) 
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Antropometrie – obvody dle Haladové (12) 

Loketní kloub – 29,5 cm, předloktí – 27,5cm, zápěstí – 18 cm, hlavičky metakarpů – 

27cm 

Vyšetření reflexních změn dle Lewita (20) 

Palpace svalů: hypertonus m.trapezius bilaterálně, m.pronator teres levé horní končetiny 

Vyšetření joint play (20) 

Glenohumerální kloub: omezený joint play kaudálně 

Hlavička radia: omezený joint play anteriorně 

Cíle: Snížení otoku levé horní končetiny, instrukce cviků na doma se zaměřením na 

pohyblivost loketního kloubu a zápěstí, zlepšení hybnosti a rozsahu pohybu v loketním 

kloubu, zlepšení posunlivosti měkkých tkání levé horní končetiny, uvolnění blokád na 

levé horní končetině 

Návrh: PIR na flexory a extenzory zápěstí a prstů, na m.pectoralis major et minor, 

m.trapezius horní část, mobilizace hlavičky radia, glenohumerálního kloubu, 

proprioceptivní neuromuskulární facilitace na posílení a zvětšení rozsahu postižené 

horní končetiny, měkké techniky na oblast předloktí a prstů pro snížení otoku 

Povedení  

- PIR na m.biceps brachii, m.triceps brachii, m.pronator teres et quadratus, 

m.supinator, flexory zápěstí, extenzory zápěstí 

- PIR s protažením na m.trapezius 

- mobilizace hlavičky radia - anterioposteriorně – repetetivní pohyb, mobilizace 

glenohumerálního kloubu – kaudálně – repetetivní pohyb 

Pozn. Mobilizace byla ukončena po odblokování daného segmentu, ke kterému došlo po 

různém počtu opakování. 

- cvičení s flexbarem k posílení svalových skupin, které se podílejí na stabilizaci 

loketního kloubu – výchozí poloha: loket u těla, flexe lokte 90°, 8 sekund 

předozadně pružit (ve 2. sérii pružit bočně), v době odpočinku protahování 
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pomocí techniky PIR na m. pronator teres et quadratus, m.supinator, flexory 

zápěstí, extenzory zápěstí, 3 série 

Fotografie č. 1 – Cvičení s flexorem k posílení svalových skupin, které se podílejí na 

stabilizaci loketního kloubu 

- proprioceptivní neuromuskulární facilitace – posilovací technika: rytmická 

stabilizace 1. a 2. flekční diagonály horní končetiny – 6 opakování, 3 série, 1.a 

2. extenční diagonály horní končetiny – 6 opakování, 3 série 

- míčkování předloktí a prstů ruky – krouživé pohyby mírným tlakem na danou 

oblast 

Fyzikální terapie: Vířivá koupel na levou horní končetinu, spotřeba 120 litrů, teplota 

vody 34 stupňů (příznivě působí na snížení otoku), 15min 

Autoterapie: Izometrická kontrakce do gymnastického míče vsedě – horní končetina je 

v mírné extenzi, abdukci a v zevní rotaci ramenního kloubu, provedení – zasunutí 

ramenního kloubu, lopatka směřuje kaudálně, pacientka provádí mírné stlačování míče 

(výdrž 2-3 sekundy), odpočinek také 2-3 sekundy - cvik se zaměřením na snížené 

zapojení m.trapezius bilaterálně při abdukci, ke snížení otoku využít míčkování pomocí 

molitanového míčku krouživými pohyby od prstů až k zápěstí, ošetření jizvy – masáž 

jizvy krouživými pohyby, AGR dle Zbojana m.trapezius – sed rozkročný na židli, horní 

končetiny visí dozadu přes opěradlo – během nádechu zvedne ramena a podívá se 

vzhůru, s výdechem a pohledem očí dolů relaxuje – 4x na každou stranu, cvičit 

aktivními pohyby základní pohybový vzorec loketního kloubu bez zátěže v rozsahu 

umožněném ortézou do flexe - extenze, do supinace - pronace, na posílení akra použít 

gumový kroužek a molitanový míček – stlačování. 

Závěr: Došlo k uvolnění blokád hlavičky radia a glenohumerálního, snížilo se napětí 

v m.trapezius a v m.pronator teres, bolest se v průběhu terapie neobjevila. 

 

7. Terapeutická jednotka 31. 1. 2013 

Subjektivní: Pacientka uvádí, že bolest v levém ramenním kloubu ustupuje. Otok se 

oproti minulé terapii mírně vstřebal. Pacientka uvádí výrazné zvýšení rozsahu pohybů 

levé horní končetiny. 
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Objektivní vyšetření levé horní končetiny 

Goniometrie dle Haladové (12) 

Rovina/ 

segment 
Loketní kloub Zápěstí 

 Aktivní pohyb Pasivní pohyb Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

Sagitální 0-0-120 0-0-125 85-0-70 90-0-75 

Rotační 80-0-80 85-0-80 25-0-45 35-0-45 

 Tabulka č. 21 – Orientační goniometrické vyšetření loketního kloubu a zápěstí 

dle Haladové (31. 1. 2013) 

Antropometrie – obvody dle Haladové (12) 

Loketní kloub – 29 cm, předloktí – 27 cm, zápěstí – 17 cm, hlavičky metakarpů – 27cm 

Vyšetření reflexních změn dle Lewita (20) 

Palpace svalů: hypertonus m.trapezius bilaterálně, m.pronator teres levé horní končetiny 

Vyšetření joint play (20) 

Glenohumerální kloub: omezený joint play laterálně 

Mediokarpální skloubení: omezený joint play os capitatum ventrálně 

Cíle: Instrukce cviků na doma se zaměřením na pohyblivost loketního kloubu a zápěstí, 

zlepšení hybnosti a rozsahu pohybu v loketním kloubu, zlepšení posunlivosti měkkých 

tkání levé horní končetiny, uvolnění blokád na levé horní končetině. 

