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SOUHRN 

Název:  Změny schopnosti stabilizace a čití na noze po zranění 

hlezna  u volejbalistů 

Cíle:  Zjistit, zda má dřívější poranění hlezenního kloubu vliv na schopnost 

stabilizace nohy a aferentní funkce nohy. Vyšetřit schopnost stabilizace 

a aferentní funkce nohy po poranění hlezenního kloubu. Zjistit, zda 

existuje nějaká souvislost mezi změnami schopnosti stabilizace nohy 

a aferentními funkcemi nohy po poranění hlezenního kloubu.  

Metody: Vyšetření schopnosti stabilizace nohy pomocí stoje na jedné dolní 

končetině. Vyšetření aferentní funkce nohy pomocí vyšetření 

povrchového a hlubokého čití neurologickým vyšetřením (diskriminační 

čití, grafestezie, palestezie, kinestezie) – s použitím dvoubodového 

esteziometru, ladičky a tupého předmětu.  

Výsledky: Schopnost stabilizace nohy po dříve prodělaném distorzním poranění 

hlezenního kloubu vyšetřovaná stojem na poraněné dolní končetině 

v porovnání se zdravou dolní končetinou byla zhoršena u 62,5% 

probandek. Aferentní funkce nohy po dříve prodělaném poranění 

hlezenního kloubu nebyly výrazně ovlivněny. Pouze vyšetření 

diskriminační citlivosti na nártu poraněné dolní končetiny (oblast středu 

Lisfrankova kloubu) ukázalo sníženou exterocepci, a to u 62,5% 

probandek. Při vyšetření grafestezie, kinestezie a palestezie nebyly 

nalezeny signifikantní změny po distorzním poranění hlezenního kloubu. 

Změny stabilizační funkce nohy a diskriminačního čití na nártu nohy 

(střed Lisfrankova kloubu) byly nalezeny současně pouze u 37,5% 

probandek.  

Klí čová slova: poranění hlezenního kloubu, stabilita, vyšetření čití, volejbalové zranění 



 

 

ABSTRACT 

Title: Changes of stabilization ability and sensation of the foot after ankle 

injury by volleyball players 

Objectives: To examine if volleyball players have any changes of stabilization ability 

and afferent function of the foot, using examination of stabilization 

ability and afferent function examination of the foot after ankle injury. 

To discover if any interrelated connections exist between stabilization 

ability and afferent function of the foot after ankle injury by volleyball 

players. 

Methods: We used a single-leg stance to examine postural control. We performed 

a common neurological examination (two-point discrimination, 

graphestesia, kinesthesia and vibration sense) to examine afferent 

function – superficial sensation and deep sensation with two-point 

esthesiometer, tuning-fork, and blunt object.  

Results:  Stabilization ability after ankle injury using a single-leg stance 

examination deteriorated for 62.5% probands. Afferent function of the 

foot after ankle injury wasn´t significantly impacted. Only two-point 

discrimination in the middle of the instep injured foot (area Lisfranc 

joint) decreased by 62.5% probands. Graphestesia, kinesthesia and 

vibration sense examination didn´t show significant changes of afferent 

function after distorsion injury of the ankle. A change of stabilization 

ability and two-point discrimination in the middle of the instep injured 

foot was found simultaneously by 37.5% probands.  

Keywords:  ankle injury, stability, sensory examination, volleyball injury 
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1 ÚVOD 

Poranění ligamentózního aparátu hlezna je jedním z nejčastějších úrazů vůbec. 

K těmto poraněním dochází jak v běžném životě, tak zejména ve sportu. Zvláště tam, 

kde se objevuje množství výskoků a doskoků a rychlých koordinačně náročných 

pohybů, jako například ve volejbale. Příčinou úrazového procesu je porucha adaptace 

tkání rozličnými mechanismy, které způsobují překročení hranice pevnosti vazů, šlach 

nebo kostí. 

Distorze hlezenního kloubu je jednoznačně nejčastějším akutním zraněním 

i zraněním jako takovým ve volejbale. Tvoří polovinu všech volejbalových zranění 

(Bahr, 1994). Nejčastější situací, kdy vzniká distorzní poranění hlezenního kloubu 

ve volejbalu, je dopad u sítě (zóny II, III a IV) po smečařském nebo blokařském 

rozběhu, a to na spoluhráče, protihráče či míč nebo pouze špatný mechanismus dopadu 

na palubovku (Agel, 2007; Augustsson, 2006; Bahr, 1997a). 

Komplikací, která se často vyskytuje po úraze hlezna, je vznik nestabilního kotníku 

s náchylností k recidivám distorzních poranění. V důsledku těchto opakovaných 

poranění vzniká tak zvaná chronická laterální instabilita hlezna, která se ovšem může 

projevit i po prvotním poranění. Fenomény provázející chronickou laterální instabilitu 

hlezna jsou např. bolestivost, přetrvávající otok, pocity nejistoty, omezení rozsahu 

pohybu v kloubu, snížení svalové síly a hlavně viklavost a nekontrolované podklesávání 

končetiny tzv. giwing way fenomén. Chronická laterální instabilita se dá 

patomechanicky rozdělit na mechanickou a funkční, ale v praxi se většinou vyskytují 

oba typy dohromady. 

Mechanická laterální instabilita je často definovaná jako nedostatečnost pasivních 

stabilizátorů hlezna. Dá se diagnostikovat pomocí provedení klinických testů 

či složitějších zobrazovacích vyšetření.  

Termín funkční laterální instabilita označuje komplex symptomů, který nemá 

přesnou definici. Popisuje poruchu neuromuskulárního systému, kde vlivem 

strukturálního poranění svalových a ligamentózních tkání hlezenního kloubu vzniká 

porucha propriocepce a celé senzomotorické funkce. Následkem poruchy 

senzomotorické funkce je narušena schopnost stabilizace hlezna, posturální kontrola 

a tím pádem i stabilita kloubu. 
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Hlavním cílem práce je zjistit, zda poranění hlezenního kloubu u volejbalistek má 

vliv na proces stabilizace hlezenního kloubu a senzomotorické funkce v oblasti nohy, 

pomocí vyšetření stoje na jedné dolní končetině a vyšetření exterocepce a propriocepce.  

Dlouholetá volejbalová hráčská zkušenost a zjištění, že mezi volejbalovými 

zraněními se nejčastěji vyskytují právě distorzní poranění kotníku, při kterých vznikají 

poruchy neuromuskulárního aparátu vedoucí k opakovanému poranění, mě vedlo 

k zpracování tohoto tématu. Cílem teoretické části práce je pokusit se získat komplexní 

náhled na problematiku poranění hlezenních kloubu zejména ve volejbale. Záměrem 

praktické práce je zjistit, zda se u jedinců s poraněním hlezenního kloubu opravdu 

vyskytují změny senzomotorické funkce a schopnosti stabilizace kloubu, které by ho 

mohli predisponovat k dalším poraněním nejen hlezenního kloubu. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Funkční anatomie a kineziologie nohy  

Noha, jako anatomický termín, je označení pro část dolní končetiny distálně 

od hlezenního kloubu (Kolář, 2009). 

Noha zprostředkuje styk těla s terénem, po kterém se pohybujeme. Má dvě hlavní 

funkce nese hmotnost těla (funkce nosná, opěrná, statická) a je přizpůsobena 

pro lokomoci vestoje (funkce dynamická, lokomoční). Noha je schopna aktivně 

uchopovat terénní nerovnosti, a tím zajišťovat potřebnou oporu pro lokomoci 

po nerovném terénu. Tím, že noha slouží, jak k zajištění stabilního stoje, tak 

i k bipedální lokomoci, se stala více orgánem podpůrným než uchopovacím 

(Dylevský, 2009; Véle, 2006). 

2.1.1 Kostra nohy 

Kostra nohy se skládá z 26 kostí. Existuje různé dělení, anatomické, funkční 

podélné a příčné.  

Anatomicky ji můžeme rozdělit do tří oddílů zánártní část – tarsus, 7 kostí 

nepravidelného tvaru, nárt – metatarsus, 5 kostí dlouhého typu a články prstů – 

phalanges, 14 článků prstů, dva pro palec tři pro ostatní prsty (Čihák, 2001; 

Dylevský, 2009; Kolář, 2009). 

Při funkčním rozdělení nohy pomocí dvou příčných linií, odpovídajících 

Chopartovu a Lisfrankovu kloubu, je noha tvořena rovněž třemi oddíly: zánožím, které 

je tvořeno dvěma velkými tarzálními kostmi (talus a calcaneus); středonožím, které 

je tvořeno pěti menšími tarzálními kostmi (os cuboideum, os naviculare, ossa 

cuneiformia) a přednožím, které tvoří nártní kosti a články prstů. Toto dělení 

je významné proto, že nejvýznamnější pohyby se odehrávají právě v Chopartově kloubu 

(Kolář, 2009). 

Z funkčního hlediska je také významné dělení do dvou paralelních paprsků, 

které pomáhají tvořit podélnou klenbu nohy. Mediální (palcový) paprsek je tvořený 

kostí hlezenní, loďkovitou, kostmi klínovitými, prvním až třetím metatarzem a 1. – 3. 

prstem. Laterální (malíkový) paprsek tvoří kost patní, krychlová 4. a 5. matatarzus 
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a 4. a 5. prst. Oba paprsky podélné klenby jsou proximálně blízko u sebe a distálně se 

vějířovitě rozbíhají (Dylevský, 2009; Kolář, 2009). 

2.1.2 Kloubní a ligamentózní aparát nohy 

Kvůli své specifické funkci (opěrná a lokomoční) musí být noha dostatečně 

flexibilní, ale zároveň rigidní. To zajišťuje, jak tvar jednotlivých kostí a jejich vzájemná 

vazba ligamentózními strukturami, tak fixace nožních kleneb svalovým aparátem bérce 

a nohy (Dylevský, 2009). 

Velmi četné artikulace mezi segmenty jsou spojeny kloubním pouzdrem 

a mohutných ligamentózním aparátem. Všechny klouby na noze mohou být příčinou 

pohybových omezení, a proto je nutné vyšetřovat jejich rozsah i kloubní vůli 

(Véle, 2006).

 

Obrázek 1Klouby nohy (in Čihák, 2001) 

CH štěrbina Chopartova kloubu 

L štěrbina Lisfrankova kloubu 

1 art. talocruralis 

2 malleous medialis et lateralis 

3 lig. talocalcaneare interosseum 

4 art. talocalcaneonavicularis 

5 art. calcalneocubiodea 

6 vazivové spojení mezi os naviculare 
a os cuboideum 

7 art. cuneonavicularis (+ klouby mezi ossa 
cuneiformia, mezi od cunoeiforme laterale 
a os cuboideum) 

8 lig. cuneocuboideum interosseum 
a lig. cuneiformia interossea 

9 art. tarsometatarsalis 

10 art. intermetatarsalis 

11 lig. metatarsalia interossea 

12 postranní vazy metatarsofalageálních kloubů 

13 art. metatarsophalangeae 

14 art. interphalangeae (proximales) 

15 art. interphalageae (distales) 

16 art. interphalangea hallucis 
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Horní kloub hlezenní (art. talocruralis) 

Spojuje talus a vidlici tvořenou tibií a fibulou. Kloub je vpředu i vzadu spojen 

kloubním pouzdrem, které je slabé a volné. Celý kloub je z mediální a laterální strany 

zesílen systémem postranních vazů, které vedou od obou kotníků na talus a calcaneus, 

popř. navikulární kost (Dylevský, 2009; Hrazdira, 2008). 

Na mediální straně je to silné ligamentum deltoideum, které zajišťuje stabilitu 

kloubu na vnitřním okraji nohy, nedovoluje posun tibie vůči talu. Je vějířovitě 

uspořádané a dělí se na tři části (pars tibiocalcanea, pars tibiotalaris a pars 

tibionavicularis), z nichž aspoň jedna je vždy napnuta. Významným stabilizátorem 

je ligamentum tibiotalare posterius, jdoucí k processus posterior tali a ligamentum 

tibiotalare anterius, směřující ke krčku talu (Čihák, 2001; Dylevský, 2009; 

Hrazdira, 2008). 

Laterální stranu kloubu zesiluje ligamentum collaterale laterale, které má variabilní 

délku, šířku, tloušťku i průběh a rozděluje se na tři části. Tato ligamenta mají funkci 

stabilizační, zejména horního hlezenního a subtalárního kloubu. Jejich napětí je závislé 

na pozici nohy. 

• Ligamentum talofibulate anterius (LFTA) – vede od přední části distální fibuly 

ke krčku talu. Posiluje anterolaterální plochu kloubního pouzdra hlezenního 

kloubu. Je to primární stabilizátor hlezenního kloubu, ve všech pozicích, nejvíce 

však v plantární flexi (kdy je uvolněn LCF). Zabraňuje předozadnímu posunu 

talu ve vztahu k tibii  a fibule. Tento vaz je nejčastějším místem poraněné 

zevního vazivového komplexu hlezenního kloubu obzvlášť při inverzně 

působícím násilí. Je také nejčastěji poraněným vazem vůbec na celé noze 

(65% poranění hlezna). Pokud je noha v plantární flexi, funguje jako kolaterální 

vaz. LFTA je také hlavním zdrojem bolestivé signalizace při přetížení 

hlezenního kloubu (Dylevský, 2009; Hrazdira, 2008; Kalvasová, 2009a). 

  

• Ligamentum talofibulare posterius (LFTP) – jde od zevního maleolu a distální 

fibuly k zadnímu výběžku talu. Zbraňuje dorzálnímu posunu nohy vůči bérci. 

Poranění tohoto vazu není časté. Dochází k němu při supinaci a vnitřní rotaci 

nohy (Hrazdira, 2008; Kalvasová, 2009a). 
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• Ligamentum calkaneofibulare (LCF) – vede od vrcholu zevního maleolu 

k laterální straně calcaneu. Současně tak formuje i patro pouzdra peroneální 

šlachy (retinaculum musculorum fibularium superius). Zabraňuje inverzi 

calcaneu vzhledem k fibule. Stabilizuje hlezno v neutrální pozici a dorzální flexi 

(kdy je uvolněno LFTA). Při kompletní ruptuře může dojít k poranění 

peroneální šlachy a pouzdra. K poranění dochází při supinaci nohy 

(Hrazdira, 2008; Kalvasová, 2009a). 

Pohyby v horním hlezenním kloubu 

Pohyb v tomto kloubu, ostatně skoro v žádném kloubu na noze není „čistý“. 

Plantární flexe je spojena s inverzí (supinace s addukcí). Dorzální flexe je spojena 

s everzí (pronace s abdukcí). Rozsah pohybu ve smyslu dorzální a plantární flexe, 

jakožto hlavních pohybů v horním hlezenním kloubu je 90°, ve směru plantární flexe 

30° – 50°, ve směru dorzální flexe 20° – 30°. Využívá se exkurze asi 50° – 60° 

(Čihák, 2001; Véle, 2006). 

Pohyb ve směru plantární flexe provádí jako hlavní sval m. triceps surae s pomocí 

dalších svalů: m. tibialis posterior, m. flexor digitorum longus, m. flexor hallucis 

longus, m. peroneus longus a brevis, m. plantaris. Pohyb neutralizují bércové svaly 

rušící pronační a supinační vliv na kloub (Dylevský, 2009; Véle, 2006). 

Pohyb ve směru dorzální flexe provádí jako hlavní sval m. tibialis anterior 

s pomocí svalů: m. extensor digitorum longus a brevis, m. extensor hallucis longus 

a mm. peronei. Pohyb opět neutralizují bércové svaly, které ruší pronační a supinační 

vliv na kloub (Dylevský, 2009; Véle, 2006). 

Nervové zásobení horního hlezenního kloubu 

Přední stranu pouzdra zásobují nervy z n. peroneus profundus (zevní část přední 

strany je zásobena popřípadě ještě z n. peroneus superficialis), zásobení zadní strany je 

z n. tibialis, event. z n. plantaris medialis. Nekonstantně se k pouzdru dostávají i vlákna 

z n. suralis, vzadu laterálně a z n. saphenus, vzadu mediálně (Čihák, 2001; 

Dungl, 1989). 
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Dolní kloub hlezenní 

Dolní kloub hlezenní se skládá ze dvou částí. Zadní část tvoří articulatio subtalaris 

(=art. talocalcanea), přední část art. talocalcaneonavicularis a art. calcaneocubiodea, 

které spolu vytvářejí funkční jednotku art. tarsi transversa neboli Chopartův kloub 

(Čihák, 2001; Dungl, 1989; Dylevský, 2009). 

Subtalární kloub je uzavřen tenkým a krátkým pouzdrem a nekomunikuje s dalšími 

tarzálními klouby. Stabilitu kloubu udržují čtyři silné vazy: lig. talocalcaneum 

posterius, laterale, mediale a interosseum, které je rozepjaté v sinus tarsi a brání 

přílišné everzi paty. Naopak přílišné inverzi paty brání cervikální vaz, kterým je kryt 

laterální vchod sinus tarsi (Dungl, 1989; Dylevský, 2009). 

Pohyby 

Hlavními pohyby v subtalárním kloubu jsou inverze a everze. Jak už bylo napsáno 

výše, inverzí rozumíme supinaci s addukcí a everzí pronaci s abdukcí, kde addukce je 

pohyb nohy kolem vertikální osy dovnitř a abdukce ven. Rozsah mezi nimi je asi 35° – 

45° při extenzi v koleni (při flexi se zvyšuje). Pronace je rotační pohyb planty kolem 

podélné osy nohy laterálně asi 15°, od podložky se zvedá malíková hrana, klenba nohy 

se snižuje. Supinace je rotační pohyb planty kolem podélné osy nohy mediálně asi 35°, 

od podložky se zvedá palcová hrana, klenba nohy se zvyšuje (Dylevský, 2009; 

Véle, 2006). 

Inverzi v dolním hlezenním kloubu provádějí m. tibialis posterior, m. flexor 

digitorum longus a m. flexor hallucis longus. Pomocným svalem je m. triceps surae, 

m. tibialis anterior, m. extenzor hallucis longus. 

Everzi v dolním hlezenním kloubu provádějí m. peroneus longus a brevis. 

Pomocným svalem je m. extenzor digitorum longus.  

Subtalární a hlezenní kloub představují funkční jednotku, ve které rozsah pohybu 

v obou kloubech dovoluje vzájemnou funkční kompenzaci (Dylevský, 2009; 

Véle, 2006). 
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Nervové zásobení dolního hlezenního kloubu 

Na hřbetní straně je kloub zásoben z n. peroneus profundus, na plantární straně 

z n. plantaris medialis a lateralis a z r. profundus n. plantaris lateralis (Čihák, 2001; 

Dungl, 1989). 

Chopartův kloub (art. tarsi transversa) 

Je označení pro kloubní linii napříč nohou, ve které na sebe navazují 

art. talocalcaneonavicularis a art. calcaneocubiodea (Čihák, 2001). 

Art. talocalcaneonavicularis je mediální částí předního oddílu dolního zánártního 

kloubu. Kloubní pouzdro zesilují kalkaneonavikulární vazy – lig.  calcaneonaviculare 

dorsale a plantare. Lig. calcaneonaviculare plantare zesiluje tibioplantární úsek 

kloubního pouzdra, s kterým vytváří vazivově chrupavčitou destičku fibrocartilago 

navicularis, která je vrcholem podélné nožní klenby. Lig. calcaneoviculare dorsale 

zajišťuje laterální stabilitu art. talocalcaneonavicularis. Je součástí lig. bifurcatum, 

které se nachází na hřbetu nohy, má tvar písmena „V“ a nazývá se klíč Chopartova 

kloubu – po jeho protětí lze otevřít Chopartův kloub (Čihák, 2001; Dungl, 1989; 

Dylevský, 2009).  