Návrh: PIR na flexory a extenzory zápěstí a prstů, m.trapezius horní část, mobilizace 

glenohumerální kloubu a mediokarpálního skloubení, proprioceptivní neuromuskulární 

facilitace na posílení a zvětšení rozsahu postižené horní končetiny 

Povedení  

- PIR na m.biceps brachii, m.triceps brachii, m.pronator teres et quadratus, 

m.supinator, flexory zápěstí, extenzory zápěstí 

- PIR s protažením na m.trapezius 
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- mobilizace glenohumerálního kloubu – laterální posun – repetetivní pohyb, 

trakční manipulace os capitatum ventrálně 

Pozn. Mobilizace byla ukončena po odblokování daného segmentu, ke kterému došlo po 

různém počtu opakování. 

- proprioceptivní neuromuskulární facilitace – posilovací technika: rytmická 

stabilizace 1. a 2. flekční diagonály horní končetiny – 6 opakování, 3 série, 1.a 

2. extenční diagonály horní končetiny – 6 opakování, 3 série 

- cvičení s Thera-Bandem (pro zvětšení supinace a uvolnění pronátorů) – výchozí 

poloha: vzpřímený sed, zápěstí v mírné dorzální flexi, prsty uvolněné, předloktí 

v pronaci, loketní klouby v 90° flexi, ovinout Thera-Band kolem hřbetů rukou, 

směr tahu Thera-bandu je do palmární flexe a pronace předloktí, v 1. fázi 

provést supinaci, ve 2. fázi povolit tah Thera-Bandu, předloktí uvádět do 

pronace 

Fotografie č. 2 – Cvičení s Thera-Bandem (pro zvětšení supinace a uvolnění pronátorů) 

- cvičení s Propriomedem – výchozí poloha: podřep rozkročný, horní končetiny 

v 90° flexi loketního kloubu, 10 sekund kmitat ve směru předloktí, 10 sekund 

odpočinek, 5 sérií 

Fyzikální terapie: Vířivá koupel na levou horní končetinu, spotřeba 120litrů, teplota 

vody 34stupňů (příznivě působí na snížení otoku), 15min 

Autoterapie: Izometrická kontrakce do gymnastického míče vsedě – horní končetina je 

v mírné extenzi, abdukci a v zevní rotaci ramenního kloubu, provedení – zasunutí 

ramenního kloubu, lopatka směřuje kaudálně, pacientka provádí mírné stlačování míče 

(výdrž 2-3 sekundy), odpočinek také 2-3 sekundy - cvik se zaměřením na snížené 

zapojení m.trapezius bilaterálně při abdukci, cvičit aktivními pohyby základní 

pohybový vzorec loketního kloubu bez zátěže v rozsahu umožněném ortézou do flexe - 

extenze, do supinace - pronace, na posílení akra použít gumový kroužek a molitanový 

míček - stlačování 

Závěr: Došlo ke zvětšení rozsahu pohybu zápěstí i loketního kloubu, především do 

supinace, došlo k uvolnění blokád mediokarpálního skloubení a glenohumerálního 

kloubu, otok se vstřebal, bolest se v průběhu terapie neobjevila. 
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8. Terapeutická jednotka 4. 2. 2013 

Subjektivní: Pacientka uvádí, že bolest v levém ramenním kloubu je minimální. Otok 

se vstřebal. Rozsah levé horní končetiny je v normě. 

Objektivní vyšetření levé horní končetiny 

Vyšetření reflexních změn dle Lewita (20) 

Palpace svalů: hypertonus m.trapezius bilaterálně, m.pronator teres levé horní končetiny 

Antropometrie – obvody dle Haladové (12) 

Loketní kloub – 29 cm, předloktí – 27 cm, zápěstí – 17 cm, hlavičky metakarpů – 27cm 

Goniometrie dle Haladové (12) 

Rovina/ 

segment 
Loketní kloub Zápěstí 

 Aktivní pohyb Pasivní pohyb Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

Sagitální 0-0-130 0-0-135 85-0-70 90-0-75 

Rotační 80-0-80 85-0-80 25-0-45 35-0-45 

 Tabulka č. 22 – Orientační goniometrické vyšetření loketního kloubu a zápěstí 

dle Haladové (4. 2. 2013) 

Vyšetření joint play (20) 

Hlavička radia: omezený joint play anteriorně 

Cíle: Instrukce cviků na doma se zaměřením na pohyblivost loketního kloubu a zápěstí, 

zlepšení hybnosti a rozsahu pohybu v loketním kloubu, zlepšení posunlivosti měkkých 

tkání levé horní končetiny, uvolnění joint play hlavičky radia. 

Návrh: PIR na flexory a extenzory zápěstí a prstů, m.trapezius horní část, mobilizace 

hlavičky radia, proprioceptivní neuromuskulární facilitace na posílení a zvětšení 

rozsahu postižené horní končetiny 

Povedení  

- PIR na m.biceps brachii, m.triceps brachii, m.pronator teres et quadratus, 

m.supinator, flexory zápěstí, extenzory zápěstí 
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- PIR s protažením na m.trapezius 

- mobilizace hlavičky radia - anterioposteriorně – repetetivní pohyb  

Pozn. Mobilizace byla ukončena po odblokování daného segmentu, ke kterému došlo po 

různém počtu opakování. 