Art. calcaneocubiodea tvoří laterální část předního oddílu dolního zánártního 

kloubu. Kloubní pouzdro je zesíleno laterální částí lig. bifurcatum 

a lig. calcaneocubiodeum plantare, které je částí lig. plantare longum (Dungl, 1989). 

Chopartův kloub spolupracuje s dolním hlezenním kloubem a je důležitý z hlediska 

pružnosti nohy a chirurgických zákroků (Čihák, 2001; Dylevský, 2009). 

Pohyby, které probíhají v tomto kloubu, jsou abdukce, addukce, plantární flexe, 

inverze a everze (Čihák, 2001). 

Lisfrankův kloub 

Kloub Lisfrankův, je složen z art. tarsometatarsalis a art. intermetatarsalis, tvoří 

funkční jednotku, kloubní linii jdoucí napříč nohou, zapojenou do pérovacích pohybů 

nohy. Malé pasivní pohyby při změně zátěže nohy jsou vlastní funkcí této kloubní linie. 

Metatarzy jsou synoviální spojeny s výjimkou I. MTT, který má vlastní synoviální 

dutinu i kloubní pouzdro a není spojen s ostatními metatarzy (stejně jako na horní 
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končetině). Čtvrtý a pátý metatarz jsou přitom pohyblivější než ostatní, proto se zevní 

okraj nohy lépe přizpůsobuje podložce (Čihák, 2001; Dungl, 1989). 

Pohyby probíhající v tomto kloubu jsou drobné vzájemné posuny mezi metatarzy. 

I. MTT je více pohyblivý než zbylé metatarzy (Čihák, 2001). 

Morfologie kolaterálních ligament 

Kolaterální ligamenta hlezna mají příznačnou morfologii a strukturu, která 

vysvětluje jejich chování v případě poranění a jejich reakci na zátěž. Ligamenta jsou 

tvořena elastinovými a kolagenními vlákny. Elastinová vlákna jsou pružnější, mohou se 

prodloužit až o 150% délky, ale mají menší pevnost, asi 3 MPa. Kolagenní vlákna jsou 

ohebná a pevná na tah, ale jejich pružnost není příliš velká. Maximální protažení se 

pohybuje pouze mezi 4 – 10% délky, pevnost je ale až 50 – 100 MPa, a snesou zatížení 

až 50N na 1mm2. Pevnost a pružnost vláken závisí také na periodickém pruhování, které 

je tvořeno střídáním molekul tropokolagenu a mikrofibril. Toto periodické pruhování se 

mění v důsledku poranění, onemocnění nebo imobilizace a také v důsledku stárnutí, 

při kterém nastává deformace kolagenových vláken. Vlákna už nejsou tolik pevná 

a mají nižší meze protažení. Z mechanických vlastností, ke kterým dochází vlivem 

různých faktorů, jako je stárnutí, imobilizace nebo poškození, můžeme zmínit zejména 

zvýšení lineární tuhosti a snížení hodnot maximálního zatížení (Hrazdira, 2008; 

Kalichová, 2011; Kotranyiová, 2007). 

Hojení ligament 

Hojení vaziva probíhá ve třech fázích a celý tento proces je ukončen vytvořením 

pevné vazivové struktury. 

• I. fáze – zánětlivá – začíná bezprostředně po zranění, reakce trombocytů vede 

k zástavě krvácení přetržených vazů a ke vzniku koagula. Aktivace reparačních 

a imunitních buněk, tato fáze trvá 4-6 dní. 

• II. fáze – proliferační – fibroblasty vytvoří síť kolagenních vláken, do níž 

prorůstají cévy. Fáze vlastní tvorby vaziva trvá asi 3 týdny.  

• III. fáze – maturační – dozrávání vaziva pomocí svrašťování kolagenu, obnova 

normální vaskularity a obsahu vody ve tkáních. V této fázi dochází ke kontrakci 

a remodulaci vazivové jizvy, která vrcholí v 6. týdnu. Celá tato fáze může trvat 

až jeden rok (Hubbard, 2008; Kotranyiová, 2007). 
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2.1.3 Nožní klenba 

Z hlediska statiky a je nožní klenba útvar, který přenáší na něj působící zatížení 

na tři pilíře, tvořené třemi hlavními oblouky ohraničujícími celou nožní klenbu, 

obloukem vnitřním, zevním a příčným, nebo také klenbou příčnou, laterální a mediální 

(Kapandji, 1987), které se dotýkají podložky v místě hlavičky I. a V. MTT a dorzální 

části patní kosti (Čihák, 2001; Vařeka, 2009; Véle, 1995). Tento pohled na nožní klenbu 

je v současné době překonán. 

„Z funkčního dynamického hlediska je vhodnější přirovnání nožní klenby spíše 

ke štaflím nebo střeše, kde jsou krokve udržovány v požadovaném postavení 

kleštinami“ (Kapandji, 1987, s. 218). Tento model lépe vyjadřuje schopnost odolávat 

dynamickým změnám zatížení během chůze a kontrole polohy COP (Centre 

of Pressure, viz níže) ve stoji (Vařeka, 2009). 

Tradiční statický model nožní klenby se používá zejména při anatomickém 

popisu z důvodu srozumitelnosti a obecné známosti tohoto modelu. V této práci 

použijeme právě tento popis tříbodového modelu nožní klenby.  

Stabilní těleso musí být podepřeno ve třech bodech a těžiště musí být mezi 

těmito třemi body. I noha má proto tři opěrné body, jimiž jsou výše jmenované hrbol 

kosti patní, hlavička I. MTT a hlavička V. MTT. Mezi těmito opěrnými body jsou 

vytvořeny dva systémy kleneb – klenby příčné a podélné. Klenby chrání měkké části 

chodidla a umožňují pružný nášlap nohy (Čihák, 2001; Dylevský, 2009). 

Příčné klenutí nohy se klene nohou v podstatě po celé délce nohy, tvoří ho řada 

příčných kleneb. Nejčastěji se jako příčná klenba popisuje klenutí mezi hlavičkami 

I. a V. MTT. Nejvíce zřetelná je ovšem v úrovni kosti krychlové a klínových kostí. 

Příčnou klenbu udržuje systém napříč probíhajících vazů na plantární straně nohy 

a šlašitý třmen, kterým společně pohybují m. tibialis anterior a m. peroneus longus 

(Čihák, 2001; Dylevský, 2009; Véle, 2006; Vařeka, 2009). 

Podélné klenutí nohy je ohraničeno laterální a mediální podélnou klenbou, 

mezi kterými je řada dalších podélných klenutí, zjednodušeně se popisuje pět podélných 

kleneb, jako je pět metatarsů. Podélná klenba je vyšší na straně tibiální a nižší na straně 

fibulání. Na jejím udržování se podílejí vazy na plantární straně nohy orientované 

podélně, z nichž má největší význam lig. plantare longum a svaly, které jdou podélně 
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chodidlem – m. tibialis posterior, m. flexor digitorum longus, m. flexor hallucis longus, 

m. abduktor hallucis a m. flexor hallucis brevis, krátké svaly probíhající na povrchu 

planty. Dále povrchová aponeurosis plantaris a šlašitý třmen pod chodidlem, pomocí 

něhož tibiální stranu nohy táhne vzhůru m. tibialis anterior (Čihák, 2001; 

Dylevský, 2009; Véle, 1995; Véle, 2006, Vařeka, 2009). 

Udržení příčné a podélné klenby závisí na třech faktorech – tvaru kostry nohy, 

architektonice jednotlivých kostí a vazivovém aparátu nohy (pasivně) a svalech nohy 

(aktivně). Rozhodující význam pro udržení klenby mají sice svaly, ale samy nestačí, 

je potřeba správné uspořádání kostěných elementů a ligamentózního aparátu 

s kloubními pouzdry, které zpevňují nožní klenbu. Elektromyografické studie ukazují, 

že při normálním zatížení, kterým rozumíme stoj a chůzi, není potřeba žádné svalové 

aktivace pro udržení klenby. Ke kontrakci těchto svalů, dochází až při vyšším zatížení, 

které se v běžné chůzi nikdy nevyskytuje (Dylevský, 2009; Véle, 2006). Pokud jsou 

vazy či kosti insuficientní, svalstvo nohy může klenbu nohy udržet dočasně, ale 

ne trvale (Vařeka, 2009). 

2.2 Biomechanické aspekty 

2.2.1 Biomechanika stoje 

Noha je důležitou složkou systému stability v bipedálním stoji. Jde o segment 

přímo kontaktující podložku, přenáší tíhovou sílu těla a reakční sílu podložky, aktivně 

se účastní na tvorbě sil, které aktivně korigují oscilace kvazistatického stoje. Posturální 

funkce nohy je z biomechanického hlediska realizována především prostřednictvím 

určitých oblastí plosky nohy, které je třeba si definovat.  

Oporná plocha – Area of Suporrt (AS) byla definována jako plocha kontaktu podložky 

s lidským tělem (Janura, 2007; Vařeka, 2009). 

Přesněji jde o část plochy kontaktu – Area of Contact (AC) podložky a těla, která 

je aktuálně využívána k vytvoření oporné báze – Base of Support, BS (Vařeka, 2009). 

Oporná báze (BS) byla definována jako část podložky vymezená krajními body AS 

(Janura, 2007; Vařeka, 2009). 
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Lidské tělo ve stoji, bývá přirovnáváno k tzv. obrácenému kyvadlu, kdy 

je přítomna malá opěrná báze s relativně vysoko uloženým těžištěm, proto jde o labilní 

rovnovážnou polohu (Janura, 2007). Během stoje je podle aktuální a průběžně se měnící 

situace vyhodnocované řídicím systémem využíváno jednotlivých bodů plochy kontaktu 

(AC) k vytváření opěrné plochy (AS) a od ní odvozené opěrné báze (BS), tak aby se 

COP nacházelo uvnitř opěrné báze (Vařeka, 2004). Zkratka COP (Centre of Pressure) 

označuje působiště vektoru reakční síly podložky, souvisí s COG (Centre of Gravity) 

což je průmět těžiště těla (COM, Centre of Mass) do roviny oporné báze (BS), který se 

v kvazistatické poloze se musí vždy nacházet uvnitř této oporné báze. Pokud se ocitne 

mimo, je možné ho vrátit zpět pouze rozšířením oporné báze pomocí přemístěním AC. 

COP a COG jsou shodné pouze u dokonale tuhého tělesa (Vařeka, 2009). 

Udržení stability ve vertikální poloze je složitý dynamický proces, který 

je popsán v kapitole 2.6.1. 

2.2.2 Biomechanika stoje na jedné dolní končetině 

Nárok na udržení stability vertikální polohy se snižuje zvětšením oporné plochy 

(AS) a zvyšuje jejím zmenšením, což je v případě stoje stoj na jedné dolní končetině. 

Schopnost udržení krátkodobého stoje na jedné dolní končetině je nezbytným 

předpokladem pro stabilní bipedální lokomoci (Véle, 1995, Véle, 1997, Véle, 2006). 

Vyšetření stoje o zúžené bázi, či stoje na jedné dolní končetině nebo dokonce 

na špičce jedné dolní končetiny se jeví jako dobrá testovací pomůcka pro schopnost 

udržování stability vzpřímeného stoje, jak už se zrakovou kontrolou nebo s jejím 

vyloučením (Véle, 1997).  

2.2.3 Biomechanický pohled na útočný úder ve volejbale 

Útočný úder ve volejbale představuje každé odbití míče do pole soupeře. 

Prováděn je nejčastěji ve výskoku, úderem do míče jednoruč. Cílem útočného úderu 

je znemožnit soupeři další udržení míče ve hře. Existují různé druhy úderů, jejichž 

pohybová struktura je skoro stejná, liší se pouze v hlavní fázi, kontaktu s míčem 

(Haník, 2004). 
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Struktura útočného úderu se v české odborné literatuře dělí do pěti fází. Těmito 

fázemi jsou rozběh, odraz, letová fáze, úder do míče, dopad (Haník, 2004; 

Kaplan, 1999). Na obrázku 2 je znázorněn průběh útočného úderu. 

 

Obrázek 2 Průběh útočného úderu (upraveno z Maquez, 2011) 

1 brzdící krok proveden přes patu (heel-on), 2 dokončení odrazu (toe-off), 3 úder do míče (ball impact), 

4 prvotní kontakt s podložkou (floor contact) 

Pro potřebu této diplomové práce bude útočný úder rozdělen do 4 fází a v těchto 

fází bude popsána hlavně činnost dolních končetin. Činnost dolních končetin je popsána 

u smečaře útočícího pravou horní končetinou. 

1. fáze příprava na výskok se skládá z rozběhu, jehož cílem je vyvolání horizontální síly 

pro vertikální odraz. Rozběh je zahájen jedním až dvěma přípravnými kroky ve směru 

šikmo k síti. Poté následují brzdící krok a dokrok, nazývaný také jako smečařský 

dvojkrok (Haník, 2004). Dlouhý brzdící krok pravou dolní končetinou je proveden přes 

patu. Zrychluje provedení kroku a zároveň brzdí při došlapu pohyb vpřed a převádí 

energii do odrazu. Dokrok levou dolní končetinou je kratší, dokončuje prodloužený 

krok umístěním chodidla před pravou dolní končetinu a má korekční funkci, dobržďuje 

dopředný pohyb a provádí konečné převedení energie rozběhu – horizontálního pohybu 

– do odrazu – vertikálního zdvihu těla (Haník, 2004; Kaplan, 1999). 

2. fáze výskoku zahrnuje dokončení odrazu a přechod do letové fáze. Odraz začíná hned 

po dokončení dokroku, jsou do něj zapojeny v rychlém sledu kloubní síly kotníku, kolen 

i kyčlí. V průběhu odrazu se postupně napínají dolní končetiny v kolenních kloubech, 
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zároveň s napínáním dolních končetin probíhá propínání špiček. Po úplném natažení 

dolních končetin a pohybem ze špiček je odraz dokončen (Haník, 2004; Kaplan, 1999). 

3. fáze se nazývá letová fáze a začíná po odrazu, odlepením palců od podložky, a končí 

prvním kontaktem s podložkou při dopadu. Během letové fáze dolní končetiny 

zaujímají různou polohu k zachování rovnováhy a vyrovnání pohybu paží a trupu. Tato 

fáze obsahuje jak nápřah paží, tak i samotný úder do míče, který při diagonální tvrdé 

smeči (vedené ze zóny IV) probíhá průměrně v polovině letové fáze (Marquez, 2011).  

4. fáze – dopad  

Po úderu do míče se nohy už během letové fáze připravují na dopad propnutím špiček. 

Špičky se dotýkají podložky jako první, odvinutím přes plochy chodidel na paty 

a ohnutím v kolenou do podřepu a ohnutím v kyčelních kloubech se utlumí pohybová 

energie pádu těla. Dopad by měl být měkký a tlumený na obě nohy, někdy pouze 

na jednu nohu (Haník, 2004; Kaplan, 1999). Při dopadu na jednu nohu jsou na tuto nohu 

kladeny větší nároky, jelikož musí přenést na podložku veškerou energii získanou 

odrazem, kterou při normální situaci (dopad na obě dolní končetiny) přenáší 

na podložku obě nohy. 
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Tabulka 1 Kineziologické rozdělení útočného úderu (upraveno z Maleček, 2010) 

Fáze útočného úderu Pohyby DKK Svaly hlavní Svaly pomocné 

Příprava na výskok 

flexe kyčelních 

kloubů 

m. iliopsoas m. sartorius 

m. pectineus m. TFL 

m. rectus femoris 
m. adduktor magnus, 

longus, brevis 

flexe kolenního 

kloubu (vlevo) 

m. biceps femoris m. gracilis, m. sartorius 

m. semitendinosus m. gastrocnemius 

m. semimembranosus m. popliteus 

extenze kolenního 

kloubu (vpravo) 
m. quadriceps femoris  

DF hlezenních 

kloubů 
m. tibialis anterior  

Výskok 

extenze kyčelních 

kloubů 

m. gluteus maximus m. adduktor magnus 

m. biceps femoris m. gluteus medius 

m. semitendinosus m. gluteus minimus 

m. semimembranosus  

extenze kolenních 

kloubů 

m. quadriceps femoris m. TFL 

 m. gluteus maximus 

PF hlezenního 

kloubu 
m. triceps surae  

Dopad 

flexe kolenních 

kloubů 

m. biceps femoris m. gracilis 

m. semitendinosus m. sartorius 

m. semimembranosus m. gastrocnemius 

 m. popliteus 

DF hlezenního 

kloubu 

m. tibialis anterior m. flexor dig. longus 

 m. extenzor hall. longus 
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2.2.4 Biomechanický pohled na blokování ve volejbale 

Blokování je herní činnost, při níž hráč svými pažemi přehrazuje určitý prostor 

nad sítí s cílem, zabránit přeletu míče do vlastního pole, srazit míč do pole soupeře, 

odrazit míč vzhůru a dozadu do vlastního pole a vykrýt určitý prostor vlastního pole 

ve směru útoku soupeře (Haník, 2004). 

Výchozím předpokladem pro blokování je optimální postoj hráče. Blokař stojí 

čelem k síti, chodidla má mírně od sebe a ramena souběžně se sítí. Paže drží ohnuté 

na obou stranách těla s rukama mírně nad rameny nebo ve výši pasu a dlaněmi 

obrácenými k síti. Kolena jsou mírně pokrčená. Hmotnost těla je přenesená mírně vpřed 

na špičky chodidel. Vzdálenost chodidel od sítě je asi 0,5 metru (Kaplan, 1999). 

Blokování můžeme rozdělit do dvou fází odraz a dopad. Pro účely této diplomové 

práce bude popsána hlavně činnost dolních končetin.  

Odraz k výskoku začíná flexí kolenních kloubů do úhlu 90° a flexí v kyčlích. 

To je fáze vyvolávající předpětí k následné fázi překonávající dynamický pohyb vzhůru. 

Ve fázi odrazu pracují především m. quadriceps femoris, m. triceps surae 

a mm. gastrocnemii (Kaplan, 1999). 

Dopad je proveden měkce přes špičky nohou a ztlumen ohnutím kolen jako 

při dopadu po útočném úderu. Dopad by měl být na obě nohy, jelikož se ale blokař musí 

aktivně podílet na obraně po celé délce sítě, často vlivem přesunu, úkrokem či během, 

dochází k vyrovnávání polohy paží a trupu a dopadu pouze na jednu nohu. Nastává 

stejná situace jako při dopadu po útočném úderu. Energie vzniklá při odrazu se přenáší 

na podložku pouze pomocí jedné nohy a na tuto nohu jsou kladeny větší nároky 

a objevuje se větší riziko úrazu.  

2.3 Extero a propriocepce 

Čití, citlivost nebo senzibilita jsou různé názvy pro komplexní smysl, který 

vychází z více druhů receptorů, tedy i vjemů přijímaných z vnějšího i vnitřního 

prostředí vlastního těla pomocí těchto receptorů. Motorické a senzitivní funkce jsou 

velmi těsně spojeny, z toho plyne, že správné čití je předpoklad pro dobrou kvalitu 

cílených pohybů i opěrnou motoriku. 
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Receptory dělíme na:  

• Exteroreceptory – na povrchu těla, v kůži a sliznicích. Zahrnují povrchovou 

citlivost a senzitivní funkce (zrak, chuť, čich, sluch). 

• Proprioreceptory – ve svalech a šlachách, hluboká citlivost. 

• Interoreceptory – ve vnitřních orgánech a vnitřním prostředí. 