- proprioceptivní neuromuskulární facilitace – posilovací technika: rytmická 

stabilizace 1.a 2. flekční diagonály horní končetiny – 4 opakování, 3 série, 1.a 

2.extenční diagonály horní končetiny – 4 opakování, 3 série 

- cvičení s Thera-Bandem (pro zvětšení supinace a uvolnění pronátorů) – výchozí 

poloha: vzpřímený sed, zápěstí v mírné dorzální flexi, prsty uvolněné, předloktí 

v pronaci, loketní klouby v 90° flexi, ovinout Thera-Band kolem hřbetů rukou, 

směr tahu Thera-Bandu je do palmární flexe a pronace předloktí, v 1. fázi 

provést supinaci, ve 2. fázi povolit tah Thera-Bandu, předloktí uvádět do 

pronace 

- cvičení s Thera-Bandem (zlepšení protažitelnosti ulnárních adduktorů ruky, 

zvětšení rozsahu pohybu radiální dukce ruky, posílení radiálních adduktorů 

ruky) – výchozí poloha: vzpřímený sed, zápěstí v ulnární dukci, předloktí v 

supinaci, loketní klouby v 90°flexi, ramenní klouby v nulovém postavení, 

ovinout Thera-Band kolem hřbetů rukou, prsty uvolněné, předloktí v supinaci, 

směr tahu Thera-Bandu je do ulnární dukce v zápěstí, v 1. fázi provést radiální 

dukci proti odporu Thera-Bandu, v 2. fázi povolit tah Thera-Bandu do ulnární 

dukce v zápěstí 

Fotografie č. 3 - Cvičení s Thera-Bandem (zlepšení protažitelnosti ulnárních adduktorů 

ruky, zvětšení rozsahu pohybu radiální dukce ruky, posílení radiálních adduktorů ruky) 

- cvičení s Propriomedem – výchozí poloha: podřep rozkročný, horní končetiny 

v 90° flexi loketního kloubu, 10 sekund kmitat ve směru předloktí, 10 sekund 

odpočinek, 5 sérií 

Autoterapie: Izometrická kontrakce do gymnastického míče vsedě – horní končetina je 

v mírné extenzi, abdukci a v zevní rotaci ramenního kloubu, provedení – zasunutí 

ramenního kloubu, lopatka směřuje kaudálně, pacientka provádí mírné stlačování míče 

(výdrž 2-3 sekundy), odpočinek také 2-3 sekundy - cvik se zaměřením na snížené 

zapojení m.trapezius bilaterálně při abdukci, cvičit aktivními pohyby základní 
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pohybový vzorec loketního kloubu bez zátěže v rozsahu umožněném ortézou do flexe - 

extenze, do supinace - pronace, na posílení akra použít gumový kroužek a molitanový 

míček – stlačování. Posilování s 0.5kg činkou – vleže na zádech provádí flexi lokte ve 3 

polohách (ve středním, supinačním a pronačním postavení) – 5 opakování v každé 

poloze, 3 série. 

Závěr: Došlo ke zvětšení rozsahu pohybu zápěstí i loketního kloubu, došlo k uvolnění 

joint play hlavičky radia, otok se vstřebal, bolest se v průběhu terapie neobjevila. 

 

9. Terapeutická jednotka 6. 2. 2013 

Subjektivní: Pacientka se cítí dobře, pohyb levé horní končetiny je bez bolesti a bez 

omezení rozsahu. 

Objektivní vyšetření levé horní končetiny 

Antropometrie – obvody dle Haladové (12) 

Loketní kloub – 29 cm, předloktí – 27 cm, zápěstí – 17 cm, hlavičky metakarpů – 27cm 

Goniometrie dle Haladové (12) 

Rovina/ 

segment 
Loketní kloub Zápěstí 

 Aktivní pohyb Pasivní pohyb Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

Sagitální 0-0-130 0-0-140 85-0-70 90-0-75 

Rotační 80-0-80 85-0-80 25-0-45 35-0-45 

 Tabulka č. 23 – Orientační goniometrické vyšetření loketního kloubu a zápěstí 

dle Haladové (6. 2. 2013) 

Vyšetření reflexních změn dle Lewita (20) 

Palpace svalů: hypertonus m.trapezius bilaterálně, m.pronator teres levé horní končetiny 

Vyšetření joint play (20) 

Hlavička radia: omezený joint play anteriorní 

Loketní kloub: omezená trakce v ose humeru 
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Cíle: Instrukce cviků na doma se zaměřením na pohyblivost loketního kloubu a zápěstí, 

zlepšení posunlivosti měkkých tkání levé horní končetiny, uvolnění joint play hlavičky 

radia. 

Návrh: PIR na flexory a extenzory zápěstí a prstů, m.trapezius horní část, mobilizace 

hlavičky radia, posílení postižené horní končetiny s pomůckami. 

Povedení  

- PIR na m.biceps brachii, m.triceps brachii, m.pronator teres et quadratus, 

m.supinator, flexory zápěstí, extenzory zápěstí 

- PIR s protažením na m.trapezius 

- mobilizace hlavičky radia - anterioposteriorně – repetetivní pohyb, trakce 

loketního kloubu v ose humeru s otevíráním kloubní štěrbiny laterálně a 

medíálně 

Pozn. Mobilizace byla ukončena po odblokování daného segmentu, ke kterému došlo po 

různém počtu opakování. 

- posilování s 0.5kg činkou – vleže na zádech provádím flexi lokte ve 3 polohách 

(ve středním, supinačním a pronačním postavení) – 5 opakování v každé poloze, 

3 série 

- cvičení s Thera-Bandem (pro zvětšení supinace a uvolnění pronátorů) – výchozí 

poloha: vzpřímený sed, zápěstí v mírné dorzální flexi, prsty uvolněné, předloktí 

v pronaci, loketní klouby v 90° flexi, ovinout Thera-Band kolem hřbetů rukou, 

směr tahu Thera-bandu je do palmární flexe a pronace předloktí, v 1.fázi provést 

supinaci, ve 2. fázi povolit tah Thera-Bandu, předloktí uvádět do pronace 

- cvičení s Propriomedem – výchozí poloha: podřep rozkročný, horní končetiny 

v 90° flexi loketního kloubu, 10 sekund kmitat ve směru předloktí, 10 sekund 

odpočinek, 5 sérií 

- cvičení s flexbarem k posílení svalových skupin, které se podílejí na stabilizaci 

loketního kloubu – výchozí poloha: loket u těla, flexe lokte 90°, 8 sekund 

předozadně pružit (ve 2. sérii pružit bočně), v době odpočinku protahování 

pomocí techniky PIR na m. pronator teres et quadratus, m.supinator, flexory 

zápěstí, extenzory zápěstí, 3 série 
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Autoterapie: Izometrická kontrakce do gymnastického míče vsedě – horní končetina je 

v mírné extenzi, abdukci a v zevní rotaci ramenního kloubu, provedení – zasunutí 

ramenního kloubu, lopatka směřuje kaudálně, pacientka provádí mírné stlačování míče 