2.3.1 Exteroreceptory 

Stavba kůže je stejná na noze jako na jiných částech těla, odlišuje se tloušťkou 

vrstev a rozmístěním kožních žláz. Epidermis (pokožka) je na chodidlech 20-50x tlustší 

než na jiných částech těla, škára (korium, dermis) je stejně silná jako zbytku těla. I tak 

je chodidlo velmi citlivé, a to díky bohatému senzitivnímu zásobení. Nervy v kůži 

vedou podkožními fasciemi a větví se v podkožním vazivu a v koriu. V okolí vlasových 

folikulů a v papilární vrstvě koria jsou vytvořeny zřetelné nervové pleteně (plexus 

dermalis). Povrchové receptory v kůži obecně můžeme nazvat hmatem. Vnímáme je 

dotekem a tlakem. Adekvátním podnětem taktilní (dotykové) citlivosti je tupý dotyk 

a lehký povrchový tlak, na které reagují: 

• Merkelovy destičky (tlak) – na povrchu epidermis, pomalu adaptabilní.  

• Meissnerova tělíska (dotek) – na povrchu epidermis a v papilách škáry, rychle 

adaptabilní.  

• Vater-Pacciniho tělíska (tlak, dotyk) – hlubší vrstvy epidermis, rychle 

adaptabilní, schopná šířit vibrace. 

• Golgi-Mazzoniho tělíska (tlak) – podobná předešlým, v pojivové tkáni.  

• Volná nervová zakončení (tlak) – ve vlasových váčcích. 

Další součástí povrchové citlivosti je termická citlivost. Receptory rozlišující teplo 

a chlad jsou: 

• Krauseho tělíska – v hlubokých vrstvách škáry (chlad) 

• Ruffiniho tělíska (teplo, tlak) 

Volná nervová zakončení v kůži a sliznicích reagují na bolest (algická citlivost). 

Adekvátním podnětem je dotyk ostrým předmětem, jakýkoliv podnět vedoucí 

k poškození tkáně, mechanické, chemické i termické podráždění. 
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Kromě těchto základních kvalit povrchové citlivosti, existují i další doplňující kvality, 

kterými jsou: 

Diskriminační citlivost, schopnost rozeznávat dva současné dotyky, závisí na hustotě 

receptorů dotyku, která není na celém povrchu těla stejná, a na věku – se stoupajícím 

věkem se zvyšuje vzdálenost, kterou je člověk schopen rozlišit. Např. na zádech 

rozeznáváme dva body jako oddělené až od vzdálenosti 5 – 6,5 cm, na bérci asi 4 cm, 

na bříškách prstů už 2 mm. Obecně daná norma pro rozeznávané vzdálenosti dvou bodů 

na těle neexistuje. 

Lokalizační citlivost (topostezie) je schopnost určit místo dotyku na těle. 

Grafestezie (dermolexie) je schopnost vnímat číslice, písmena, obrazce kreslené 

na kůži. Nejpřesnější je testování pomocí 5 cm velkých číslic, u kterých se vyskytují 

menší rukopisné rozdíly. 

(Druga, 1991; Opatský, 2003; Řasová, 2007; Varsik, 2004) 

2.3.2 Proprioreceptory 

Hluboké receptory (proprioreceptory) jsou uloženy ve svalech a při úponu 

šlach. Bohatě inervovány jsou také klouby. Vazy a fibrózní vrstva kloubního pouzdra 

mají největší nervové zásobení. Méně je zásobena synoviální vrstva. Nervové větve 

nezasahují do kloubní chrupavky, zásobena je subchondrální kost. Existují tyto 

receptory: 

• Svalová vřeténka – ve svalech, reagují na protažení svalu. 

• Golgiho šlachová tělíska – u úponů šlach, registrují svalovou kontrakci a změnu 

napětí svalu.  

• Paciniho tělíska – zaznamenávají fázický pohyb v kloubu. 

• Nocioceptory – citlivé na těžkou deformaci, extrémní změnu polohy kloubu 

a zánět. 

Hluboké čití se vyšetřuje orientačně pomocí statestezie, kinestezie a palestezie. 

Při vyšetření pomocí statestezie (polohocitu) musí vyšetřovaný určit, do jaké polohy 

vyšetřující dal končetinu nebo její část, nebo uvést druhostrannou končetinu do stejné 

polohy. Vyšetřuje se bez zrakové kontroly.  
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Kinestezie (pohybocit) je vyšetření pohybu v kloubu, kdy by měl vyšetřovaný určit, 

jakým segmentem a v jakém směru se hýbe. Opět se vyšetřuje bez zrakové kontroly. 

Palestezii (vibrační čití) vyšetřujeme pomocí graduované ladičky v místech, kde není 

velká vrstva podkožního tuku opřením o periost kostěných struktur. Vibrační čití 

vyšetřujeme opět při zavřených očích a srovnáváme s druhostrannou končetinou. 

Kombinací vyšetření povrchového a hlubokého čití je stereognozie – schopnost 

poznávat tvar předmětů pomocí hmatu bez kontroly zraku (Véle, 2006). 

Vyšetření hluboké i povrchové citlivosti je velice subjektivní vyšetření, je nutná dobrá 

spolupráce pacienta a proto je důležité pacienta dobře zainstruovat. Abychom zjistili, 

zda pacient vnímá podnět správně, porovnáváme vždy stejný druh čití na druhé 

polovině těla. 

(Druga, 1991; Opatský, 2003; Řasová, 2007; Varsik, 2004) 

2.4 Poranění ligamentózního aparátu hlezenního kloubu 

Ligamentózní poranění hlezna je jedním z nejčastějších úrazů vůbec. K těmto 

poraněním dochází jak v běžném životě, tak zejména ve sportu, zvláště tam, kde se 

objevují doskoky a výskoky, značné množství koordinačně náročných pohybů a kotník 

není chráněn vysokou botou, jako například ve volejbale (Hrazdira, 2008; 

Pokorný, 2002; Verhagen, 2004). 

Ligamentózní struktury hlezna jsou z traumatologického hlediska rozděleny 

do tří samostatných systémů a to vazy na tibiální a fibulární straně kloubu a vazy 

syndezmózy. Poranění vazů na fibulární straně hlezna jsou nejčastějšími úrazy 

pohybového aparátu (Dungl, 1989; Dungl, 2005). 

2.4.1 Mechanismus poranění ve sportu 

Poranění hlezenního kloubu vzniká nejčastěji: 

1. Inverzí = plantární flexe + addukce + supinace – více než 80% všech distorzí.  

Nejčastěji distenze LFTA a anterolaterální části kloubního pouzdra. Při pokračujícím 

násilí či větší síle přetržení LFTA a poraněno LCF (při převaze addukce) a LFTP.  

2. Rotací – poranění postranních vazy a vazy tibiofibulárních a membrana interossea.  
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Může dojít k porušení vazů pod mediálním kotníkem, nebo odlomení kotníku (pevné 

vazy). 

3. Everzí = dorzální flexe + abdukce + pronace – podstatně méně časté než inverzní 

poranění. 

Poranění lig. deltoidea pod vnitřním kotníkem. Dále poranění tibiofibulárního vazu, 

mezikostní membrány, event. se může vyskytnout fraktura fibuly. 

4. Dorzální flexí – separace syndesmózy, osteochondrální fraktura a fraktura krčku talu, 

nejčastěji se ovšem objevuje luxace talu. 

5. Plantární flexí – poškození postranních a tibiofibulárních vazů a předního retinakula. 

(Dungl, 1989; Hertel 2002; Hrazdira, 2008; Kotranyiová, 2004; Kotranyiová, 2007) 

2.4.2 Poranění hlezenního kloubu ve volejbale 

Jednoznačně nejčastějším akutním zraněním i zraněním jako takovým je 

ve volejbale distorze hlezenního kloubu. Tato poranění tvoří polovinu všech 

volejbalových zranění s výskytem 1 zranění za 1000 hodin vystavení volejbalu. 

Distorze hlezenního kloubu tvoří ¾ úrazů na dolní končetině ve volejbale. 78% hráčů 

volejbalu utrpělo během své volejbalové kariéry alespoň jeden výron kotníku. Z toho 

plyne, že pouze 22% hráčů volejbalu nemělo nikdy výron kotníku (Agel, 2007; 

Augustsson, 2006; Bahr, 1994; Bahr, 1997b; Reeser, 2006; Solgard, 1995; 

Stasinopoulos, 2004; Verhagen, 2001; Verhagen, 2004a; Verhagen, 2004b; 

Vorálek, 2009; Watkins, 1992). 

Jak zbylo zaznamenáno ve většině studií, větší riziko úrazů kotníku je při hře 

(v zápase) bez rozdílu výskytu mezi muži a ženami (Agel, 2007; Verhagen, 2004a). 

Jediný Bahr a kol. (1997a) udává vyšší riziko herních zranění u mužů než u žen. 

Celkový výskyt poranění kotníku byl zjištěn 0,7 zranění za 1000 hodin vystavení 

volejbalu během tréninku a 2,6 zranění za 1000 hodin vystavení volejbalu během 

zápasu (Bahr, 1994). 

Nejčastější příčinou vzniku distorze hlezenního kloubu je dopad v „konfliktní 

zóně“ u sítě na nohu spoluhráče při dvoj nebo trojbloku, dopad na nohu protihráčova 

smečaře při bloku nebo dopad na nohu protihráčova blokaře při smeči. Dalšími 

příčinami vzniku distorze hlezenního kloubu jsou kontakt s vybavením, např. špatný 
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dopad na podlahu nebo na míč. Častá jsou také nekontaktní zranění, která vznikají 

při špatném došlapu při běhu nebo přesunu na hřišti (Aagard, 1997; Agel, 2007; 

Augustsson, 2006; Bahr, 1994; Bahr, 1997a; Bahr 1997b; Verhagen, 2004a). 

Nejvíce zranění vzniká v zónách u sítě. Mezi autory se daná procenta liší, 

pohybujeme se ovšem kolem 70 – 90%. Největší počet poranění prodělali blokaři 

v zóně III, na druhém místě leví přední smečaři v zóně IV a nejméně z předních pozic 

praví přední smečaři a nahrávači v zóně II (Agel, 2007; Augustsson, 2006; Bahr, 

1997a). Převládají dvě herní činnosti v těchto pozicích, při kterých vznikají nejvíce 

úrazy kotníku a to blok přibližně 55% a smeč 30% (Aagard, 1996; Augustsson, 2006; 

Watkins, 1992). 

Největším rizikovým faktorem vzniku výronu kotníku je podle mnoha autorů 

výskyt předchozího výronu, bylo zjištěno, že až 79% recidivuje (Bahr, 1994; Bahr, 

1997a; Bahr, 1997b; Verhagen, 2004a). Bahr a kol. (1997a) zjistili, že 21 z 50 výronů se 

objevilo do 6 měsíců po předchozím výronu.  

2.4.3 Klasifikace poranění  

Pro poranění ligamentózního aparátu hlezenního kloubu se v praxi nejčastěji 

používá názvu distorze, česky výron kotníku. Distorze hlezenního kloubu, ale není 

diagnóza v pravém slova smyslu, jedná se o popis mechanismu úrazu. Dělení do skupin, 

dle závažnosti poranění vazivového aparátu je nejednotné. Hlavní je odlišit distenze 

(natažení) nebo parciální ruptury se zachovalou stabilitou od přerušení vazů spojených 

s nestabilitou hlezna (Hrazdira, 2008; Moster, 2007; Pokorný, 2002). 

Podle mezinárodní klasifikace nemocí dělíme poranění měkkého hlezna do dvou 

skupin: 

• S 932 – ruptura vazů kotníku a nohy 

• S 934 – podvrtnutí a natažení kotníku  

Dungl (2005) uvádí dvoustupňové dělení hlezenních poranění dle Watson-Jonese: 

1. Distorze – dojde k distenzi nebo částečné ruptuře vazu, ale stabilita kloubu 

zůstane zachována. 

2. Dislokace (luxace) talu z normální polohy ve hlezenní vidlici – je způsobena 

vytržením přední a střední části LCF ze zevního kotníku. 
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Dungl (2005) dále uvádí dvě třístupňová dělení dle Kleigera a dělení dle Cotlera. Dělení 

dle Kleigera: 

1. Distorze – poranění ligament nevede k poruše stability hlezna. 

2. Akutní nestabilita – léze ligament dovolí zvýšenou nebo abnormální pohyblivost 

talu, který však zůstává ve vidlici. Pro tento stav užívá rovněž termín subluxace 

se spontánní repozicí. 

3. Luxace – rozsah poranění ligament dovolí dislokaci talu z vidlice. 

Dělení dle Cotlera dělí poranění vazů do tří stupňů, od lehkého po těžký: 

1. Distenze s fibrilárními rupturami vazu. 

2. Výraznější intraligamentózní „disrupce“, kontinuita vazu je zachována. 

3. Úplně přerušení vazu (Dungl, 1989; Dungl, 2005). 

Liu et al. (1999) dělí poranění laterálního ligamentózního aparátu hlezna také do tří 

stupňů, především na základě zvyšujícího se ligamentózního poškození: 

1. Mikroskopické trhliny a distenzi LFTA bez přímého přerušení vazu. 

2. Kompletní ruptura LFTA a částečná ruptura LFC. 

3. Kompletní ruptura LFTA a kompletní ruptura LFC; pokud je i ruptura LFTP 

jedná se o dislokaci hlezna. 

2.4.4 Diagnostika a terapie 

Diagnostika 

Při anamnéze se ptáme pacienta na okolnosti úrazu, mechanismus úrazu, zda pocítil 

prasknutí, zda mohl pokračovat ve vykonávané činnosti či sportovním výkonu. 

Dotazujeme se na místo vzniku primární bolesti a otoku. Ptáme se, jak rychle se 

vytvořil otok, kde byl zpočátku lokalizován, jak se rozšiřoval a jak byla poskytnuta 

první pomoc (Dungl, 1989; Hrazdira, 2008). 

Pokračujeme dále vyšetřením aspekcí a palpací. Klinický obraz v mnohém napoví, 

protože se u každého stupně poranění vazů mírně liší. 

Při distorzi hlezenního kloubu (I. stupeň) dochází k překročení fyziologického 

rozsahu kloubu, natažení nebo částečné ruptuře kloubního pouzdra a vazů. Pacient může 

bez omezení dokončit pohybovou aktivitu. Příznaky, které se objeví po skončení zátěže, 
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jsou otok na straně poškození, hematom, hemartros (krevní náplň kloubu), omezení 

pohybu v kloubu a bolestivost v oblasti průběhu vazů. Stabilita kloubu je zachována. 

Při subluxaci (II. stupeň) dochází k ruptuře pouzdra, vazů, porušení kloubní 

kongruence, často se objevuje interpozitum měkké tkáně mezi kloubní plochy. Pacient 

může dokončit pohybovou aktivitu a příznaky, které jsou stejné jako u předchozího 

stupně poranění, se objeví taktéž po skončení zátěže. Navíc je přítomen otok celého 

kloubu a hlavním příznakem je nestabilita kloubu. 

Při kloubní luxaci (III. stupeň) dochází k úplné ztrátě kontaktu kloubních ploch 

a kompletní ruptuře vazu. Poraněný nemůže pokračovat ve fyzické aktivitě, 

na postiženou končetinu se nepostaví. Projeví se okamžitá bolest, masivní ohraničený 

otok a hematom pod zevním kotníkem. Dalšími příznaky jsou kloubní deformita, 

omezení pohybu kloubu, pružení při snaze o pasivní pohyb. Luxace kloubu je často 

spojena s poraněním kosti, pak mluvíme o luxační zlomenině. Při luxaci může dojít 

k poranění nervů nebo cév (Kolář, 2009; Moster, 2007). 

Jako další se při vyšetření používají klinické testy k vyšetření mechanické 

nestability, která je v akutní fázi snadno zjistitelná. Tyto testy by se nemělo zapomenout 

provést ihned po úraze v tzv. zlatém intervalu – než nastoupí otok a ochranný reflexní 

svalový spasmus, které toto vyšetření znesnadní a testy mohou vykázat falešné výsledky 

(Hrazdira, 2008). 

Klinické testy používající se na vyšetření mechanické nestability hlezna jsou: 

• Anterior drawer test – vyšetření předsunutí talu 

Pacient sedí s pokrčeným kolenem, úhel v kolenním kloubu je 90°. Poraněná noha 

je uvolněná v mírné plantární flexi. Vyšetřující fixuje distální část bérce zepředu 

a druhou rukou uchopí patu, za kterou táhne dopředu a předsunuje nohu ventrálně. 

Za pozitivní nález se považuje předsunutí talu mimo hlezenní kloub, která je větší 

na straně poraněné nohy v porovnání s neporaněnou nohou. Ukazuje možné známky 

mechanického poškození LFTA. Tento test je třeba vždy provádět oboustranně. Otok 

kolem hlezenního kloubu může snížit platnost vyšetření. 

• Talar tilt test – vyšetření vyklonění talu 

Testovací pozice, fixace a úchop je stejný jako u přechozího klinického testu. 

Vyšetřující nejprve uvede vyšetřovanou nohu do neutrální pozice. Poté vykloní nohu 
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do inverze – páčí talus a kalkaneus do addukce. Za pozitivní nález se považuje vyšší 

rozsah inverze poraněné nohy v porovnání s neporaněnou. Tento test ukazuje známky 

možného mechanického poškození LCF. Tento se je třeba vždy provádět oboustranně. 

Testy nejlépe provádíme v lokální anestezii a nejpozději do tří dnů od akutního 

poranění hlezna, pozdější provedení by mohlo narušit hojivé procesy. Dají se ovšem 

provádět i s větším časovým odstupem po úraze, ke zjištění chronické mechanické 

instability. 

Přesné klinické testy pro diagnostiku chronické funkční laterální instability 

neexistují. Freeman (1965, in Hertel, 2002) obhajoval modifikovaný Rombergův 

balanční test na jedné dolní končetině se zavřenýma očima. Dále se ke klinickému 

testování propriocepce a kinestezie používá nakloněný kinesteziometr, stoj na jedné 

dolní končetině, test rovnováhy či posturografické vyšetření (Riemann, 2002). 

Anamnézu, klinické vyšetření a provedení klinických testů lze doplnit běžnou 

radiografií a specifickým RTG vyšetřením drženými projekcemi, které jako jediné 

ze zmíněných vyšetření objasní stoprocentně míru poškození vazů (Bell, 2008; 

Gross, 2005; Hrazdira, 2008; Kotranyiová, 2007; Pokorný, 2002; Rozkydal, 2001). 

Terapie 

Dle Koláře (2009) lze léčbu, rehabilitační, po úraze hlezenního kloubu rozdělit 

do dílčích fází. První fáze nastává hned po úraze, ostatní autoři jí nazývají první pomoc, 

tato fáze se u všech stupňů poranění shoduje. Cílem této fáze je minimalizovat otok, 

preventivně působit proti dalšímu poškození měkkých struktur a nastartovat hojivý 

proces. 

Celý proces označujeme jako PRICE, slovo složené ze začátečních písmen dílčích 

postupů. 

• Protection (ochrana) – odlehčení nebo úplné vyloučení zátěže v období 3-6 dnů. 

• Rest (klid) – vyloučení pohybových aktivit jako prevence dalšího mechanického 

poškození měkké tkáně. Stupeň I 24 hodin, stupeň II 3-5 dnů, stupeň III 3-7 dnů. 

• Ice (ledování) – kryoterapie pro prevenci krvácení do tkání a snížení bolestivosti 

zvláště v akutní fázi, 4-8x denně po dobu 15-20 minut. 

• Compression (stažení) – komprese postižené oblasti elastickou bandáží. Délka 

použití je závislá na závažnosti zranění. 
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• Elevation (zvednutí) – zvednutí nohy nad úroveň srdce pro minimalizaci otoku 

v oblasti (do cca 70 h po úrazu). 

Je vhodné všechna tato opatření doplnit masáží segmentů nad místem poranění 

(lýtka a stehna) ve vhodné poloze nebo provádět lymfodrenáž (Hrazdira, 2008; 

Kolář, 2009). 

Možnosti další léčby se rozdělují dle stupně poranění na konzervativní a operační. 