(výdrž 2-3 sekundy), odpočinek také 2-3 sekundy - cvik se zaměřením na snížené 

zapojení m.trapezius bilaterálně při abdukci, cvičit aktivními pohyby základní 

pohybový vzorec loketního kloubu bez zátěže v rozsahu umožněném ortézou do flexe - 

extenze, do supinace - pronace, na posílení akra použít gumový kroužek a molitanový 

míček – stlačování. Posilování s 0.5kg činkou – vleže na zádech provádím flexi lokte ve 

3 polohách (ve středním, supinačním a pronačním postavení) – 5 opakování v každé 

poloze, 3 série. 

Závěr: Došlo ke zvýšení svalové síly postižené horní končetiny, došlo k uvolnění 

blokád loketního kloubu, bolest se v průběhu terapie neobjevila. 

 

10. Terapeutická jednotka 8. 2.2013 

Subjektivní: Pacientka se cítí dobře, pohyb levé horní končetiny je bez bolesti a bez 

omezení rozsahu. 

Cíle: Výstupní kineziologický rozbor, instrukce cviků na doma se zaměřením na 

pohyblivost loketního kloubu a zápěstí, zlepšení posunlivosti měkkých tkání levé horní 

končetiny, mobilizace kloubních blokád, posílení svalů postižené horní končetiny. 

Návrh: PIR na flexory a extenzory zápěstí a prstů, m.trapezius horní část, mobilizace 

hlavičky radia, posílení postižené horní končetiny s pomůckami. 

Povedení  

- PIR na m.biceps brachii, m.triceps brachii, m.pronator teres et quadratus, 

m.supinator, flexory zápěstí, extenzory zápěstí 

- PIR s protažením na m.trapezius 

- trakce loketního kloubu v ose humeru s otevíráním kloubní štěrbiny laterálně a 

mediálně, trakční manipulace os capitatum ventrálně 

Pozn. Mobilizace byla ukončena po odblokování daného segmentu, ke kterému došlo po 

různém počtu opakování. 
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- posilování s 0.5kg činkou – vleže na zádech provádím flexi lokte ve 3 polohách 

(ve středním, supinačním a pronačním postavení) – 5 opakování, 3 série 

- cvičení s Thera-Bandem (pro zvětšení supinace a uvolnění pronátorů) – výchozí 

poloha: vzpřímený sed, zápěstí v mírné dorzální flexi, prsty uvolněné, předloktí 

v pronaci, loketní klouby v 90° flexi, ovinout Thera-Band kolem hřbetů rukou, 

směr tahu Thera-bandu je do palmární flexe a pronace předloktí, v 1.fázi provést 

supinaci, ve 2.fázi povolit tah Thera-Bandu, předloktí uvádět do pronace 

- cvičení s Propriomedem – výchozí poloha: podřep rozkročný, horní končetiny 

v 90° flexi loketního kloubu, 10 sekund kmitat ve směru předloktí, 10 sekund 

odpočinek, 5 sérií 

- cvičení s flexbarem k posílení svalových skupin, které se podílejí na stabilizaci 

loketního kloubu – výchozí poloha: loket u těla, flexe lokte 90°, 8 sekund 

předozadně pružit (ve 2. sérii pružit bočně), v době odpočinku protahování 

pomocí techniky PIR na m. pronator teres et quadratus, m.supinator, flexory 

zápěstí, extenzory zápěstí, 3 série 

Autoterapie: Izometrická kontrakce do gymnastického míče vsedě – horní končetina je 

v mírné extenzi, abdukci a v zevní rotaci ramenního kloubu, provedení – zasunutí 

ramenního kloubu, lopatka směřuje kaudálně, pacientka provádí mírné stlačování míče 

(výdrž 2-3 sekundy), odpočinek také 2-3 sekundy - cvik se zaměřením na snížené 

zapojení m.trapezius bilaterálně při abdukci, cvičit aktivními pohyby základní 

pohybový vzorec loketního kloubu bez zátěže v rozsahu umožněném ortézou do flexe - 

extenze, do supinace - pronace, na posílení akra použít gumový kroužek a molitanový 

míček – stlačování. Posilování s 0.5kg činkou – vleže na zádech provádím flexi lokte ve 

3 polohách (ve středním, supinačním a pronačním postavení) – 5 opakování v každé 

poloze, 3 série. 
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3.6 Výstupní kineziologický rozbor 8. 2. 2013 

Statické vyšetření stoje (18) 

Zezadu (s použitím olovnice): Olovnice neprochází středem hlavy (je vychýlená o 

0.5cm vpravo), páteř vychýlená o 0.5cm vpravo od střední čáry, o 0.5cm je vychýlená 

vpravo od intergluteální rýhy a spadá do spojnice mezi patami, stoj o širší bazi, zevní 

rotace chodidel, podélná i příčně plochá noha bilaterálně, deviace pat mediálně 

symetricky, vnitřní reliéf dolních končetin symetrický, stehna se dotýkají v polovině, 

pravá patella výš, zešikmění podkolenních rýh mediálně ve stejné výši bilaterálně, 

valgózní postavení kolenních kloubů, subgluteální rýha vpravo je o 0.5cm níž než 

vlevo, ochablé gluteální svaly a abduktory kyčelního kloubu, mírné zešikmení pánve 

vpravo dolů o 1cm, thorakobrachiální trojúhelník bilaterálně symetrický, tajle 

symetrické bilaterálně, hlava v mírném úklonu vpravo 

Zboku (s použitím olovnice): Bilaterálně symetrické 

 Olovnice prochází středem meatus acusticus externus, středem ramenního, 

kyčelního a kolenního kloubu a spadá před vnější kotník, oploštělá hrudní páteř, 

prominence břišní stěny vpřed, mírná hyperextenze kolenních kloubů 

Zepředu: Stoj o širší bazi, zevní rotace chodidel, podélná i příčně plochá noha 

bilaterálně, Hallus vagus levé dolní končetiny, pravá patella výš, vnitřní reliéf dolních 

končetin symetrický, stehna se dotýkají v polovině, jizva na levé patelle po pádu, 

valgózní postavení kolenních kloubů, zešikmení pánve vpravo dolů o 1cm, 

thorakobrachiální trojúhelník bilaterálně symetrický, pupek v ose, hlava v mírném 