U distenze a parciální ruptury vazu a pouzdra je indikována konzervativní terapie. 

Přikládá se fixace – sádrová dlaha, plastová dlaha, rigidní ortéza. Délka přiložení fixace 

se dle autorů liší. U lehčích poranění jako jsou distenze Dungl (1989) doporučuje fixaci 

na 3 týdny, Moster (2007) 3-5 týdnů. Pokorný (2002) doporučuje u těchto lehčích stavů 

sádrovou dlahu na 5-7 dní po úraze a dále na 2-3 týdny cirkulární sádrový obvaz. 

Kolář (2009) nerozlišuje fixační dobu u distenze a parciální ruptury a oba druhy 

poranění fixuje na 3-6 týdnů po úraze. Dungl (1989) uvádí u parciální ruptury fixaci 

na 5-6 týdnů. Další možností je funkční léčba, využívaná obzvlášť u sportovců, kdy 

se krátce po úrazu přikládá pouze měkká bandáž, aby bylo možné pozvolna rozcvičovat 

poraněnou končetinu brzy po úrazu.  

U kompletní ruptury vazu se v terapii uplatňují dva přístupy. První je radikální, 

operační, provádí se sutura přerušeného pouzdra a vazu do 6 týdnů po úraze, nejlépe 

však do 48 hodin (Dungl, 1989; Hrazdira, 2008). Dungl (1898) operační léčbu považuje 

za jediné řešení kompletní ruptury vazu s pozitivním nálezem na držených projekcích. 

Druhým je funkční léčba, kdy se končetina fixuje dle Koláře na 3-4 týdny dlahou 

nebo ortézou, ve které je povolena zátěž končetiny. Pokorný (2002) udává u kompletní 

ruptury vazů s nestabilitou nutnost sádrové fixace na 3-4 týdny a doléčení v ortéze 

na 6 týdnů a pak až zatěžování končetiny. Moster (2007) doporučuje fixaci na 5-

7 týdnů. Po odstranění fixace je možné zahájit rehabilitaci. 

Z fyzikální terapie lze použít kryoterapii lokální na postiženou končetinu. 

Aplikujeme například pomocí hotových kryosáčků naplněných gelovitou hmotou 

zmrazenou na teplotu -6°C až -18°C (i více). Působí analgeticky, protizánětlivě 

a myorelaxačně. Tyto zmrazené sáčky nepoužíváme přímo na kůži, ale vždy přes látku 

či obvaz. Délka aplikace je 10-15 minut, a je závislá na velikosti plochy, kam 

aplikujeme kryoterapii – čím menší plocha, tím kratší doba aplikace. Aplikujeme 
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několikrát denně po dobu 1 až 2 dnů. Dále se může provádět aplikace galvanizace, 

při které se vlivem elektrické polarizace v okolí elektrod zvyšuje lokální metabolismus 

v kůži, podkoží a dalších hlubších tkáních, urychluje se hojení měkkých tkání a dochází 

k mobilizaci edémů a výronů. Využívaná je galvanizace klidová, která se aplikuje 

transregionálně, intenzitou prahově senzitivní. Maximální proudová hustota je 

0,1 mA/ cm2, po dobu 30-60 minut až 3x denně. Využití v praxi je omezeno hlavně 

kvůli časové náročnosti. Častěji se setkáme s aplikací diadynamických proudů. 

Diadynamické proudy se aplikují také transregionálně. U lehkých distorzí použijeme CP 

proudy na 3-4 minuty s intenzitou minimálně prahově motorickou. Počet ošetření je 3-6, 

1x denně. Nastává účinek vazodilatační, hyperemizační a eutonizační. U těžších případů 

použijeme nejprve DF na 2 minuty (analgetický účinek) s intenzitou nadprahově 

senzitivní a poté CP opět na 3-4 minuty, počet ošetření opět  3-6, 1x denně. Když 

odezní otok a bolest lze zahájit rehabilitaci (Cápko, 1998; Kolář, 2009; 

Poděbradský, 2009; Vařeka, 1994). 

V současné době je u akutních nestabilit preferována a doporučována spíše 

konzervativní funkční léčba, která přináší funkční výsledky se zkrácením doby léčby 

(Kolář, 2009; Hrazdira, 2008; Moster, 2007). 

2.5 Chronická laterální instabilita hlezna 

Chronická laterální instabilita značí opakovaný výskyt projevů laterální instability 

hlezna způsobený početnými distorzními poraněními hlezna (Hertel, 2002). Vzniká díky 

nedokonalému zhojení ligament po nesprávném ošetření prvotní distorze hlezenního 

kloubu, ať už z důvodu nesprávné diagnostiky, nevyhledání odborné lékařské péče nebo 

nedodržení správných dob fixace a imobilizace, či porušení rehabilitačního plánu. 

Příznaky chronické laterální instability jsou např. bolestivost, přetrvávající otok, pocity 

nejistoty, omezení rozsahu pohybu v kloubu, snížení svalové síly a hlavně viklavost 

a nekontrolované podklesávání končetiny tzv. giwing way fenomén. Chronická laterální 

instabilita se dá patomechanicky rozdělit na mechanickou a funkční, ale v praxi se 

většinou vykytují oba typy dohromady. 

2.5.1 Mechanická instabilita laterálních ligament hlezna 

Mechanická laterální instabilita je často definovaná jako nedostatečnost 

pasivních stabilizátorů hlezna. Nejčastěji vzniká po částečné nebo úplné ruptuře 
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lig. collaterale laterale (konktrétně LFTA a LCF), v případě chybného hojení ligament, 

které může být způsobeno např. nevyhledáním odborné pomoci, chybnou diagnostikou 

nebo nesprávně vedenou terapií. Příčinou ovšem může být i vrozená patologická 

ligamentózní laxicita.  

Řádné nezhojení ligament vedoucí k insuficienci může způsobit změnu kloubní 

pohyblivosti, vznik ligamentózní laxicity a porušení kinematiky kloubu. Tím se hlezno 

stává predisponovaným k dalším instabilitám a náchylným k vzniku degenerativních 

kloubních procesů či synoviální iritaci. Mechanickou laterální instabilitu můžeme 

snadno diagnostikovat pomocí zobrazovacích metod, jako jsou UZ, MR a RTG 

v držených projekcích. Pomohou nám také klinické testy – anterior drawer test a talar 

tilt test (Dungl, 1989; Hertel, 2002; Hrazdira, 2008; Hubbard, 2008; Kalvasová, 2009; 

Kotranyiová, 2007). 

2.5.2 Funkční instabilita laterálních ligament hlezna 

Funkční laterální instabilita nemá přesnou definici. Tento termín vyjadřující 

poruchu na neuromotorickém podkladě použil Freeman a kolektiv (1965). Tímto 

termínem se popisují opakující se inverzní zranění a nekontrolovatelné podklesávání 

hlezna u lidí (asi 40%) s předchozím poraněním hlezna. (Buchannan, 2008) Změny 

v neuromuskulárním systému způsobené poraněním laterálních ligament hlezna, které 

provádějí dynamickou podporu a vedou k funkční nestabilitě (Kalvasová, 2009b). 

Funkční laterální instabilita je komplexní syndrom, na jehož vzniku se podílí 

poškození neurálních tkání vedoucí k poruše propriocepce, reflexní odpovědi 

a reakčního času svalů. Poškození svalově ligamentózních tkání způsobuje poruchu 

napětí, síly výdrže a odolnosti svalů a ligament a poškození mechanických tkání – kostí 

a kloubů. Výsledkem těchto jednotlivých symptomů je poškození celé senzomotorické 

funkce (Kalvasová 2009b; Kotranyiová, 2007). 

Hertel a kol. (2002) ve své práci popsali největší funkční nedostatky, které jsou 

přítomny u osob s funkční nestabilitou. Jedná se o poškození propriocepce a citlivosti 

v oblasti hlezna, poruchu neuromuskulárních vzorů, která je patrná při hodnocení času 

reflexní odpovědi peroneálních svalů na odchylky ve směru inverze a everze, poruchu 

posturální kontroly a deficity svalové síly svalů provádějících everzi a inverzi. Všechny 

tyto symptomy funkčních změn spolu úzce souvisí. Jedna podmiňuje druhou, 
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nevyskytují se izolovaně, ale jsou souborem patoetiologického komplexu funkční 

instability hlezna.  

V důsledku senzomotorického poškození a poškození proprioreceptorů 

následkem poranění ligament a kloubního pouzdra je narušena schopnost stabilizace 

hlezna, posturální kontrola, a tím pádem stabilita v kloubu. To, že je funkční instabilita 

projevem chyby v motorické inkoordinaci následující po kapsulární deaferentaci 

(poruše proprioceptorů) uvedl poprvé Freeman (1965) a Bosien (1955) potvrdil 

proprioceptivní deficit jako nedůležitější z příčin funkční instability. 

Dalšími symptomy funkční nestability jsou zvýšená adheze měkkých tkání, 

vedoucí ke snížení rozsahu pohybu hlezna (hlavně dorzální flexe a oslabení 

peroneálních svalů). Sekundární obtíže způsobené instabilitou hlezna se nevyskytují 

pouze v oblasti nohy. Je možné funkční řetězení poruch na celou dolní končetinu 

i do vyšších segmentů. V důsledku decentrace segmentů může vzniknout globální 

porucha (Kalvasová, 2009b; Kotranyiová, 2004, Kotranyiová, 2007). 

2.6 Posturální stabilita 

„Posturální stabilita je schopnost zajistit vzpřímené držení těla a reagovat 

na změny zevních a vnitřních sil tak, aby nedošlo k nezamýšlenému nebo neřízenému 

pádu.“ (Vařeka, 2009, s. 119)  

Stabilitou se také označuje míra úsilí, která je potřebná k dosažení změny polohy 

tělesa z jeho klidové polohy. Tento mechanický termín používá i fyzioterapie ve styku 

s nemocným. Nemocný vnímá stabilitu jako pocit jistoty při udržování polohy těla nebo 

jeho segmentů a přenáší ji nelogicky i na pocity při pohybu (Véle, 1995; Véle, 2001). 

Postura je aktivní držení segmentů těla proti působení zevních sil, ze kterých má 

v běžném životě největší význam tíhová síla. Postura je zajištěna vnitřními silami, 

především svalovou aktivitou řízenou CNS (Janura, 2007; Vařeka, 2009). 

Dle Véleho (1995) posturou označujeme zaujatou polohu těla i jeho částí v klidu. 

Pojem postura podle něj zahrnuje jak část statickou – stálou neměnící se polohu těla 

v prostoru, tak i dynamickou, kterou je myšlen proces udržování polohy těla vůči 

měnícím se podmínkám okolí. Posturální systém tedy udržuje zaujatou klidovou polohu 
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těla a brání její změně, a zároveň je aktivní i během pohybu, kdy zlepšuje koordinaci 

a zajištuje plynulý průběh pohybu (Véle, 2006). 

K zajištění posturální stability slouží soubor statických a dynamických strategií, 

které nazýváme balance neboli rovnováha. Zároveň můžeme slovem rovnováha nazvat 

klidový stav tělesa, který je výsledkem působení silového pole tvořeného všemi silami 

působícími na těleso, které jsou v tomto rovnovážném stavu vyrovnány. V gravitačním 

poli Země působí na těleso vždy gravitace, která musí být vyrovnána reakcí, danou 

tlakem, který působí opěrná báze (Janura, 2007; Véle, 1995). 

Pro úroveň stability tělesa jsou významné velikost a charakter kontaktu 

s podložkou. Zatímco tuhá tělesa mají plochu kontaktu stále stejnou, neměnící se, 

u lidského těla dochází ke změnám velikosti a plochy kontaktu, které jsou způsobovány 

změnou polohy jednotlivých segmentů (Janura, 2007).  

2.6.1 Stabilizace vertikální polohy 

Poloha ve stoje je vertikální poloha, kde těžiště leží vysoko nad opornou bází, 

jejíž plocha je malá. Proto se stoj dá označit jako nestabilní stav, ve kterém stačí malé 

úsilí k porušení rovnováhy. Stoj je ale výchozí polohou pro lokomoci i manipulaci, 

a proto je její stabilizovaná a vyvažovaná labilita předpokladem dobré mobility člověka 

(Véle, 1995; Véle, 1997). Schopnost udržování rovnováhy v podmínkách nestability 

patří k základním pohybovým dovednostem. Většinou se tato dovednost vytváří 

podvědomě, lze ji ale zdokonalit vědomým učením (Véle, 1995). 
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Stabilizace vertikální polohy je složitý dynamický proces, který vyžaduje 

spoluúčast subkortikálních struktur i cerebella. Tato činnost je řízena proprioreceptory 

vestibulárního aparátu a periferie pohybového systému, aferencí optomotorickou, 

kožními exteroreceptory i interoceptory vnitřních orgánů (Janura, 2007; Véle, 1997). 

Schéma řízení stability je znázorněno na obrázku 3. 

 

Obrázek 3 Řízení stability (upraveno z Kalvasová, 2009b) 

Systém vzpřímeného držení těla má tedy tři 3 hlavní složky. Senzorickou, která 

zahrnuje propriocepci, zrak a vestibulární systém. Řídící, kam patří CNS a mícha. 

Výkonnou, kterou rozumíme kosterně svalový systém. Tento systém má velké 

kompenzační možnosti. Oslabení či výpadek funkce jedné jeho části se nemusí projevit 

hned, ale např. až při zvýšené zátěži, při které se projeví dekompenzace (Janura, 2007; 

Vařeka, 2002; Vařeka, 2009). 

Dle Wintera (1995) je za hlavní mechanismus zajištění posturální stability 

ve stoji považován ve směru předozadním hlezenní mechanismus a ve směru 

laterolaterálním mechanismus kyčelní. 
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3 CÍLE PRÁCE, VÝZKUMNÉ OTÁZKY a HYPOTÉZY 

3.1 Cíle práce 

Cíl 1: Zjistit, zda poranění hlezenního kloubu u volejbalistek má vliv na proces 

stabilizace hlezenního kloubu ve stoji na jedné končetině a na aferentní funkce v oblasti 

nohy zjistitelné pomocí vyšetření dvoubodové diskriminace, grafestezie, palestezie 

a kinestezie.  

Cíl 2: Zjistit, zda budou vyšetřené změny nalezeny ve všech hodnocených 

parametrech současně. 

Cíl 3: Zjistit, zda budou mít nalezené změny vztah k dominanci končetiny, pocitu 

nestability a bolestivosti uváděné v anamnéze. 

3.2 Hypotézy 

Hypotéza 1: Poranění ligamentózní aparátu hlezenního kloubu poškozuje 

strukturu měkkých tkání kolem hlezenního kloubu, způsobuje změnu exteroceptivních 

a proprioceptivních aferentních signálů, ovlivňuje stabilitu hlezenního kloubu a mění 

proces stabilizace nohy, a proto předpokládáme, že i dříve prodělané poranění 

hlezenního kloubu ovlivní proces stabilizace nohy a aferentní funkce nohy.  

Hypotéza 2: V důsledku poranění kotníku budou na poraněné dolní končetině 

nalezeny změny ve všech vyšetřovaných parametrech současně. Změny budou nalezeny 

v procesu stabilizace nohy, exterocepce a propriocepce.  

Hypotéza 3: Vyšetřené změny nebudou mít vztah k dominanci dolní končetiny. 

Na poraněných končetinách, kde probandky v anamnéze uvádějí bolest nebo pocit 

nestability budou změny častější než na poraněných končetinách bez bolesti a pocitu 

nestability. 
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4 METODIKA PRÁCE 

Experiment byl schválen etickou komisí FTVS UK (příloha 1). 

Před samostatným testováním byl každý účastník seznámen s úplným průběhem 

experimentu a podepsal informovaný souhlas (vzor v příloze 2). 

4.1 Charakteristika měřeného souboru 

Výzkumný soubor čítal 8 probandů ženského pohlaví (n = 8), ve věku 21-29 let 

(medián 24 roky). Všechny probandky jsou výkonnostními hráčkami volejbalu 

v kategorii 1. ligy žen nyní hrající za tým TJ Sokol Nusle, hrající volejbal 12-20 let 

(medián 14,5 roku). Všechny hráčky útočí pravou horní končetinou a odrazová dolní 

končetina je levá. 3 probandky s poraněním pravého hlezenního kloubu, 5 probandek 

s poraněním levého hlezenního kloubu. 2 probandky udávají opakované poranění 

stejného hlezenního kloubu. Poranění utrpěly v časovém rozmezí prosinec 2007 

až duben 2009. Poslední zranění se stalo před necelými třemi lety. Žádná z nich netrpěla 

neurologickým nebo vestibulárním deficitem ani neprodělala vážný úraz nebo operaci 

na trupu a dolních končetinách.  

4.2 Experiment 

Experiment probíhal v průběhu března 2012 ve sportovní hale TJ Sokol Nusle, 

kde tým 1. ligy žen TJ Sokol Nusle trénuje a hraje domácí utkání. Účastníce byly 

rozděleny do dvou skupin a otestovány ve dvou dnech. Měření se konalo přímo 

v prostorách sportovní haly, která byla přiměřeně vyhřátá a osvětlená, během 

experimentu nebyla žádná z účastnic vyrušována. 

Při realizaci experimentu byly využity následující zařízení a pomůcky: 

1. Goniometr 

Pomůcka, která se používá k měření rozsahu pohyblivosti v kloubu a patří 

k běžným základním vyšetřovacím metodám. Použili jsme mechanický, 

plexisklový, kapesní dvouramenný goniometr ke zjištění úhlu, kterého lze 

v kloubu dosáhnout při aktivním a pasivním pohybu. Byla dodržena pravidla 

a postup měření dle Jandy a Pavlů (1993). Měření probíhalo s přesností na 5˚. 
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2. Ladička 

Graduovaná dvouvidlicová C128 Hz ladička s osmistupňovou stupnicí, pomocí 

které vyšetřujeme schopnost vnímat rytmickou vibrační stimulaci (palestezii) 

přikládáním na kostěné výběžky těla s malou vrstvou podkožního tuku. 

3. Dvoubodový esteziometr (kružítko) 

Dvouramenný esteziometr s dvěma tupými konci, pomocí kterého vyšetřujeme 

dvoubodovou vzdálenost (diskriminační čití). Hodnoty dvoubodové 

diskriminace jsou uváděny v milimetrech. Měření probíhalo s přesností 

na 1 mm. 

4. Tupý předmět 

Tupým předmětem byl druhý konec neurologického kladívka, pomocí kterého 

byla vyšetřena grafestezie. 

5. Terapeutické lehátko 

Skládací dřevěné terapeutické lehátko s nastavitelnou výškou. Použité 
pro správnou výchozí polohu probanda při vyšetření čití. 

4.3 Organizace experimentu 

Testování proběhlo před tréninkovou jednotkou ve sportovní hale TJ Sokol 

Nusle. Nejprve byla u vyšetřovaných odebrána anamnéza, se zaměřením na úrazovou 

a sportovní anamnézu a provedeno vyšetření stoje aspekcí, goniometrické vyšetření 

aktivního pohybu hlezenních kloubů dle Jandy a Pavlů (1993) a klinické testy – anterior 

drawer test a talar tilt test. 

Poté bylo zahájeno samotné testování. K otestování stability byl použit stoj 

na jedné dolní končetině. Testování citlivosti bylo vyšetřeno pomocí dvoubodové 

diskriminace, grafestezie, kinestezie a palestezie (viz kapitola 2.3). 

4.3.1 Test 1 Stoj na jedné dolní končetině 

Jedinec oblečen ve sportovním oblečení (triko, kraťasy) a bez obuvi. 