úklonu vpravo, pravá clavicula o 0.5cm níž než levá 

Romberg I – negativní, Romberg II – negativní, Romberg III - negativní 

Vyšetření stoje na dvou vahách: rozložení hmotnosti: levá dolní končetina: 51kg 

                                                                             pravá dolní končetina: 54kg 

Dynamické vyšetření stoje (zaměřeno na patologické jevy) (18) 

Flexe - nebyl rozvoj páteře v oblasti Th6 – Th12 a bederní páteře 

Extenze – nerozvíjí se celá páteř, zlom v přechodu Th-L 
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Lateroflexe – bilaterálně symetrická, vpravo nebyl rozvoj páteře, zlom v oblasti 

přechodu Th-L, vlevo se páteř rozvíjí podle fyziologické křivky 

Vyšetření chůze (zaměřeno na patologické jevy) (18) 

 Chybí plynulé odvíjení planty od podložky, pacientka napadá na pravou nohu, 

menší souhyb horních končetin – minimální flexe horních končetin bilaterálně, velký 

pohyb v oblasti bederní a hrudní páteře, krok o délce 30cm bilaterálně symetrický, 

rytmus chůze symetrický, chůze o širší bazi. 

 

Vyšetření modifikované chůze (zaměřeno na patologické jevy) (18) 

Pozadu: kratší krok, větší nejistota chůze  

V podřepu: bez patologie 

Palpační vyšetření: (18) 

Pánev: Pravá crista illiaca o 1cm níž, pravá SIPS o 0.5cm níž, pravá SIAS o 0.5cm níž 

Jizva: klidná, zhojená, narůžovělá, bez zarudnutí, bez sekrece, posunlivá, délka 15cm 

 

Antropometrické vyšetření dle Haladové (12) 

Obvody horní končetiny v cm 

Část horní končetiny Pravá Levá 

Střed paže 

(relaxovaná/kontrahovaná) 
38.5/40 38.5/40.5 

Loketní kloub 29 29 

Předloktí 27 27 

Zápěstí 17 17 

Ruka (hlavičky 

metakarpů) 
27 27 

Tabulka č. 24 – Antropometrické vyšetření obvodů horní končetiny dle 

Haladové 
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Délky horní končetiny v cm 

Část horní končetiny Pravá Levá 

Délka celé horní 

končetiny 
71 70.5 

Délka paže a předloktí 53 52.5 

Délka paže 29 28.5 

Délka předloktí 24 24 

Délka ruky 18 18 

Tabulka č. 25 – Antropometrické vyšetření délky horní končetiny dle Haladové 

 

Goniometrické vyšetření dle Jandy (12) 

Byla použita metoda SFTR, měřeno kapesním a prstovým goniometrem, vyšetřeny 

aktivní i pasivní pohyby. 

Krční páteř (měřeno ve stupních) – bez bolesti 

Rovina/Pohyb Pasivní pohyb Aktivní pohyb 

Sagitální 75-0-45 70-0-40 

Frontální 45-0-50 40-0-45 

Rotace 85-0-80 75-0-75 

 Tabulka č. 26 – Goniometrické vyšetření krční páteře dle Jandy 

 

Ramenní kloub (měřeno ve stupních) 

 Pravá Levá 

Pohyb/ rovina Pasivní pohyb Aktivní pohyb Pasivní pohyb Aktivní pohyb 

Sagitální 40-0-180 40-0-180 40-0-180 35-0-175 

Frontální 180-0-45 180-0-40 180-0-40 175-0-40 

Transverzální 35-0-125 30-0-120 30-0-120 25-0-115 

Rotační 75-0-60 70-0-60 75-0-60 70-0-55 

Tabulka č. 27 – Goniometrické vyšetření ramenního kloubu dle Jandy  
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Loketní kloub (měřeno ve stupních) – bez bolesti 

 Pravá Levá 

Pohyb/ rovina Pasivní pohyb Aktivní pohyb Pasivní pohyb Aktivní pohyb 

Sagitální 0-0-140 0-0-130 0-0-140 0-0-130 

Rotační 85-0-80 80-0-80 85-0-80 80-0-80 

 Tabulka č. 28 – Goniometrické vyšetření loketního kloubu dle Jandy 

Zápěstí (měřeno ve stupních) – bez bolesti 

 Pravá Levá 

Pohyb/ rovina Pasivní pohyb Aktivní pohyb Pasivní pohyb Aktivní pohyb 

Sagitální 90-0-60 85-0-60 85-0-60 80-0-60 

Rotační 30-0-45 25-0-45 35-0-45 25-0-45 

 Tabulka č. 29 – Goniometrické vyšetření zápěstí dle Jandy 

 