Výchozí poloha: Vzpřímený stoj na obou dolních končetinách, horní končetiny volně 

podél těla. 
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Provedení: Jedinec zvedl netestovanou dolní končetinu nad podložku, flexe v kyčelním 

a kolenním kloubu 90°, noha relaxovaná. Kolenní kloub testované (stojné) dolní 

končetiny byl „odemčený“. Horní končetiny volně visely podél těla, zrakem fixoval bod 

v úrovni očí vzdálený 2 metry. Stál 30 sekund, bez výchylek a bez doteku netestované 

dolní končetiny podlahy. 

Hodnocení: Proces udržování stability vertikální polohy v oblasti nohy a vyšších 

segmentech je založen na principu, který vychází z poznatků Véleho (1995, 2006) 

pro volný stoj na obou dolních končetinách. Popsal, že se zhoršující se posturální 

stabilitou se rozšiřuje aktivita svalů, udržujících vzpřímené držení těla, od periferie 

proximálním směrem, tzn. od malých svalových skupin – vnitřních svalů nohy, po velké 

– bércové svaly, svaly v oblasti stehna a kyčle až na trupové svalstvo. Stejný princip 

uvažujeme pro stoj na jedné dolní končetině. Pro naši práci byla zvolena tato stupnice: 

• 1 – hlezenní mechanismus (PRO, SUP, PF, DF), prstce volné 

• 2 – hlezenní mechanismus, prstce ve flexi 

• 3 – hlezenní mechanismus, s rotací v kyčelním kloubu 

Hodnocení 1 značí nejlepší schopnost stabilizace, 3 nejhorší. Hodnocení bylo zapsáno 

do protokolu. Stejně tak bylo zapsáno subjektivní hodnocení probanda samotného. Toto 

hodnocení vycházelo z pocitu probanda, dle toho, na které dolní končetině se cítí 

„jistěji“, „stabilněji“. Hodnocení bylo zapsáno do protokolu slovně jako „lepší“, „horší“ 

či „bez rozdílu“. Poté byla stejně vyšetřena druhá dolní končetina a hodnocení byla 

porovnána. 

4.3.2 Test 2 Dvoubodová diskriminace 

Výchozí poloha: Leh na zádech, na terapeutickém lehátku. Dolní končetiny nataženy. 

Oči zavřené. 

Provedení: Oba konce dvoubodového esteziometru byly při měření pokládány na kůži 

ve vyšetřované lokalitě současně a takovou silou, aby došlo jen k mírné deformaci kůže. 

Orientace esteziometru byla volena vždy v podélné ose dermatomu. Vzdálenost ramen 

esteziometru byla volena tak, aby bylo nejprve dosaženo vjemu jednoho bodu. Poté byl 

podnět opakovaně aplikován s průběžně se zvětšující vzdáleností ramen esteziometru 

(o 1 mm) až do okamžiku, kdy jedinec poprvé uváděl vjem dvou bodů. Pak byl podnět 
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se stejnou vzdáleností dvou ramen aplikován opakovaně na danou lokalitu (3 – 4 krát). 

Pokud jedinec nejméně ve třech ze čtyř aplikací hlásil vjem dvou bodů, byla tato 

vzdálenost zapsána do protokolu. Pokud nebylo opakovaně dosaženo stejnou 

vzdáleností vjemu dvou bodů, dále probíhala aplikace esteziometru se zvětšující se 

vzdáleností ramen až do dosažení stabilní hodnoty. (Při zvětšování vzdálenosti ramen 

esteziometru byl vždy jeden konec aplikován do stejného místa a druhý oddalován). 

Dvoubodová diskriminace byla vyšetřena na pěti místech na každé dolní končetině. 

Na třech místech na plantární straně nohy – v oblasti pod I. MTT a V. MTT a středu 

calcaneu (viz obr 4). 

 

Obrázek 4 Místa vyšetření dvoubodové diskriminace na plosce 

Na dorzální straně v oblasti mezi vrcholy obou maleolů a v oblasti protnutí hranice 

Lisfrankova kloubu a osou mezi II. a III. MTT. 

Hodnocení: Naměřené vzdálenosti v milimetrech na obou dolních končetinách byly 

zapsány do protokolu a porovnány mezi sebou, jelikož neexistuje norma pro vnímané 

vzdálenosti dvou bodů. 

4.3.3 Test 3 Grafestezie 

Výchozí poloha: Leh na zádech, na terapeutickém lehátku. Dolní končetiny nataženy. 

Oči zavřené. 

Provedení: Pomocí tupého předmětu byly psány jednociferné číslice (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9) z důvodu menších rukopisných rozdílů (Opatský, 2003), o výšce 5 cm na plosku 

a nárt nohy. Orientace číslic byla taková, jakoby si je psal sám proband, tzn. na plosku 
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zrcadlově z pohledu vyšetřujícího a nárt normálně z pohledu probanda, vrchol číslic 

směřoval v obou případech k prstům. V pravidelných intervalech bylo napsáno 10 

číslic, v pseudonáhodném pořadí, na poraněné DK šlo o pořadí – 6, 3, 7, 9, 0, 1, 4, 2, 8, 

5 na plosku a opačné pořadí na nártu, na neporaněné – 9, 0, 4, 1, 3, 5, 2, 6, 7, 8 

na plosce a opačně na nártu. Všechny číslice byly psány jedním tahem, až na čísla 4, 5 

a 7, která byla psána dvěma tahy. Jedinec po napsání každé číslice uvedl, o jakou číslici 

jde. Poté bylo vyšetření provedeno na druhé dolní končetině. 

Hodnocení: V každé oblasti byl do protokolu zapsán počet dobře vyhodnocených 

pokusů v poměru k provedeným pokusům. Stupnice pro zdravé probandy a probandy 

s poraněním hlezenního kloubu není stanovena. Dle stupnice pro jedince trpící 

roztroušenou sklerózou, kterou uvedla ve své knize Řasová (2007) značí hodnocení 8-

10 z 10 dobrý výsledek, méně než 6 z 10 se považuje za patologii. Pro účely této práce 

porovnáme obě končetiny mezi sebou. 

4.3.4 Test 4 Palestezie 

Výchozí poloha: Leh na zádech, na terapeutickém lehátku. Dolní končetiny nataženy. 

Oči zavřené. 

Provedení: Rozvibrovaná ladička byla přiložena na vybrané kostní výběžky v oblasti 

nohy, kterými byly vrchol vnitřního a zevního maleolu a dorzolaterálně výběžek hlavice 

I. MTT. Po přiložení jedinec nahlásil moment, kdy už vibrace necítí. 

Hodnocení: V momentě, kdy vyšetřovaný nahlásil, že přestal cítit vibrace, byla 

odečtena hodnota a zapsána do protokolu. Stejný postup opakujeme ve všech oblastech 

jedné dolní končetiny a poté i na druhé dolní končetině. Výsledky porovnáme. 

4.3.5 Test 5 Kinestezie 

Výchozí poloha: Leh na zádech, na terapeutickém lehátku. Dolní končetiny nataženy. 

Oči zavřené. 

Provedení: Jednou rukou byly uchopeny najednou všechny MTP klouby na vyšetřované 

noze jedince, aby nedošlo k chybnému posouzení výsledku, záměně vyšetření kinestezie 

za vyšetření exterocepce. Poté bylo provedeno 8 pokusů, kdy bylo postupně 

pohybováno prstci v pseudonáhodném pořadí (NDNNDDND) nahoru (N) – směrem 
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k hlavě a dolů (D) – směrem k nohám jedince. Vyšetřovaný určil, jakým segmentem 

a v jakém směru byl proveden pohyb. 

Hodnocení: Počet správných odpovědí byl zapsán do protokolu. Stupnice pro zdravé 

probandy a probandy s poraněním hlezenního kloubu není stanovena. Dle stupnice 

pro jedince trpící roztroušenou sklerózou, kterou uvedla ve své knize Řasová (2007) 

značí hodnocení 8-10 z 10 dobrý výsledek, méně než 6 z 10 se považuje za patologii. 

Stejně byla vyšetřena i druhá dolní končetina. Pro účely této práce porovnáme obě 

končetiny mezi sebou. 

4.4 Analýza dat 

Naměřená data byla zapisována do protokolů vytvořených v programu 

MC Word. Konečné zpracování dat proběhlo v programech MC Word a MC Excel. 
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5 VÝSLEDKY 

Následující kapitola je věnována shrnutí výsledků. Nejprve budou zhodnoceny 

výsledky u každého probanda zvlášť, poté následuje souhrn hodnocených parametrů 

v porovnání mezi probandy. 

5.1 Proband 1 

V. V., st. p. distorzi levého hlezenního kloubu 10/2008 

Věk: 24 let  Výška: 186 cm Váha: 74 kg  BMI: 21,4 kg/m2 

Doba hraní volejbalu: 15 let  Post: univerzál  

Dominantní HK: pravá Dominantní DK: pravá Odrazová DK: levá 

„Úrazová anamnéza“ 

Mechanismus – 10/2008 – při tréninku po bloku v zóně II dopad na nohu protihráče, 

inverzní mechanismus 

První pomoc – ledování pod studenou tekoucí vodou 

Léčba – na úrazové ambulanci sádrová dlaha až pod kolenní kloub + 2 francouzské hole 

- po týdnu bez vědomí lékaře sundání dlahy a nošení pevné hlezenní ortézy, stále 2 FH 

- po dalších 4 dnech vzniká trombóza – imobilizace týden 

Běžná zátěž: začíná po měsíci a půl od úrazu 

RHB: vodoléčba, LTV – týden 

Návrat k volejbalu: po 3 a půl měsících 

Využití ortéz či tapu: preventivně nevyužívá 

Nynější obtíže hlezenního kloubu: pocit ztuhlosti, bolestivost před zevním kotníkem 

Vyšetření postavení DKK ve stoji aspekcí: zátěž na zevní straně nohou více na LDK, 

vnitřně rotační postavení kolenních kloubů, pánev bez vybočení 
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Vyšetření nohou aspekcí: výrazné otlaky pod I. MTT a na bříšku palce z vnitřní strany 

bilaterálně 

Tabulka 2 Výsledky proband 1 

PROBAND 1 PDK LDK 

klinické testy 
ADT - - 
TTT - - 

rozsah pohybu 
S 50 – 0 – 20 40 – 0 – 15 
R 20 – 0 – 35 15 – 0 – 20 

stoj na 1 DK 
objektivně 1 2 
subjektivně lepší horší 

dvoubodová 
diskriminace 

I. MTT 10 mm 11 mm 
V. MTT 13 mm 12 mm 
kalkaneus 10 mm 9 mm 
Lisfrank 21 mm 15 mm 
maleoly 30 mm 7 mm 

grafestezie 
ploska 9/10 10/10 
nárt 10/10 10/10 

palestezie 
I. MTT 8/8 8/8 
vnitřní maleolus 7/8 7/8 
zevní maleolus 7/8 7/8 

kinestezie 
směr 8/8 8/8 
prst 7/8 7/8 

Legenda: poraněná DK, tučně – horší výsledek (ADT – anterior drawer test, TTT – talar tilt test, 

S – sagitální rovina, R – rovina rotací) 

U probanda 1 jsou oba klinické testy na obou DKK negativní. Naměřen byl 

snížený rozsah pohybu ve všech měřených směrech na poraněné LDK oproti 

neporaněné. Stoj na jedné dolní končetině byl subjektivně i objektivně hodnocen hůře 

na poraněné LDK. Diskriminační citlivost je dle naměřených vzdáleností lepší 

na poraněné LDK kromě vzdálenosti v oblasti I. MTT, která byla na poraněné LDK 

větší než na PDK. Při vyšetření grafestezie udělal proband 1 jednu chybu na plosce 

neporaněné PDK. Palestezie a kinestezie jsou v normě na obou DKK. 
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5.2 Proband 2 

J. S., st. p. distorzi a ruptuře LFTA levého hlezenního kloubu 04/2009 

Věk: 22 let  Výška: 181 cm Váha: 68 kg  BMI: 20,8 kg/m2  

Doba hraní volejbalu: 13 let  Post: smečař   

Dominantní HK: pravá Dominantní DK: pravá Odrazová DK: levá 

„Úrazová anamnéza“ 

Mechanismus – 04/2009 – při zápasu po bloku v zóně IV dopad na nohu protihráče, 

inverzní mechanismus 

První pomoc – ledování pod studenou tekoucí vodou 

Léčba – na úrazové ambulanci sádrová dlaha až pod kolenní kloub + 2 francouzské 

hole, na 4 týdny 

Běžná zátěž: začíná po měsíci od úrazu 

RHB: vodoléčba, LTV – nedostatečná  

Návrat k volejbalu: po 2 měsících 

Využití ortéz či tapu: preventivně nevyužívá 

Nynější obtíže hlezenního kloubu: pocit ztuhlosti, nutnost protažení, bolestivost 

při zátěži 

Vyšetření postavení DKK ve stoji aspekcí: hallux valgus na LDK, valgózní postavení 

levého kotníku, semiflexe kolenních kloubů, pánev bez vybočení 

Vyšetření nohou aspekcí: příčně plochá noha bilaterálně s otlaky pod II. a III. MTT více 

na LDK, výrazné otlaky pod I. a V. MTT na LDK 
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Tabulka 3 Výsledky proband 2 

PROBAND 2 PDK LDK 

klinické testy 
ADT - - 
TTT - - 

rozsah pohybu 
S 40 – 0 – 10  50 – 0 – 5  
R 20 – 0 – 35  20 – 0 – 40  

stoj na 1 DK 
objektivně 1 1 
subjektivně bez rozdílu bez rozdílu 

dvoubodová 
diskriminace 

I. MTT 12 mm 13 mm 
V. MTT 10 mm 12 mm 
kalkaneus 10 mm 8 mm 
Lisfrank 2 mm 11 mm 
maleoly 1 mm 47 mm 

grafestezie 
ploska 9/10 9/10 
nárt 10/10 10/10 

palestezie 
I. MTT 8/8 8/8 
vnitřní maleolus 6/8 7/8 
zevní maleolus 6/8 7/8 

kinestezie 
směr 8/8 8/8 
prst 7/8 7/8 

Legenda: poraněná DK, tučně – horší výsledek (ADT – anterior drawer test, TTT – talar tilt test, 

S – sagitální rovina, R – rovina rotací) 

U probanda 2 jsou oba klinické testy na obou DKK negativní. Naměřen byl 

snížený rozsah pohybu ve směru DF na poraněné LDK oproti neporaněné PDK. 

Ve směru IN a PF byl snížen rozsah pohybu na neporaněné PDK proti LDK. Stoj 

na jedné dolní končetině byl subjektivně i objektivně hodnocen stejně na obou DKK. 

Diskriminační citlivost je dle naměřených vzdáleností horší na poraněné LDK kromě 

vzdálenosti v oblasti středu kalkaneu. Grafestezie a kinestezie jsou na stejně hodnocené 

na obou DKK. Vnímání vibrací je snížené v oblasti obou maleolů na neporaněné PDK 

proti LDK. 
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5.3 Proband 3 

K. F., st. p. distorzi levého hlezenního kloubu 12/2007 

st. p. distorzi levého hlezenního kloubu 01/2009 

Věk: 24 let  Výška: 186 cm Váha: 76 kg  BMI: 22,9 kg/m2  

Doba hraní volejbalu: 14 let  Post: blokař   

Dominantní HK: pravá Dominantní DK: pravá Odrazová DK: levá 

 „Úrazová anamnéza“ 

Mechanismus – 12/2007 – při zápase při dvojbloku v zóně III dopad na nohu 

spoluhráče, inverzní mechanismus 

- 01/2009 – při tréninku při dvojbloku v zóně III dopad na nohu 

spoluhráče, inverzní mechanismus 

První pomoc – v obou případech ledování pod studenou tekoucí vodou 

Léčba – v obou případech bez lékařského ošetření, pouze fixace elastickým obinadlem 

Běžná zátěž: v obou případech začíná cca týden po úrazu 

RHB: v obou případech žádná 

Návrat k volejbalu: v obou případech začíná stejně s běžnou zátěží asi týden po úrazu 

Využití ortéz či tapu: po každém úraze byla nošena na sport asi rok 

Nynější obtíže hlezenního kloubu: pocit nestability po delší zátěži – kotník je hodně 

uvolněný a „škobrtává“ 

Vyšetření postavení DKK ve stoji aspekcí: valgózní postavení kotníku, hallux valgus 

vlevo, pokleslá podélná nožní klenba na LDK, pánev v mírné anteverzi 

Vyšetření nohou aspekcí: příčně plochá noha bilaterálně s otlaky pod II. a III. MTT více 

na LDK 
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Tabulka 4 Výsledky proband 3 

PROBAND 3 PDK LDK 

klinické testy 
ADT - - 
TTT - - 

rozsah pohybu 
S 50 – 0 – 20  50 – 0 – 10  
R 25 – 0 – 30  25 – 0 – 30  

stoj na 1 DK 
objektivně 2 1 
subjektivně bez rozdílu bez rozdílu 

dvoubodová 
diskriminace 

I. MTT 20 mm 13 mm 
V. MTT 1 mm 2 mm 
kalkaneus 15 mm 14 mm 
Lisfrank 10 mm 11 mm 
maleoly 55 mm 55 mm 

grafestezie 
ploska 9/10 9/10 
nárt 10/10 10/10 

palestezie 
I. MTT 8/8 7/8 
vnitřní maleolus 6/8 7/8 
zevní maleolus 6/8 7/8 

kinestezie 
směr 8/8 8/8 
prst 8/8 8/8 

Legenda: poraněná DK, tučně – horší výsledek (ADT – anterior drawer test, TTT – talar tilt test, 

S – sagitální rovina, R – rovina rotací) 

Klinické testy jsou u probanda 3 na obou DKK negativní. Naměřen byl snížený 

rozsah pohybu ve směru DF na poraněné LDK oproti neporaněné PDK. Stoj na jedné 

dolní končetině byl subjektivně hodnocen stejně a objektivně hůře na neporaněné PDK. 