Klouby prstů (měřeno ve stupních) – bez bolesti 

  Pravá Levá 

Klouby prstů 
Pohyb/ 

rovina 

Pasivní 

pohyb 

Aktivní 

pohyb 

Pasivní 

pohyb 

Aktivní 

pohyb 

Metakarpophalangové Sagitální 45-0-90 40-0-80 45-0-90 40-0-80 

Metakarpophalangové Frontální 40-0-40 35-0-35 40-0-40 35-0-35 

Proximální 

mezičlánkové 
Sagitální 0-0-95 0-0-90 0-0-100 0-0-90 

Distální mezičlánkové Sagitální 5-0-90 0-0-85 5-0-90 0-0-85 

Karpometakarpový 

kloub palce 
Flexe 35 30 40 30 

Karpometakarpový 

kloub palce 
Addukce 45 40 40 35 

Karpometakarpový 

kloub palce 
Opozice 0cm 0cm 0cm 0cm 

Metakarpophalangový 

kloub palce 
Sagitální 10-0-75 5-0-70 10-0-70 5-0-65 

Tabulka č. 30 – Goniometrické vyšetření kloubů prstů dle Jandy  
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Vyšetření svalové síly dle Jandy (16) 

Ramenní kloub Pravá Levá 

Flexe 4+ 4+ 

Extenze 4+ 4+ 

Abdukce 4+ 4+ 

Addukce (orientačně) 4 4 

Zevní rotace 4+ 4 

Vnitřní rotace 4+ 4 

Extenze v abdukci 4 4+ 

M.pectoralis major 4+ 4 

Tabulka č. 31 – Vyšetření svalové síly ramenního kloubu dle Jandy  

 

Loketní kloub (bez bolesti) Pravá Levá 

Flexe ve středním postavení 5 4+ 

Flexe v supinaci 4+ 4+ 

Flexe v pronaci 5 4+ 

Extenze 4+ 4+ 

 Tabulka č. 32 – Vyšetření svalové síly loketního kloubu dle Jandy  

 

Předloktí (bez bolesti) Pravá Levá 

Supinace 5 4+ 

Pronace 5 5 

 Tabulka č. 33 – Vyšetření svalové síly předloktí dle Jandy  

 

Zápěstí (bez bolesti) Pravá Levá 

Flexe s addukcí 5 4+ 

Flexe s abdukcí 5- 5- 

Extenze s addukcí 4+ 4+ 

Extenze s abdukcí 5 4+ 

 Tabulka č. 34 – Vyšetření svalové síly zápěstí dle Jandy  
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Prsty Pravá Levá 

Metakarpophalangové – 

flexe 
5 4+ 

Metakarpophalangové – 

extenze 
5- 5- 

Metakarpophalangové – 

addukce 
4+ 4+ 

Metakarpophalangové – 

abdukce 
4+ 4+ 

Proximální mezičlánkové 

– flexe 
4+ 4+ 

 Tabulka č. 35 – Vyšetření svalové síly prstů dle Jandy  

 

Palec Pravá Levá 

Karpometakarpový – 

addukce 
4+ 4+ 

Karpometakarpový – 

abdukce 
4+ 4 

Opozice – palec a malík 5 5- 

Metakarpophalangový – 

flexe 
4+ 5- 

Metakarpophalangový – 

extenze 
4+ 4+ 

Mezičlánkový – flexe 4+ 4+ 

Mezičlánkový - extenze 5- 4+ 

 Tabulka č. 36 – Vyšetření svalové síly palce dle Jandy  
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Vyšetření distancí na páteři dle Haladové (12) 

Forestierova fleche: vzdálenost od stěny je 0 cm 

Čepojevova vzdálenost: při flexi se distance zvýšila o 2 cm (norma 3 cm), snížený 

rozvoj krční páteře 

Thomayerova zkouška - 20cm chybí do doteku podlahy 

Ottova zkouška: inklinační – při flexi se distance zvýšila o 3cm (norma je 3,5cm) 

      reklinační – při extenzi se distance zvýšila o 2cm (norma je 2,5cm) 

 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (16) 

0 – bez zkrácení 

1 – malé zkrácení 

2 – velké zkrácení 

 

 Tabulka č. 38 – Vyšetření nejčastěji zkrácených svalů dle Jandy  

 

 

 

 

Sval Pravá Levá 

Paravertebrální zádové 

svaly 
2 

M.pectoralis major 0 0 

M.pectoralis minor 0 0 

M.trapezius – horní část 0 1 

M.levator scapulae 0 0 

M.sternocleidomastoideus 0 0 
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 Vyšetření kloubní vůle dle Lewita (20) 

Kloub Pravá Levá 

Loketní kloub Bez blokád Bez blokád 

Hlavička radia Bez blokád Bez blokád 

Radiokarpální kloub Bez blokád Bez blokád 

Radioulnární kloub Bez blokád Bez blokád 

Mediokarpální kloub Bez blokád Os capitatum ventrálně 

Metakarpophalangové 

klouby 
Bez blokád Bez blokád 

Distální mezičlánkové 

klouby 
Bez blokád Bez blokád 

Proximální mezičlánkové 

klouby 
Bez blokád Bez blokád 

Glenohumerální kloub Bez blokád Bez blokád 

Akromioklavikulární 

kloub 
Bez blokád Bez blokád 

Sternoklavikulární kloub Bez blokád Bez blokád 

Atlantookcipitální 

skloubení 

Omezení joint play 

laterálně 
Bez blokád 

C - Th přechod Bez omezení a blokád Bez omezení a blokád 

  Tabulka č. 37 – Vyšetření kloubní vůle horní končetiny a páteře dle Lewita  

 

Vyšetření pohybového stereotypu dle Jandy (12) 

 Abdukce ramenního kloubu: Oba ramenní klouby mají patologický 

scapulohumerální rytmus při prováděné abdukci. Na levé straně začíná elevace lopatky 

od 60° abdukce, na pravé straně od 70° abdukce. Kontralaterální strana m.trapezius 

horní část a m.levator scapulae se aktivuje jako první, m.trapezius a m.levator scapulae 

se při pohybu nadměrně aktivují. 
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Vyšetření reflexních změn dle Lewita (20) 

Palpace svalů: hypertonus svalů levé horní končetiny: m.pronator teres, m.supinator, 

m.trapezius horní část bilaterálně 

Periostové body: bez bolesti 

Vyšetření kůže: posunlivá, růžová, pružná, bilaterálně 

Vyšetření podkoží: Kiblerova řasa fyziologická v celém rozsahu obou horních 

končetin a v oblasti krční páteře. 

Vyšetření fascií: snížená posunlivost fascií levého předloktí do stran 

Vyšetření jizvy: klidná, zhojená, narůžovělá, bez zarudnutí, bez sekrece, posunlivá 

v celém rozsahu, délka 15cm 

Neurologické vyšetření horní končetiny (12, 18, 25) 

Čití na horních končetinách: Povrchové: Cítí na obou stranách stejně. 

                 Hluboké: Polohocit i pohybocit v normě. 

Čití na dolních končetinách: Povrchové: Cítí na obou stranách stejně. 

         Hluboké: Polohocit i pohybocit v normě. 

Vyšetření rovnováhy: Hauntantův test: negativní, při zavřených očích nedošlo 

k úchylce do strany předpažených horních končetin. 

Vyšetření myopatických reflexů dle Véleho:  

Hodnotící škála:  0 – areflexie 

   1 – hyporeflexie 

   2 – snížený reflex 

   3 – normoreflexie 

   4 – hyperreflexie 

   5 – polykinetický reflex 
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Bicipitový – stupeň 3 bilaterálně 

Tricipitový – stupeň 3 bilaterálně 

Flexorů prstů – stupeň 3 bilaterálně 

Brachioradiální – stupeň 3 bilaterálně 

 

Vyšetření úchopu dle Nováka (12) 

Jemná motorika: 

 Špetka – zvládne symetricky bilaterálně 

 Štipec – zvládne symetricky bilaterálně 

 Laterální úchop – zvládne symetricky bilaterálně 

Silový úchop: 

 Kulový – zvládne symetricky bilaterálně 

 Válcový – zvládne symetricky bilaterálně 

 Háček – zvládne symetricky bilaterálně 

 

Závěr výstupního kineziologického rozboru 

 Za 10 terapií, které pacientka absolvovala, se podařilo výrazně zvýšit rozsah 

pohybů levé horní končetiny, otok se vstřebal a zvýšila se svalová síla u všech 

svalových skupin, zejména v loketním kloubu a zápěstí. Zapojování svalů v oblasti 

ramenních pletenců se zlepšil, patologický souhyb lopatky není tak dominantní. 

Přetrvává omezení rozvoje krční páteře. Omezená kloubní vůle je patrná v levém 

mediokarpálním skloubení a v atlantookcipitálním skloubení vpravo. Pacientka má stále 

velké zkrácení paravertebrálních svalů, menší zkrácení v m.trapezius horní část. 

Neurologické deficity nejsou přítomny. Mozečkové funkce a funkce vestibulární ústrojí 

jsou v normě. Při dynamickém vyšetření stoje (při flexi, extenzi a lateroflexi vpravo) se 

páteř nerozvíjí v oblastech hrudní a bederní páteře. Při chůzi pacientka napadá na 
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pravou dolní končetinu. Oproti pravé horní končetině je patrný hypertonus levého 

předloktí a m.trapezius horní část bilaterálně. Vyšetření fascií odhalilo sníženou 

posunlivost levého předloktí do stran. Pacientka je soběstačná a je schopna vykonávat 

běžné denní činnosti. 
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3.7 Zhodnocení efektu terapie 

 Cíle, které jsem si s pacientkou stanovila, se podařilo splnit. Objektivně došlo ke 

zvýšení rozsahu pohybu především v levém loketním kloubu (aktivním pohybu do flexe 

o 45°) a v levém zápěstí (aktivním pohybem o 25°do supinace).  

 Také svalovou sílu se podařilo zvětšit. K výraznému zlepšení došlo především 

v supinaci a pronaci předloktí, ve flexorech zápěstí, svalstvu prstů a palce. Zlepšilo se 

také zapojování svalů v oblasti ramenních pletenců, kde se patologický souhyb lopatek 

při abdukci uplatňuje až od 60° vlevo a od 70° vpravo. Pacientka je schopná nosit v levé 

horní končetiny těžší nákup, nebo jiné těžší předměty bez propagace bolesti. 

 Jako nejefektivnější terapeutické postupy hodnotím PIR, posilování s Thera-

Bandem a Propriomedem, měkké techniky a proprioceptivní neuromuskulární facilitaci. 

Fyzikální terapie (vířivá koupel) přispěla ke snížení otoku levé horní končetiny. 

Pacientka pozitivně hodnotila především měkké techniky a proprioceptivní 

neuromuskulární facilitaci. 

 Jako další metody bylo možné využít kineziotaping loketního a ramenního 

kloubu pro snížení bolesti. Kineziotaping by se mohl využít rychlejšímu odvodu lymfy 

a tím i snížení otoku. 

 Pro centraci ramenního kloubu a stabilizaci lopatky by bylo možné využít 

reflexní lokomoci dle Vojty, nebo polohu z vývojové kineziologie (např. pronační 

polohu 3. měsíce). (28) 
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3.7.1 Porovnání vybraných údajů před a po terapii 

Vyšetření svalové síly dle Jandy (16) 

  14. 1. 2013 8. 2. 2013 

Loketní kloub Flexe v pronaci 3+ 4+ 

 Extenze 4 4+ 

Předloktí Pronace 4 5 

 Supinace 4 4+ 

Zápěstí Flexe a abdukcí 4 5- 

Prsty 
Metakarpophalangový 

– extenze 
4 5- 

 
Distální mezičlánkové 

– flexe 
4 5- 

Palec Mezičlánkový - flexe 4 4+ 

 
Metakarpophalangový 

– extenze 
4 4+ 

Tabulka č. 39 – Porovnání svalové síly vybraných svalů před a po terapii pomocí 

vyšetření svalové síly dle Jandy 

 

 

Goniometrické vyšetření dle Jandy (12) 