Diskriminační citlivost je dle naměřených vzdáleností horší na poraněné LDK na plosce 

v oblasti V. MTT a na dorzu v oblasti hranice Lisfrankova kloubu, ale lepší byla na této 

LDK na plosce v oblasti I. MTT a na dorzu v oblasti spojnice maleolů. Grafestezie 

a kinestezie jsou v normě na obou DKK. Na poraněné LDK je palestezie snížena oproti 

PDK na kostěném výběžku I. MTT, ale v oblasti obou maleolů je snížena 

na neporaněné PDK. 
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5.4 Proband 4 

O. K., st. p. distorzi pravého hlezenního kloubu 03/2008 

Věk: 21 let  Výška: 180 cm Váha: 74 kg  BMI: 22,8 kg/m2  

Doba hraní volejbalu: 13 let  Post: blokař   

Dominantní HK: pravá Dominantní DK: pravá Odrazová DK: levá 

 „Úrazová anamnéza“ 

Mechanismus – 03/2008 – při zápase při dvojbloku v zóně III dopad na nohu 

spoluhráče, inverzní mechanismus 

První pomoc – ledování pod studenou tekoucí vodou, fixace elastickým obinadlem 

Léčba – bez lékařského ošetření, nejprve fixace elastickým obinadlem, berle cca týden 

Běžná zátěž: začíná týden po úrazu 

RHB: žádná 

Návrat k volejbalu: začíná stejně s běžnou zátěží asi týden po úrazu 

Využití ortéz či tapu: nošena na sport asi 3 měsíce po úraze 

Nynější obtíže hlezenního kloubu: bolest po „dlouhodobém setrvání kotníku v jedné 

poloze“, např. řízení, dlouhé sezení apod., pocit zatuhnutí – po „křupnutí“ a protažení 

úleva 

Vyšetření postavení DKK ve stoji aspekcí: valgózní postavení kotníku a větší zátěž 

na vnitřní hraně na LDK, vnitřně rotační postavení obou kolenních kloubů, SIAS a SIPS 

vlevo níž 

Vyšetření nohou aspekcí: příčně plochá noha bilaterálně s otlaky pod II. a III. MTT. 
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Tabulka 5 Výsledky proband 4 

PROBAND 4 PDK LDK 

klinické testy 
ADT - - 
TTT - - 

rozsah pohybu 
S 50 – 0 – 10  50 – 0 – 10  
R 25 – 0 – 30  25 – 0 – 30  

stoj na 1 DK 
objektivně 2 1 
subjektivně horší lepší 

dvoubodová 
diskriminace 

I. MTT 11 mm 13 mm 
V. MTT 5 mm 2 mm 
kalkaneus 10 mm 7 mm 
Lisfrank 4 mm 2 mm 
maleoly 1 mm 1 mm 

grafestezie 
ploska 10/10 10/10 
nárt 9/10 9/10 

palestezie 
I. MTT 7/8 6/8 
vnitřní maleolus 7/8 6/8 
zevní maleolus 7/8 6/8 

kinestezie 
směr 8/8 8/8 
prst 8/8 8/8 

Legenda: poraněná DK, tučně – horší výsledek (ADT – anterior drawer test, TTT – talar tilt test, 

S – sagitální rovina, R – rovina rotací) 

U probanda 4 jsou oba klinické testy na obou DKK negativní. Rozsah aktivního 

pohybu v hlezenních kloubech není omezen. Stoj na jedné dolní končetině byl 

subjektivně i objektivně hodnocen hůře na poraněné PDK. Diskriminační citlivost je dle 

naměřených vzdáleností horší na poraněné PDK kromě vzdálenosti v oblasti pod hlavicí 

I. MTT. Grafestezie a kinestezie jsou v normě na obou DKK. Na neporaněné LDK je 

snížené vnímaní vibrací proti poraněné PDK na všech měřených místech. 
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5.5 Proband 5 

L. B., st. p. distorzi a ruptuře LFTA pravého hlezenního kloubu 12/2007 

Věk: 26 let  Výška: 170 cm Váha: 60 kg  BMI: 20,8 kg/m2  

Doba hraní volejbalu: 16 let  Post: nahrávač   

Dominantní HK: pravá Dominantní DK: pravá Odrazová DK: levá 

 „Úrazová anamnéza“ 

Mechanismus – 12/2007 – při zápase po bloku v zóně II dopad na nohu protihráče 

pod sítí, inverzní mechanismus 

První pomoc – ledování pod studenou tekoucí vodou 

Léčba – pevná ortéza místo sádrové dlahy na 14 dní + 2 FH 

Běžná zátěž: začíná 14 dní po úrazu, s ortézou, bez FH 

RHB: žádná 

Návrat k volejbalu: asi po měsíci od úrazu 

Využití ortéz či tapu: nošena na sport půl roku po úraze  

Nynější obtíže hlezenního kloubu: při sportu pocit nestability, bez bolesti 

Vyšetření postavení DKK ve stoji aspekcí: valgózní postavení kotníku na PDK, 

bilaterálně pokles podélné klenby, vnitřně rotační postavení kolen, pánev bez vybočení 

Vyšetření nohou aspekcí: příčně plochá noha bilaterálně s otlaky pod II. a III. MTT 
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Tabulka 6 Výsledky proband 5 

PROBAND 5 PDK LDK 

klinické testy 
ADT - - 
TTT - - 

rozsah pohybu 
S 45 – 0 – 10  50 – 0 – 10  
R 20 – 0 – 45  20 – 0 – 50  

stoj na 1 DK 
objektivně 2 1 
subjektivně horší lepší 

dvoubodová 
diskriminace 

I. MTT 10 mm 11 mm 
V. MTT 16 mm 4 mm 
kalkaneus 11 mm 2 mm 
Lisfrank 15 mm 6 mm 
maleoly 9 mm 9 mm 

grafestezie 
ploska 10/10 10/10 
nárt 10/10 10/10 

palestezie 
I. MTT 7/8 8/8 
vnitřní maleolus 7/8 5/8 
zevní maleolus 6/8 7/8 

kinestezie 
směr 8/8 8/8 
prst 8/8 8/8 

Legenda: poraněná DK, tučně – horší výsledek (ADT – anterior drawer test, TTT – talar tilt test, 

S – sagitální rovina, R – rovina rotací) 

U probanda 5 jsou oba měřené klinické testy negativní. Naměřen byl snížený 

rozsah pohybu ve směru DF a IN na poraněné PDK proti LDK. Stoj na jedné dolní 

končetině byl subjektivně i objektivně hodnocen hůře na poraněné PDK. Diskriminační 

citlivost je dle naměřených vzdáleností horší na poraněné PDK kromě vzdálenosti 

v oblasti na dorzu nohy mezi maleoly, kde byla stejná na obou DKK. Grafestezie 

a kinestezie jsou v normě na obou DKK. Na poraněné PDK je snížená vibrační citlivost 

v oblasti kostěného výběžku hlavice I. MTT. a zevního maleolu proti LDK. 

Na neporaněné LDK je sníženo v oblasti vnitřního maleolu. 
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5.6 Proband 6 

D. P., st. p. distorzi pravého hlezenního kloubu 05/2008 

Věk: 29 let  Výška: 170 cm Váha: 62 kg  BMI: 21,5 kg/m2  

Doba hraní volejbalu: 20 let  Post: nahrávač   

Dominantní HK: pravá Dominantní DK: pravá Odrazová DK: levá 

 „Úrazová anamnéza“ 

Mechanismus – 05/2008 – při zápase po bloku v zóně II dopad na nohu protihráče 

pod sítí, inverzní mechanismus 

První pomoc – ledování pod studenou tekoucí vodou, fixace elastickým obinadlem 

Léčba – sádrová dlaha na týden, poté dotočení celé sádrové fixace na další 3 týdny + 

2FH, bez zátěže 

Běžná zátěž: začíná po sundání sádry, měsíc po úraze 

RHB: LTV, vodoléčba 

Návrat k volejbalu: po 5 týdnech od úrazu šla poprvé na trénink 

Využití ortéz či tapu: od doby úrazu na sport pevná ortéza s umělohmotnými 

postranními skořepinami 

Nynější obtíže hlezenního kloubu: pocit nestability, který se bez ortézy zvyšuje, bolesti 

po vysoké zátěži 

Vyšetření postavení DKK ve stoji aspekcí: valgózní postavení kotníku a zatížení vnitřní 

hrany nohy na PDK, vnitřně rotační postavení kolen, pánev šikmá vpravo 

Vyšetření nohou aspekcí: otlaky pod V. MTT na PDK 
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Tabulka 7 Výsledky proband 6 

PROBAND 6 PDK LDK 

klinické testy 
ADT - - 
TTT - - 

rozsah pohybu 
S 40 – 0 – 5  50 – 0 – 10  
R 10 – 0 – 15  20 – 0 – 30  

stoj na 1 DK 
objektivně 3 1 
subjektivně horší lepší 

dvoubodová 
diskriminace 

I. MTT 8 mm 5 mm 
V. MTT 5 mm 7 mm 
kalkaneus 9 mm 5 mm 
Lisfrank 25 mm 9 mm 
maleoly 14 mm 6 mm 

grafestezie 
ploska 8/10 9/10 
nárt 8/10 9/10 

palestezie 
I. MTT 7/8 7/8 
vnitřní maleolus 7/8 7/8 
zevní maleolus 7/8 7/8 

kinestezie 
směr 8/8 8/8 
prst 6/8 8/8 

Legenda: poraněná DK, tučně – horší výsledek (ADT – anterior drawer test, TTT – talar tilt test, 

S – sagitální rovina, R – rovina rotací) 

U probanda 6 jsou oba měřené klinické testy negativní. Naměřen byl snížený 

rozsah pohybu ve všech sledovaných směrech na poraněné PDK proti LDK. Stoj 

na jedné dolní končetině byl subjektivně i objektivně hodnocen hůře na poraněné PDK. 

Diskriminační citlivost je dle naměřených vzdáleností horší na poraněné PDK kromě 

vzdálenosti v oblasti pod hlavicí V. MTT, a to i přes větší otlaky v této oblasti. 

Při vyšetření grafestezie udělal proband 6 více chyb jak na plosce tak i nártu poraněné 

PDK. Palestezie je v normě na obou DKK. Kinestezie je dle vyšetření horší na poraněné 

PDK, udělal v určení prstců 2 chyby proti LDK. 
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5.7 Proband 7 

A. S., st. p. distorzi pravého hlezenního kloubu 12/2007 

st. p. distorzi pravého hlezenního kloubu s parciální rupturou kloubního pouzdra 

04/2008 

st. p. distorzi pravého hlezenního kloubu 05/2009 

Věk: 23 let  Výška: 183 cm Váha: 79 kg  BMI: 23,6 kg/m2  

Doba hraní volejbalu: 12 let   Post: smečař  

Dominantní HK: pravá Dominantní DK: pravá Odrazová DK: levá 

 „Úrazová anamnéza“ 

Mechanismus – 12/2007 – při zápase po smeči v zóně IV dopad na nohu protihráče, 

inverzní mechanismus 

- 04/2008 – při tréninku při bloku v zóně IV dopad na nohu protihráče, 

inverzní mechanismus 

- 05/2009 – při zápase po smeči v zóně IV špatný dopad na palubovku, 

inverzní mechanismus 

První pomoc – v obou případech ledování pod studenou tekoucí vodou 

Léčba – 12/2007 – sádrová fixace na 3 týdny, francouzské hole 

– 04/2008 – pevná ortéza 6 týdnů, francouzské hole 

– 05/2009 – 3 týdny pevná ortéza, francouzské hole 

Běžná zátěž: 12/2007 – po sundání sádry, tj. po 3 týdnech začíná se zátěží 

04/2008 – začíná zatěžovat po 6 týdnech od úrazu 

05/2009 – začíná zatěžovat po 3 týdnech po úraze 

RHB: 12/2007 – vířivka; 04/2008 – bez RHB; 05/2009 – fyzikální terapie – elektro, 

LTV 

Návrat k volejbalu: 12/2007 – po měsíci od úrazu 
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04/2008 – 2 měsíce bez sportu, poté sport pouze s ortézou 

05/2009 – 2 měsíce bez volejbalu, poté začíná s ortézou 

Využití ortéz či tapu: od prvního úrazu nosí na sport elastickou ortézu s postranními 

umělohmotnými skořepinami 

Nynější obtíže hlezenního kloubu: pociťuje omezenou pohyblivost, volnost vazů, 

bolestivost při velké zátěži (vnější i vnitřní strana kotníku), pocity nestability i na rovině 

při menší nepozornosti možnost zvrtnutí 

Vyšetření postavení DKK ve stoji aspekcí: valgózní postavení kotníků více PDK, 

vnitřně rotační postavení kolenních kloubů, pánev šikmá vpravo 

Vyšetření nohou aspekcí: příčně plochá noha bilaterálně s otlaky pod II. a III. MTT více 

na PDK 

Tabulka 8 Výsledky proband 7 

PROBAND 7 PDK LDK 

klinické testy 
ADT + - 
TTT - - 

rozsah pohybu 
S 50 – 0 – 15  50 – 0 – 15  
R 20 – 0 – 40  20 – 0 – 40  

stoj na 1 DK 
objektivně 2 3 
subjektivně bez rozdílu bez rozdílu 

dvoubodová 
diskriminace 

I. MTT 7 mm 15 mm 
V. MTT 5 mm 7 mm 
kalkaneus 7 mm 9 mm 
Lisfrank 4 mm 6 mm 
maleoly 11 mm 8 mm 

grafestezie 
ploska 10/10 10/10 
nárt 9/10 10/10 

palestezie 
I. MTT 5/8 6/8 
vnitřní maleolus 5/8 4/8 
zevní maleolus 5/8 5/8 

kinestezie 
směr 8/8 8/8 
prst 7/8 7/8 

Legenda: poraněná DK, tučně – horší výsledek (ADT – anterior drawer test, TTT – talar tilt test, 

S – sagitální rovina, R – rovina rotací) 

U probanda 7 je pozitivní anterior drawer test na PDK, která byla opakovaně 

poraněna (pozitivita testu může značit mechanickou laterální instabilitu hlezna). Rozsah 
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aktivního pohybu v hlezenních kloubech není omezen. Stoj na jedné dolní končetině byl 

subjektivně hodnocen stejně na obou DKK, objektivně byl ale hodnocen hůře 

na neporaněné LDK. I diskriminační citlivost je dle naměřených vzdáleností horší 

na neporaněné LDK kromě vzdálenosti v oblasti spojnice obou maleolů na dorzu nohy. 

Při vyšetření grafestezie udělal proband 7 jednu chybu při vyšetření na nártu poraněné 

PDK. Vnímání vibrací je sníženo na poraněné PDK v oblasti kostěného výběžku 

I. MTT a na neporaněné LDK sníženo v oblasti vnitřního maleolu. Kinestezie je 

dle vyšetření v normě na obou DKK. 

5.8 Proband 8 

H. J., st. p. distorzi pravého hlezenního kloubu 01/2008 

Věk: 26 let  Výška: 182 cm Váha: 63 kg  BMI: 19,0 kg/m2  

Doba hraní volejbalu: 16 let  Post: smečař   

Dominantní HK: pravá Dominantní DK: pravá Odrazová DK: levá 

 „Úrazová anamnéza“ 

Mechanismus – 01/2008 – při zápase po bloku v zóně IV dopad na nohu protihráče 

pod sítí, inverzní mechanismus 

První pomoc – použití syntetického ledu ve spreji (Kelen), fixace elastickým obinadlem 

Léčba – bez ošetření lékaře, fixace elastickým obinadlem, ledování pomocí kryosáčků 

Běžná zátěž: ihned 

RHB: žádná 

Návrat k volejbalu: ihned 

Využití ortéz či tapu: dva dny po úraze místo obinadla používá elastickou ortézu bez 

umělohmotných skořepin, využívá asi měsíc, nyní nevyužívá ortézu ani tape 

Nynější obtíže hlezenního kloubu: bolesti dlouhodobé vysoké zátěži, pocit ztuhlosti 
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Vyšetření postavení DKK ve stoji aspekcí: valgózní postavení obou kotníků, zevní 

rotace v kyčlích, pokles podélné klenby na PDK, pánev v anteverzi 

Vyšetření nohou aspekcí: pokles příčné klenby a otlaky pod všemi metatarzy na PDK 

Tabulka 9 Výsledky proband 8 

PROBAND 8 PDK LDK 

klinické testy 
ADT - - 
TTT - - 

rozsah pohybu 
S 45 – 0 – 20  40 – 0 – 20  
R 25 – 0 – 20  20 – 0 – 35  

stoj na 1 DK 
objektivně 3 1 
subjektivně horší  lepší 

dvoubodová 
diskriminace 

I. MTT 11 mm 14 mm 
V. MTT 11 mm 11 mm 
kalkaneus 9 mm 11 mm 
Lisfrank 9 mm 11 mm 
maleoly 10 mm 10 mm 

grafestezie 
ploska 10/10 7/10 
nárt 9/10 7/10 

palestezie 
I. MTT 8/8 8/8 
vnitřní maleolus 7/8 8/8 
zevní maleolus 8/8 8/8 

kinestezie 
směr 8/8 8/8 
prst 8/8 8/8 

Legenda: poraněná DK, tučně – horší výsledek (ADT – anterior drawer test, TTT – talar tilt test, 

S – sagitální rovina, R – rovina rotací) 

U probanda 8 jsou klinické testy negativní. Rozsah aktivního pohybu je snížen 

ve směru IN na poraněné PDK, na neporaněné LDK je snížen ve směru PF a EV proti 

rozsahu pohybu v těchto směrech na PDK. Stoj na jedné dolní končetině byl subjektivně 

i objektivně hodnocen výrazně hůře na poraněné PDK.  Diskriminační citlivost je 

dle naměřených vzdáleností horší na neporaněné LDK kromě vzdálenosti v oblasti 

středu kalkaneu na plosce nohy a spojnice maleolů na dorzu nohy, kde jsou vzdálenosti 

stejné. Při vyšetření grafestezie udělal proband 8 dokonce 3 chyby na neporaněné LDK 

na plosce i na nártu nohy, na poraněné PDK udělal jednu chybu při testování na nártu 

nohy. Vnímání vibrací je sníženo na poraněné PDK v oblasti kostěného výběžku 

vnitřního maleolu. Kinestezie je dle vyšetření v normě na obou DKK. 
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5.9 Souhrn výsledků všech probandů 

Tabulka 10 Souhrn výsledků všech probandů 

   P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

věk 24 22 24 21 26 29 23 26 
výška 186 181 186 180 170 170 183 182 
hmotnost 74 68 76 74 60 62 79 63 
BMI 21,4 20,8 22,9 22 8 20,8 21,5 23,6 19,0 
post univerzál smečař blokař blokař nahrávač nahrávač smečař smečař 
doba hraní 15 let 13 let 14 let 13 let 16 let 20 let 12 let 16 let 
dominantní HK P P P P P P P P 
dominantní DK P P P P P P P P 
odrazová DK L L L L L L L L 

poraněná DK L L L P P P P P 
počet poranění 1 1 2 1 1 1 3 1 

činnost 
blok 

protihráč  
blok 

protihráč 
2x 

dvojblok dvojblok dvojblok 
blok 

protihráč 
2x smeč, 

blok proti 
blok 

protihráč 

rok a měsíc 
poranění 

10/2008 04/2009 
12/2007 
01/2009 

03/2008 12/2007 05/2008 
12/2007 
04/2008 
05/2009 

01/2008 

bolest ano ano ne ano ne ne ano ne 
pocit nestability ne ne ano ne ne ano ano ne 

TTT 0 0 0 0 0 0 0 0 
ADT 0 0 0 0 0 0 + 0 
RP + DF+ DF+ 0  PF, IN+ + 0 IN+ 
Stoj 1DK + 0 - + + + - + 
2b. diskriminace - C, L, K + 0 V, C, L + + + - - 
grafestezie ploska - 0 0 0 0 + nárt + - 
palestezie 0 VK, ZK - VK, ZK- - I, ZK + 0 I +  VK+ 
kinestezie 0 0 0 0 0 prst + 0 0 

Legenda: 0 – naměřené výsledky jsou stejné na poraněné i neporaněné DK; + - naměřené výsledky jsou 

horší na poraněné DK proti neporaněné, - - naměřené výsledky jsou horší na neporaněné DK proti 

poraněné; červeně jsou označeny horší výsledky na poraněné dolní končetině ve srovnání s neporaněnou, 

modře jsou označeny horší výsledky na neporaněné dolní končetině ve srovnání s poraněnou; TTT  – talar 

tilt test, ADT  – anterior drawer test, RP – rozsah pohybu, DF – dorzální flexe, PF – plantární flexe, IN – 

inverze, 2b. – dvoubodová, C – střed calcaneu, L – hranice Lisfrankova kloubu, K – spojnice kotníků, 

V – V. metatarz, VK – vnitřní kotník, ZK – zevní kotník, I. – I. metatarz 

5.9.1 Vliv herního postu, zóny a činnosti a dominance končetin na poranění  

Ze souboru 8 probandek byly poraněny 3 smečařky, 2 blokařky, 2 nahrávačky 

a 1 univerzálka. Herní činností, při které vzniklo nejvíce poranění hlezenního kloubu, 

byl blok. Z 11 poraněných hlezenních kloubů 9 zranění vzniklo právě při bloku, z toho 
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6 při dopadu na nohu protihráče a 3 při dopadu na nohu spoluhráče při dvojbloku. 

Pouze 2 poranění vznikla při dopadu po smeči, jedenkrát při dopadu na nohu protihráče 

a jedenkrát při špatném došlapu na palubovku.  

V zóně II, III a IV došlo po bloku shodně ke třem poraněním hlezenního kloubu.  