Aktivní pohyby  14. 1. 2013 8. 2.2 013 

Ramenní kloub Sagitální 30-0-165 35-0-175 

 Transverzální 15-0-100 25-0-115 

Loketní kloub Sagitální 5-0-85 0-0-130 

 Rotační 55-0-75 80-0-80 

Zápěstí Sagitální 60-0-50 80-0-60 

 Rotační 10-0-25 25-0-45 

Tabulka č. 40 – Porovnání vybraných aktivních ohybů před a po terapii pomocí 

goniometrického vyšetření dle Jandy 
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Antropometrické vyšetření dle Haladové (12) 

 14. 1. 2013 8. 2. 2013 

Loketní kloub 31 29 

Předloktí 28 27 

Zápěstí 19 17 

Tabulka č. 41 – Porovnání vybraných obvodů na horních končetinách před a po terapii 

pomocí antropometrického vyšetření dle Haladové (obvody levé horní končetiny jsou 

uvedeny pro srovnání s původním stavem) 

 

Vyšetření kloubní vůle dle Lewita (20) 

 14. 1. 2013 8. 2. 2013 

Loketní kloub 
Omezení joint play 

mediálně i laterálně 
Bez blokád 

Hlavička radia 
Omezení joint play 

anteriorně i posteriorně 
Bez blokád 

Atlantookcipitální 

skloubení 

Omezení joint play 

laterálně 
Bez blokád 

Tabulka č. 42 – Porovnání vybraných segmentů pomocí vyšetření kloubní vůle dle 

Lewita 
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4 Závěr 

 Práce pro mě byla užitečná hlavně z toho hlediska, že jsem mohla využít svých 

získaných vědomostí nabytých během studia, znalostí fyzioterapeuta a vše přehledně 

zapsat do této práce. Zajímavé také bylo sledovat stav pacientky, který se v průběhu 

provedených terapií zlepšoval a výskyt potíží v distančních, relativně nesouvisejících 

částí těla. Využívala jsem hodně aktivitu a ochotu pacientky, s jejíž vydatnou pomocí se 

podařilo naplnit všechny očekávané cíle léčby. 

 S pacientkou se pracovalo velmi dobře, vše probíhalo ve velmi dobré atmosféře, 

kdy jsem naslouchala jejím obtížím a ona zase mým radám a úkolům pro autoterapii. 

Pacientka se o zlepšení svého stavu zasloužila zejména tím, že poctivě plnila 

autoterapii, která vycházela ze cviků při terapii, a proto se při provádění jednotlivých 

cviků tak zlepšovala. 

 Při práci s pacientkou mě překvapilo, že přestože pacientka nebyla občas 

schopná verbálně vyjádřit své obtíže, vždy provedla daný úkol přesně, jak jí bylo 

zadáno. Například hned v první terapii, kdy při využití metody PIR dokázala pacientka 

přesně stupňovat odpor podle toho, jak jsem ji žádala a dokázala i správně relaxovat, 

někteří se toto učí několik terapií. I zdatný sportovec může při prováděný jednoduchých 

cviků zklamat a naopak vážně nemocný pacient může svými schopnostmi mile 

překvapit. Na začátku terapie jsem si stanovila cíle, které se mi podařilo splnit. 
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Příloha 2 – Vzor informovaného souhlasu 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (§ 23 odst. 2 zákone č.20/1966 Sb.) a 

Úmluvou o lidských právech o biomedicíně č. 96/2001, Vás žádám o souhlas 

k vyšetření a následné terapii. Dále Vás žádám o souhlas k nahlížení do Vaší 

dokumentace osobou získávající způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v rámci 

praktické výuky a s uveřejněním výsledků terapie v rámci bakalářské práce na FTVS 

UK. Osobní data v této studii nebudou uvedena. 

Dnešního dne jsem byla odborným pracovníkem poučena o plánovaném 

vyšetření a následné terapii. Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem 

potvrzuji, že odborný pracovník, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co 

je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu, a měla jsem možnost klást mu 

otázky, na které mi řádně odpověděl. 

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměla a výslovně 

souhlasím s provedením vyšetření a následnou terapií. 

Souhlasím s nahlížením níže jmenované osoby do mé dokumentace a 

s uveřejněním výsledků terapie v rámci studie. 

Datum:……………………………………………………………………………………. 

Osoba, která provedla poučení:…………………………………………………………... 

Podpis osoby, která provedla poučení:…………………………………………………… 

Vlastnoruční podpis pacienta:……………………………………………………………. 
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Příloha 3 – Obrázky 

Obrázek č. 1 – Palmární a dorzální flexe (17) 

 

 

Obrázek č. 2 – Radiální a ulnární dukce (17) 
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Obrázek č. 4 – Flekční typ Moteggiovy zlomeniny (24) 

 

 

Obrázek č. 5 - Extenční typ Moteggiovy zlomeniny (24) 
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Příloha 4 – Fotodokumentace 
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Fotografie č. 3 - Cvičení s Thera-Bandem (zlepšení protažitelnosti ulnárních adduktorů 
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Příloha 5 – Seznam použitých zkratek 

AGR – Antigravitační relaxace 

APTT – Tromboplastinový čas 

C – Cervikální, krční 

Cm – Centimetr 

CP - Courant modulé en courtes périodes, proudy střídající se v krátké periodě 

Dx – Dexter, pravý 

EKG – Elektrokardiografie 

Hz – Hertz 

J - Joul 

Kg – Kilogram 

L – Lumbální, bederní 

LP - Courant modelé en longes périodes, proudy střídající se v dlouhé periodě 

m. – Musculus, sval 

NS – Nervová soustava 

PIR – Postizometrická relaxace 

Pozn. – Poznámka 

QUICK – Protrombinový čas 

Rh – Rhesus faktor 

RTG - Rentgen 

SIAS – Spina illiaca anterior superior 

Sin. – Sinister, levý 

SIPS - Spina illiaca posterior superior 
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TENS - Transkutánní elektrická neurostimulace 

TF – Tepová frekvence 

Th – Torakální, hrudní 

TK – Tlak krve 

UZ – Ultrazvuk 

 