Po smeči došlo k poranění hlezenního kloubu pouze v zóně IV a to dvakrát.  

U 5 probandů byla poraněna dominantní dolní končetina, u zbylých 3 poranění 

vzniklo na nedominantní, odrazové dolní končetině.  

Tabulka 11 Hodnocení herního postu, herní činnosti a dominance DK 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 
poraněná DK L L L P P P P P 
dominantní DK P P P P P P P P 
odrazová DK L L L L L L L L 
post U S B B N N S S 

činnost 
BP BP 

DB 
DB DB DB BP 

2x PS 
BP BP 

Legenda: DK  – dolní končetina, P – pravá, L  – levá, U – univerzál, S – smečař, B – blokař, N – nahrávač; 

BP – blok s dopadem na protihráče, DB – dvojblok s dopadem na spoluhráče, PS – špatný dopad 

po smeči  

5.9.2 Výsledky subjektivní hodnocení probandů 

Parametry hodnocené subjektivně samotným pacientem byly „bolest“ a „pocit 

nestability“. Bolest poraněného hlezenního kloubu udává polovina probandů (4), z toho 

jeden s opakovaným poraněním hlezenního kloubu. Pocit nestability uvádí 3 probandi, 

z toho 2 s opakovaným poraněním hlezenního kloubu.  

Tabulka 12 Výsledky subjektivního hodnocení 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 
počet poranění 1 1 2 1 1 1 3 1 
bolest ano ano ne ano ne ne ano ne 
pocit nestability ne ne ano ne ne ano ano ne 

5.9.3 Výsledky klinických testů 

Talar tilt test byl u všech probandů negativní na obou dolních končetinách. 

U sledovaných probandů byl anterior drawer test pozitivní pouze v jednom případě 

a to na opakovaně poraněné PDK u probanda 7.  
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Tabulka 13 Výsledky klinických testů 

Testy 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

P L P L P L P L P L P L P L P L 
TTT - - - - - - - - - - - - - - - - 
ADT - - - - - - - - - - - - + - - - 

Legenda: poraněná DK, červeně – horší výsledek na poraněné DK; P – pravá, L  – levá, TTT  – talar tilt 

test, ADT  – anterior drawer test 

5.9.4 Výsledky měření aktivního rozsahu pohybu 

Rozsah pohybu byl ve všech vyšetřovaných směrech snížen na poraněné DK 

proti neporaněné DK pouze u probandů 1 a 6. U probandů 2 a 3 byl na poraněné DK 

snížen rozsah ve směru DF ve srovnání se zdravou DK. Probandi 5 a 7 měly snížený 

rozsah pohybu ve směru IN, proband 5 i ve směru PF oproti neporaněné DK. 

U probandů 4 a 7 byl naměřený rozsah pohybu stejný na obou DKK.  

Tabulka 14 Výsledky měření rozsahu pohybu 

Rozsah pohybu  S R 

Proband 1 
PDK 50 – 0 – 20 20 – 0 – 35 
LDK 40 – 0 – 15 15 – 0 – 20 

Proband 2 
PDK 40 – 0 – 10 20 – 0 – 35 
LDK 50 – 0 – 5 20 – 0 – 40 

Proband 3 
PDK 50 – 0 – 20 25 – 0 – 30 
LDK 50 – 0 – 10 25 – 0 – 30 

Proband 4 
PDK 50 – 0 – 10 25 – 0 – 30 
LDK 50 – 0 – 10 25 – 0 – 30 

Proband 5 
PDK 45 – 0 – 10 20 – 0 – 45 
LDK 50 – 0 – 10 20 – 0 – 50 

Proband 6 
PDK 40 – 0 – 5 10 – 0 – 15 
LDK 50 – 0 – 10 20 – 0 – 30 

Proband 7 
PDK 50 – 0 – 15 20 – 0 – 40 
LDK 50 – 0 – 15 20 – 0 – 40 

Proband 8 
PDK 45 – 0 – 20 25 – 0 – 20 
LDK 40 – 0 – 20 20 – 0 – 35 

Legenda: poraněná DK, tučně – horší výsledek, červeně – horší výsledek na poraněné DK 

5.9.5 Výsledky hodnocení stoje na jedné dolní končetině 

Stoj na poraněné dolní končetině byl objektivně zhodnocen jako méně stabilní 

u probandů 1, 4, 5, 6 a 8. U probanda 2 nebyl vyšetřen rozdíl mezi stabilitou stoje 

na poraněné a neporaněné dolní končetině. Probandi 3 a 7 získali horší hodnocení stoje 
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na neporaněné dolní končetině. Subjektivně hůře hodnotili probandi stoj na poraněné 

DK ve všech případech, kde bylo hůře hodnoceno objektivně, a to u probandů 1, 4, 5, 6 

a 8. Stejný pocit při vyšetření stoje na jedné DK, poraněné i neporaněné udávali 

probandi 2, 3 a 7. 

Tabulka 15 Výsledky hodnocení stoje na jedné dolní končetině 

Stoj na jedné DK 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

P L P L P L P L P L P L P L P L 
objektivně 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 3 1 2 3 3 1 
subjektivně L H - - - - H L H L H L - - H L 

Legenda: poraněná DK, tučně – horší výsledek, červeně – horší výsledek na poraněné DK, modře – horší 

výsledek na neporaněné DK; H – subjektivní pocit je horší, L  – subjektivní pocit je lepší, - -  subjektivní 

pocit je bez rozdílu 

 

Legenda hodnocení: 1- hlezenní mechanismus, prstce volné; 2 – hlezenní mechanismus, prstce ve flexi; 
3 – hlezenní mechanismus, s rotací v kyčelním kloubu 

Graf 1Výsledky objektivního hodnocení stoje na jedné dolní končetině 

5.9.6 Výsledky měření dvoubodové diskriminace 

Výsledky dvoubodové diskriminace nevyšly ani u jednoho probanda 

jednoznačně hůře nebo lépe ve všech sledovaných oblastech (viz tab. 16). 

Konkrétní naměřené hodnoty v milimetrech se v určité oblasti porovnávané mezi 

probandy nijak neshodovaly a nevykazovaly žádnou známku podobnosti.  
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Výsledky budou popsány vždy v dané oblasti a porovnány mezi probandy.  

Na plosce nohy v místě pod hlavicí I. MTT byla zjištěna potřeba větší 

vzdálenosti k rozeznání dvou bodů, tudíž horší výsledek na poraněné DK pouze 

u probanda 1 a 6 (2 z 8). U zbylých probandů (2, 3, 4, 5, 7, 8) bylo potřeba na poraněné 

DK menší vzdálenosti k rozeznání dvou bodů než na neporaněné DK. 

Pod hlavicí V. MTT byl naměřen horší výsledek na poraněné DK u probanda 3, 

4 a 5 (3 z 8). Menší vzdálenost k rozeznání dvou bodů na poraněné DK byla naměřena 

u probandů 1, 2, 6, 7. Proband 8 rozeznal dva body v oblasti pod V. MTT na poraněné 

i neporaněné DK při stejné vzdálenosti.  

V oblasti pod středem patní kosti byly horší výsledky na poraněné DK 

u probandů 2, 4, 5, 6 (4 z 8). Horší výsledky na neporaněné DK u probandů 1, 3, 7, 8. 

Na dorzu nohy v oblasti protnutí hranice Lisfrankova kloubu a osou mezi 

II. a III. MTT byly naměřeny větší vzdálenosti na poraněné DK u většiny probandů – 2, 

3, 4, 5, 6 (5 z 8). U zbylých probandů (1, 7, 8) byly výsledky měření horší 

na neporaněné DK. 

V druhé sledované oblasti na dorzu nohy, na spojnici vrcholů maleolů, byly 

naměřeny horší výsledky na poraněné DK u probandů 2, 6 a 7 (3 z 8).  U probanda 1 byl 

výrazně horší výsledek na neporaněné DK. U zbylých probandů 3, 4, 5 a 8 byly 

naměřené vzdálenosti stejné na obou DK. 

 

Tabulka 16 Výsledky měření dvoubodové diskriminace 

2bodová 
diskriminace 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 
P L P L P L P L P L P L P L P L 

I. MTT 10 11 12 13 20 13 11 13 10 11 8 5 7 15 11 14 
V. MTT 13 12 10 12 1 2 5 2 16 4 5 7 5 7 11 11 
kalkaneus 10 9 10 8 15 14 10 7 11 2 9 5 7 9 9 11 
Lisfrank 21 15 2 11 10 11 4 2 15 6 25 9 4 6 9 11 
maleoly 30 7 1 47 55 55 1 1 9 9 14 6 11 8 10 10 

Legenda: poraněná DK, tučně – horší výsledek, červeně – horší výsledek na poraněné DK, modře – horší 

výsledek na neporaněné DK; P – pravá, L – levá  
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5.9.7 Výsledky vyšetření grafestezie 

Probandi 2, 3, 4, 5 dosáhli stejných hodnot při vyšetření grafestezie na poraněné 

a neporaněné dolní končetině. Horší hodnocení poraněné dolní končetiny v obou 

vyšetřovaných oblastech bylo zjištěno u probanda 6. Horší hodnocení pouze v jedné 

vyšetřované oblasti, a to na nártu poraněné DK, u probanda 7. Horšího výsledku 

při vyšetření grafestezie na neporaněné DK dosáhl proband 1, na plosce, a proband 8 

v obou oblastech. 

Tabulka 17 Výsledky vyšetření grafestezie 

Grafestezie 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

P L P L P L P L P L P L P L P L 
ploska 9 10 9 9 9 9 10 10 10 10 8 9 10 10 10 7 
nárt 10 10 10 10 10 10 9 9 10 10 8 9 9 10 9 7 

Legenda: poraněná DK, tučně – horší výsledek, červeně – horší výsledek na poraněné DK, modře – horší 

výsledek na neporaněné DK; P – pravá, L – levá 

5.9.8 Výsledky vyšetření palestezie 

Horší výsledky ve všech vyšetřovaných oblastech (I. MTT, vnitřní a zevní 

maleolus) na poraněné DK při vyšetření palestezie nebyly zjištěny ani u jednoho 

probanda. Probandi 5 a 7 hůře vnímají vibrace v oblasti kostěného výběžku I. MTT 

poraněné DK, proband 5 navíc v oblasti zevního maleolu proti neporaněné DK. Proband 

8 hůře vnímá vibrace v oblasti vnitřního maleolu na poraněné DK. Stejných výsledků 

na poraněné i neporaněné DK dosáhl proband 1 a 6. Snížené vnímání vibrací 

na neporaněné DK bylo vyšetřeno u probanda 4, a to ve všech vyšetřovaných oblastech, 

u probandů 2 a 3 v oblasti obou maleolů a u probanda 7 v oblasti vnitřního maleolu. 

Tabulka 18 Výsledky vyšetření palestezie 

Palestezie 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

P L P L P L P L P L P L P L P L 
I. MTT 8 8 8 8 8 7 7 6 7 8 7 7 5 6 8 8 
V maleolus 7 7 6 7 6 7 7 6 7 5 7 7 5 4 7 8 
Z maleolus 7 7 6 7 6 7 7 6 6 7 7 7 5 5 8 8 

Legenda: poraněná DK, tučně – horší výsledek, červeně – horší výsledek na poraněné DK, modře – horší 

výsledek na neporaněné DK; P – pravá, L – levá 
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5.9.9 Výsledky vyšetření kinestezie 

Výsledky vyšetření kinestezie jsou ve většině případů (7 z 8) stejné na obou 

DKK. Všichni probandi poznali, v jakém směru je pohybováno jejich prstci. Proband 6 

špatně určil, kterým prstcem je mu v daných směrech pohybováno. 

Tabulka 19 Výsledky vyšetření kinestezie 

Kinestezie 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

P L P L P L P L P L P L P L P L 
směr 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
prst 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 6 8 7 7 8 8 

Legenda: poraněná DK, tučně – horší výsledek, červeně – horší výsledek na poraněné DK; P – pravá, L – 

levá 
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6 DISKUZE 

Existuje značné množství studií, které se zabývá distorzními poraněními 

hlezenního kloubu, a to jak z pohledu rizikových faktorů, tak z pohledu poúrazových 

změn, zahrnujících i změny posturální kontroly a další změny, které mohou podmiňovat 

vznik opakovaných distorzních poranění nebo chronické laterální nestability hlezenního 

kloubu. Studií, které se zabývaly přímo poškozením aferentních funkcí nohy 

po poranění hlezenního kloubu, není mnoho. 

Cílem této diplomové práce bylo pomocí běžně využívaného neurologického 

vyšetření zjistit, zda může dřívější poranění hlezenního kloubu způsobovat změny 

schopnosti stabilizace nohy a aferentních funkcí nohy, která se může stát náchylnější 

k dalším poraněním nejen hlezenního kloubu, ale celého pohybového aparátu. 

Měřený soubor 

Výzkumný soubor čítal 8 jedinců stejného pohlaví (ženy), přibližně stejného 

věku, stejné výkonnostní kategorie, se stejnou dominantní horní i dolní končetinou, 

hrající volejbal přibližně stejnou dobu. 

Všechny prodělaly poranění pouze jednoho hlezenního kloubu, druhý hlezenní 

kloub byl bez poranění. Netrpěly neurologickým nebo vestibulárním deficitem ani 

neprodělaly žádný vážný úraz nebo operaci na dolních končetinách či trupu. 

U dvou probandek se objevilo opakované poranění stejného hlezenního kloubu, 

dalších 6 probandek prodělalo pouze jedno poranění. Všechna poranění se stala 

v rozmezí 15 měsíců před necelými 3 lety (35 měsíců). 

Do výzkumu bylo zahrnuto 11 distorzních poranění hlezenního kloubu, všechna 

vznikla inverzním mechanismem, který je dle mnoha autorů právě nejčastějším 

mechanismem poranění (Dungl, 1989; Hertel 2002; Hrazdira, 2008). 

9 poranění bylo klasifikováno jako poranění I. stupně – distorze, zbylá 2 poranění 

jako poranění II. stupně – subluxace, s úplnou rupturou LFTA, jak je popisují Kolář 

(2009) a Moster (2007). Stupnice dle jiných autorů nebylo možné použít, jelikož nebyly 

známy přesné diagnózy poranění.  
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Rizikové faktory pro vznik poranění hlezenního kloubu ve volejbale 

Většina studií zabývajících se vznikem poranění hlezenního kloubu ve volejbale 

udává vyšší riziko vzniku úrazů v zápase než při tréninku (Agel, 2007; Bahr, 1994; 

Bahr, 1997a). Tento fakt závisí na tom, že při zápase se vyskytuje mnohem vyšší 

frekvence a intenzita herních činností, tím pádem mnohem více rizikových situací 

a i sami volejbalisté více riskují než při tréninku (Verhagen, 2004a). Ani výsledky naší 

práce se od tohoto předpokladu neliší. Z 11 poranění 72,7% (8) vzniklo při zápase 

a pouze 27,3% (3) při tréninku. 

Všech 8 poraněných účastnic výzkumu byly hráčky přední řady (3 smečařky, 

2 blokařky, 2 nahrávačky a 1 univerzálka), u kterých je dle mnoha studií největší riziko 

poranění.  Poranění vznikla rovnoměrně v zónách u sítě (II, III, IV), což odpovídá 

výsledkům výzkumů Agel a kol. (2007), Augustsson a kol. (2006) a Bahr a Bahr 

(1997a). Nejvíce distorzí hlezenního kloubu vzniká při dopadech po obranném bloku, 

na druhém místě po útočném úderu v zónách u sítě (Aagard, 1996; Augustsson, 2006; 

Watkins, 1992). Po bloku je to dopad na nohu spoluhráče při dvoj nebo trojbloku nebo 

dopad pod sítí na nohu protihráčova smečaře. Po smeči je častý dopad na nohu 

protihráčova blokaře nebo špatný dopad na palubovku. Výsledky naší práce těmto 

údajům odpovídají, z 11 poraněných hlezenních kloubů 82% (9) zranění vzniklo 

při bloku (6 při dopadu na nohu protihráče a 3 při dopadu na nohu spoluhráče 

při dvojbloku) a zbylých 18% (2) poranění vzniklo po smeči. 

Dominance končetin také ovlivňuje vznik poraněn hlezna. Beynonn (2002) ve své 

práci píše, že právě na dominantní dolní končetinu jsou u většiny sportovců kladeny 

větší nároky. Podstupuje větší frekvenci a stupeň zátěže, a proto jsou části dolní 

končetiny – koleno a kotník ve větším ohrožení úrazem. Tento autor ve své studii 

ovšem nepíše, kterou končetinu považuje za dominantní. 

Dřívější názor na dominanci dolní končetiny plynul z faktu, že již ve stádiu plodu 

je patrná morfologická nesouměrnost dolních končetin – u pravorukých je zpravidla 

silnější opačná – levá dolní končetina. Tento poznatek vedl k předpokladu, že lateralita 

horních a dolních končetin byla považována za zkříženou – u praváků je dominantní 

levá dolní končetina u leváků pravá dolní končetina. Tento názor byl později vyvrácen. 

Ukázalo se, že noha, která je na tom morfologicky lépe, nebývá pohybově obratnější, 
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šikovnější a výkonnostně přesnější. Tyto vlastnosti má noha opačná, která je většinou 

na stejné straně těla jako dominantní ruka (Krčálová, 2008). 

Funkčně rozlišujeme dolní končetinu odrazovou (silnější), která je zdatnější 

v silových výkonech a končetinu švihovou (obratnější), která je lepší v činnostech 

vyžadujících přesnost. Preference (dominance) dolní končetiny se určuje podle švihové 

nohy (Drnková, 1991). Dominantní DK je např. kladena jako první na vyvýšenou 

plochu, při klouzání je umísťována dopředu. Odrazová dolní končetina (nepreferovaná) 

bývá silnější, protože na ní zpravidla spočívá větší část hmotnosti těla. Tento poznatek 

se neshoduje s tvrzením Vařeky a Vařekové (2009), kteří uvádějí, že dominantní 

končetina je používána především jako stojná (oporná), je více zatěžována 

ve spontánním stoji. 

V této práci byla při vyšetření označena dolní končetina dominantní i odrazová. 

Jako dominantní dolní končetina byla označena ta, kterou proband kope do míče, 

popř. se s ní vpředu klouže po zamrzlé louži. Odrazová dolní končetina je ta, která je 

použita při odrazu u skoku vysokého. Nemohl být posuzován odraz při smečařském 

rozběhu, protože zde jsou k odrazu používány obě dolní končetiny. Průběh smečařského 

rozběhu nezávisí zcela na dominanci dolních končetin, ale na dominantní horní 

končetině. Proto byla v této práci uvedena i dominantní horní končetina. Dominantní 

horní končetina je u všech našich probandů pravá. Díky tomu můžeme porovnat 

výsledky této DP s jinými výzkumy. 

Vyšetřovaný soubor čítal 8 pravorukých volejbalistek. Z 11 poranění hlezenního 

kloubu u těchto osmi hráček vznikla 4 poranění na nedominantní (odrazové) v našem 

případě levé dolní končetině a 7 poranění na dominantní pravé dolní končetině, což 

potvrzuje tvrzení Beynonna a kol. (2002), že více poranění vzniká z důvodů větší 

vytíženosti na dominantní dolní končetině. 

Na vznik poranění dominantní či nedominantní, levé či pravé dolní končetiny se 

lze podívat i z jiného pohledu, a to z pohledu „rizikové“ dolní končetiny při dopadech 

po bloku a smeči. Tillman a kol. (2004) zjistili ve své studii zkoumající techniku 

a průběh výskoků a dopadů 4 ženských volejbalových týmů ve 2 zápasech, že téměř 

polovina dopadů – po smeči a po bloku se děje pouze dopadem na jednu dolní 

končetinu. 
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Většina hráčů po smeči dopadá na levou dolní končetinu a po bloku na pravou 

dolní končetinu. V teoretických dílech věnovaných volejbalu se uvádí, že při dopadu 

po smečařském úderu se aktivně připravují na dopad obě nohy a pouze výjimečně jedna 

noha (Haník, 2004). Marquez a kol. (2011) došli ve své studii k jinému závěru. 

Předmětem jejich výzkumu byly pohyby trupu a končetin během letové fáze 

smečařského rozběhu a jejich vliv na dopad po smeči u 4 hráčů volejbalu světové 

úrovně. Bylo zjištěno, že u pravorukého smečaře dochází po úderu do míče v letové fázi 

k úklonu a rotaci trupu vlevo a reakci dolních končetin, ty reagují na tento pohyb 

rozdílně. Levá dolní končetina se extenduje v kyčelním kloubu a připravuje se 

na dopad, zatímco pravá dolní končetina se v kyčelním kloubu neustále flektuje 

a abdukuje a dochází k jejímu zvedání. Tím pádem dochází k dopadu pouze na levou 

dolní končetinu (Marquez, 2011). 

Tento fakt lze využít i při vysvětlení dopadů po bloku. Častější dopad blokařů 

na pravou dolní končetinu, může být způsoben tím, že většina útočících hráčů (tím 

pádem i protihráčů) je pravorukých. Blokaři musí více bránit svou levou horní 

končetinou právě pravou horní končetinu smečujícího protihráče, levá dolní končetina 

zůstává déle ve vzduchu, a tím pádem dopadají blokující hráči na pravou dolní 

končetinu. Studie potvrzující či vyvracující tento poznatek nebyly zatím vytvořeny. 

Je jasné, že pokud odraz probíhá pomocí obou dolních končetin, tak při dopadu 

pouze na jednu dolní končetinu jsou právě na tuto dolní končetinu kladeny mnohem 

větší nároky. Dopadající noha musí přenést na podložku veškerou energii získanou 

odrazem, kterou v teorii popisované situaci (dopad na obě dolní končetiny) přenáší 

na podložku obě nohy. Tím pádem se na této noze zvyšuje riziko poranění 

(Haník, 2004; Marquez, 2011). 

Předpoklady Tilmanna a kol. (2004) a Marqueze a kol. (2011) se v naší práci 

potvrdily pouze částečně. Z blokařských poranění vznikla většina (63%) na pravé dolní 

končetině, což potvrzuje výsledky výzkumu Tilmanna a kol (2004). Shodu naopak 

nenacházíme u poranění vzniklých po smeči. Všechna poranění vzniklá při dopadu 

ze smeče vznikla u našich pravorukých probandů na pravé dolní končetině. Příčina 

poranění druhostranné končetiny, než zjistili Marquez a kol. (2011) po smeči 

u pravoruké smečařky v naší práci mohla být způsobena např. složitou herní situací 
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lišící se od modelové situace ve studii, odlišným druhem smečařského úderu, opačným 

gardem při smečařském rozběhu či nižší výkonností a menší pohybovou dovedností 

smečařky. Přesto mohly být výsledky ze studii Tilmanna a kol. (2004) a Marqueze 

a kol. (2011) využity terapeuty a vědci zabývajícími se problematikou poranění 

hlezenního kloubu či samotnými trenéry v prevenci poranění hlezenních kloubů 

ve volejbale. 

Proces udržování stability vertikální polohy ve stoji na jedné dolní končetině 

V této práci byl proces udržování stability vertikální polohy hodnocen pomocí 

vyšetření stoje na jedné dolní končetině po dobu 30 sekund, zrak fixoval bod ve výši 

očí, vzdálen 2 m od probanda. V tomto výchozím postavení bylo zjišťováno, jakou 

strategii využívá dolní končetina k udržení „stabilního“ stoje. Při hodnocení jsme 

vycházeli z poznatků Véleho (1995, 2006). Ten při volném stoji na obou dolních 

končetinách popsal, že se zhoršující se posturální stabilitou se rozšiřuje aktivita svalů, 

udržujících vzpřímené držení těla, od periferie proximálním směrem, tzn. od malých 

svalových skupin – vnitřních svalů nohy, po velké – bércové svaly, svaly v oblasti 

stehna a kyčle až na trupové svalstvo. Tento předpoklad byl použit v této práci pro stoj 

na jedné dolní končetině. Pro tuto práci byly zvoleny tři stupně hodnocení stoje na jedné 

dolní končetině. Nejlepší hodnocení 1 značilo udržení stability pouze pomocí drobných 

kolísavých pohybů v hlezenním kloubu ve směru pronace, supinace, plantární a dorzální 

flexe, prstce byly volné. Tento stav je dle Véleho (2006) i Pintsaara a kol. (1996) 

považován za fyziologický. U hodnocení 2 se k pohybům v hlezenním kloubu přidala 

flexe prstců, ale pohyby v dalších kloubech dolní končetiny se neobjevovaly. Jako 

nejhorší stupeň udržování stabilní vertikální polohy ve stoji na jedné dolní končetině, 

hodnocení 3, bylo považováno, když svalová aktivaci stoupala proximálním směrem 

k větším svalovým skupinám a k pohybům v hlezenním kloubu a flexi prstců se přidaly 

rotační pohyby v kyčelním kloubu. 

Většina (62,5%) získala horší objektivní hodnocení (hodnocení 2 a 3) na poraněné 

dolní končetině ve srovnání s neporaněnou. Všechny tyto probandky subjektivně 

hodnotily při vyšetření stoje na jedné dolní končetině tuto dolní končetinu jako horší, 

méně stabilní, nejistou. Bolestivost při zátěži zjišťovaná v anamnéze se zde vyskytuje 

u 40%. Pouze 20% z této skupiny udává v anamnéze pocit nestability. 
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Zda je po poranění hlezna narušen proces posturální stability bylo řešeno v mnoha 

studiích. Není snadné výsledky studií porovnávat a dojít k jednotnému a stoprocentnímu 

závěru – jestli poranění hlezenního kloubu ovlivňuje posturální stabilitu či nikoliv. 

Předešlé výzkumy se liší v mnoha kritériích. Diagnóze a stupni poranění, akutnosti 

a chronicitě poranění, intra či interindividuálním porovnávání, testovacích metodách 

i hodnocených parametrech. Právě tyto problémy ve své rešerši řešil Riemann (2002). 

Akceptuje ideu, že posturální kontrola je porušena po ortopedickém poranění. U toho 

závěru však nezůstává. Nespokojil se ani se závěrem Freemana (1965), který jako první 

přišel s faktem, že poruchu posturální kontroly po poranění hlezna způsobuje porucha 

aferentních signálů vedoucích z mechanoreceptorů v poraněných ligamentech 

a kloubním pouzdru. Dalším krokem se pro Riemanna (2002) stává hledání faktorů, 

které způsobují poruchu posturální kontroly přímo uvnitř systému posturální kontroly. 

Došel ke klinicky významnému závěru, a to že v literatuře uváděný porušený přísun 

aferentních signálů z mechanoreceptorů ligament a kloubního pouzdra hlezenního 

kloubu není izolovanou a jedinou příčinou posturálních změn. Je velmi pravděpodobné, 

že zdroj posturálních deficitů u pacientů s chronickou instabilitou hlezenního kloubu je 

u každého pacienta individuální. Proto je důležité pracovat s každým pacientem 

individuálně při vyšetření a hlavně při vytváření rehabilitačního plánu. 

Pro srovnání použijeme dvě práce testující změny posturální stability testem stoje 

na jedné dolní končetině. Hertel a kolektiv (2001) použili u 17 mladých lidí, kteří 

prodělali distorzní poranění hlezenního kloubu s poškozením jednoho nebo dvou vazů, 

sérii měření obsahujících test stoje na jedné dolní končetině na tenzometrické plošině. 

Byly zjišťovány změny ve frontální a sagitální rovině ve třech parametrech (délka, 

rychlost a rozsah výchylek COP) na poraněné a neporaněné dolní končetině. První 

měření proběhlo u všech probandů 5. den po poranění (první den zátěže), druhé měření 

dva týdny po měření prvním a třetí 4 týdny po prvním měření. Bylo zjištěno, že 

posturální kontrola byla významně porušena při prvním a druhém měření, 5. den 

a 2 týdny po úraze, ale už ne 4 týdny po úraze. Postupné zlepšování posturální stability 

bylo zjištěno na poraněné ale i na neporaněné dolní končetině během 4 týdnů po úraze 

hlezenního kloubu. 

Holme a kol. (1999) testovali u 92 lidí rozdělených do tréninkové (RHB 1h 2x 

týdně) a kontrolní skupiny (bez RHB) posturální stabilitu, polohocit a izometrickou sílu 
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svalů pohybujících hlezenním kloubem 6 týdnů a 4 měsíce po poranění hlezenního 

kloubu. Posturální stabilita byla testována na tenzometrické plošině pomocí stoje 

na dolní končetině. Měřena byla celková délka výchylek COP po dobu jedné minuty. 

Autoři došli k závěru, že posturální stabilita je porušena u lidí s poraněním hlezenního 

kloubu 6 týdnů po poranění, po 4 měsících se ale tato nestabilita srovná nezávisle 

na rehabilitaci.  

Žádná studie netestovala probandy tak dlouho po poranění (20-35 měsíců) jako 

v této DP. V předchozích studiích bylo zjištěno postupné zlepšování posturální stability 

už po měsíci po poranění. U většiny zde vyšetřovaných probandů trvá poškození 

posturální stability i 35 měsíců po poranění. Nelze říci, zda tuto „poruchu“ neměli už 

před poraněním, nebo není-li způsobena jinými faktory, nevztahujícími se k poranění 

hlezenního kloubu. 

Exterocepce 

Pro vyšetření diskriminačního čití po poranění hlezenního kloubu byly zvoleny 

oblasti na dorzu a plosce nohy poraněné a stejná místa na noze zdravé. Na plosce nohy 

to byla místa, která literatura uvádí jako 3 hlavní body doteku nohy s podložkou – 

I. a V. MTT a kalkaneus. Jelikož jsou tyto body brány jako styčné body těla 

s podložkou, mohlo by zde změněné čití ovlivňovat stav celého pohybového aparátu. 

Oblasti na nártu nohy byly vybrané tak, aby bylo zjištěno, zda poranění hlezenního 

kloubu přímo ovlivňuje čití v oblastech blízkých hlezennímu kloubu, či nikoliv. Dané 

oblasti jsou spojnice Lisfrankova kloubu s osou mezi II. a III. MTT a spojnice vrcholů 

obou maleolů s osou mezi II. a III. MTT. 

Výsledky vyšetření ukázaly u ½ probandů horší hodnocení na poraněné dolní 

končetině ve většině oblastí (3-4 z 5). U ¾ z nich se jednalo o dominantní dolní 

končetinu. 50% udává v anamnéze bolesti při nebo po zátěži. 25% uvádí pocit 

nestability. Jeden proband s horšími výsledky nosí pravidelně od úrazu ortézu na sport. 

Porovnání a vyhodnocení výsledků je složité, k tomu přispívá fakt, že neexistuje 

norma pro rozlišení fyziologické vzdálenosti dvou bodů na těle. Závěr ze studie Nolana 

(1982) přinesl zásadní zjištění. Byla nalezena velká interindividuální variabilita 

ve výsledcích vyšetření dvoubodové diskriminace v rámci běžné, zdravé populace. 

Existence této interindividuální rozdílnosti v rámci zdravé populace upozorňuje na to, 
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že srovnávání jakkoliv postižené či nemocné populace mělo probíhat s opatrností 

při interpretaci výsledků. 

Navíc existují faktory, které mohly znehodnotit průběh i výsledky testování 

dvoubodové diskriminace. Ve většině případů jsou způsobeny vyšetřující osobou. Jedná 

se například o nestejné a nepřesné přiložení či oddálení dvoubodového esteziometru 

(jeden bod dříve druhý později), nestejnou přítlačnou sílu (dvou bodů při jednom 

pokusu nebo mezi dvěma různými pokusy u jednoho probanda, nebo mezi probandy) 

nebo nedodržení přesnosti oblastí (u 2 různých probandů se byť jen milimetrově mohou 

lišit oblasti přiložení dvoubodového esteziometru). Faktory ovlivňující průběh 

a výsledky vyšetření mohou být také způsobeny vyšetřovaným probandem. Může nastat 

pohyb dolní končetiny při testování. Odpověď na otázku: Kolik cítíte bodů? Přichází 

při každém pokusu v jiném časovém intervalu. Při některých pokusech udává, že 

nemůže rozlišit, kolik bodů cítí, a proto dochází k opakovanému přiložení a tím může 

docházet k adaptaci tkáně v dané lokalitě. Další faktor, který nelze ovlivnit, ale může 

změnit vjemy probanda, je množství otlaků ve vyšetřovaných oblastech.  

Bylo by dobré tyto faktory při dalších testováních odstranit. Východiskem 

pro validnější, přesnější testování a lépe porovnatelné výsledky může být použití 

přístrojové metody, při které by docházelo k pravidelnému přikládání dvou bodů 

pomocí ramene přístroje, dolní končetina by byla fixovaná u všech probandů stejným 

způsobem a proband by musel v daných intervalech odpovídat, zda cítí jeden nebo dva 

body. Podněty bez odpovědí by byly vyhodnoceny jako neplatné.  

Testování grafestezie probíhalo pomocí psaní jednociferných číslic na nárt 

a plosku nohy. Byla zvolena výška číslic 5 cm a orientace vrcholu distálním směrem. 

Pořadí bylo pseudonáhodné, čísla se mohla opakovat. Všechny číslice byly psány 

v pravidelných intervalech tupým předmětem, jedním tahem, až na čísla 4, 5 a 7, která 

byla psána dvěma tahy. Jedinec po napsání každé číslice uvedl, o jakou číslici jde. 

U každého jedince byly výsledky obou dolních končetin zapsány do protokolu a poté 

vyhodnoceny.  

Probandi 2, 3, 4, 5 dosáhli stejných hodnot při vyšetření grafestezie na poraněné 

a neporaněné dolní končetině. Ani u jednoho probanda nebyly zjištěny výrazně horší 

výsledky na poraněné dolní končetině oproti neporaněné. U dvou probandů se objevilo 
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více chyb na poraněné dolní končetině, u jednoho v obou testovaných lokalitách 

u druhého pouze na nártu poraněné dolní končetiny. Oba tito probandi mají horší 

hodnocení na dominantní dolní končetině. Oba probandi udávají v anamnéze pocit 

nestability a oba, jako jediní z testovaného souboru, nosí pravidelně na sportovní 

aktivitu hlezenní ortézu. Jeden navíc udává bolesti při nebo po zátěži. Zajímavé je, že 

jeden proband měl výrazně horší hodnocení na neporaněné dolní končetině. Je možné, 

že na této DK mohou být nějaké funkční či strukturální změny, o kterých jedinec neví. 

Okolnosti, které mohou ovlivnit výsledky hodnocení, jsou například, různý tlak 

při psaní (tupý předmět není přiložen po celou dobu psaní kolmo ke kůži, tudíž není 

vyvíjen stejný tlak, taktéž se tlak může lišit mezi pokusy jednoho jedince, mezi více 

jedinci) nebo rychlost psaní. Dále je možné, že by bylo dosaženo platnějších výsledků, 

kdyby testování prováděla více než jedna vyšetřující osoba a byl proveden více než jen 

jeden pokus v každé lokalitě. Bylo by možné výsledky lépe statisticky porovnat. 

Propriocepce 

Původní metodologie testování zahrnovala jak vyšetření kinestezie tak 

i statestezie v hlezenním kloubu. Při zkušebním testování prvních probandů bylo 

od vyšetření kinestezie a statestezie hlezenního kloubu upuštěno. Při vyšetření 

kinestezie bylo pro probanda velice snadné poznat i na poraněné dolní končetině, 

v kterém směru je nohou v hlezenním kloubu pohybováno. Při vyšetření statestezie se 

rozdíly v nastavení rozsahu hlezenního kloubu lišili minimálně. Nebylo možné je přesně 

určit ani pomocí goniometru. Z těchto důvodů bylo následně pro účely této DP zvoleno 

pouze testování kinestezie v oblasti MTP kloubů. Při vyšetření bylo provedeno 

8 pokusů, při kterých byly náhodně vybírány prstce dolní končetiny, a bylo jimi 

pohybováno v pseudonáhodných směrech. Poté, co vyšetřovaný při každém pokusu 

určil o jaký prst a směr jde, byly výsledky zapsány do protokolu a byla vyšetřena 

i druhá dolní končetina.  

Pouze u jednoho probanda byla vyšetřena výraznější změna propriocepce 

vyšetřené pomocí kinestezie. Proband poznal, v jakém směru je pohybováno, ale 

ve 2 případech nepoznal, kterým prstcem. Tento proband udává pocit nestability 

a od prodělání úrazu nosí pravidelně ortézu na sport. Zbylých 7 probandů nemá 

změněný pohybocit v oblasti MTP kloubů po poranění hlezenního kloubu.  
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I zde nesmíme opomenout faktory, které by mohly ovlivnit výsledky. 

Neurologické vyšetření je náročné na provedení a spolupráci vyšetřovaného, proto 

mohlo dojít např. ke změnám rychlosti při pohybování prstci, k možnému dotyku 

ostatních prstců, a tím exteroceptivnímu dráždění ostatních tkání a snížené objektivitě 

vyšetření. Bylo by vhodné pro vyšší validitu výsledků výzkumu použít k testování 

kinestezie a statestezie přístrojovou techniku, použitou např. ve studii Willemse a kol. 

(2002) nebo Holmeho a kol. (1999) při testování statestezie v hlezenním kloubu. 

Přístrojové metody zajišťují přesnější výchozí polohu, stejný směr a rychlost pohybu 

a tím pádem přináší přesnější výsledky. Testování může být opakováno, využito 

v dalších studiích a tak i lépe porovnáváno. 

K vyšetření propriocepce bylo jako druhé použito vyšetření vibračního čití. 

Rozvibrovaná ladička byla přikládána na vybrané kostní výběžky v oblasti nohy. 

V souvislosti s poraněním hlezenního kloubu byly vybrány 3 kostěné výběžky – vrchol 

vnitřního a zevního kotníku a dorzolaterální strana hlavice I. MTT. Na každý kostěný 

výběžek byla jedenkrát přiložena rozvibrovaná ladička, když proband přestal cítit 

vibrace, řekl „stop“. Výsledek byl odečten z ladičky a zapsán do protokolu. 

Ani u jednoho probanda nebylo zjištěno zhoršené vibrační čití na poraněné dolní 

končetině ve všech vyšetřovaných oblastech. ½ probandů dosáhla horších výsledku 

alespoň v jedné ze tří oblastí. U ¾ z nich se jednalo o oblast kostěného výběžku I. MTT. 

½ probandů s horšími výsledky na poraněné DK uvádí v anamnéze pocit nestability, 

čtvrtina bolest po nebo při zátěži, čtvrtina nosí od prodělání úrazu ortézu na sport. 

Bullock-Saxton a kol. (1994) ve své studii použili k vyšetření vibračního čití 

mechanicko-silový oscilátor připojený k počítači. Při vyšetření byly prováděny změny 

frekvence vibrací. Vibrace byly aplikovány na laterální maleolus pokaždé se stejným 

tlakem. Tato metoda nabízí získání přesnějších výsledků, které odhalují mnohem menší 

poruchy čití než vyšetření pomocí ladičky. Pomocí tohoto vyšetření bylo u 20 jedinců 

s předchozím poraněním hlezenního kloubu a 11 kontrolních jedinců zjištěno, že 

po poranění hlezenního kloubu je sníženo vibrační čití. 

Z výsledků této DP nemůžeme říci, že poranění hlezenního kloubu mění vibrační 

čití vyšetřené pomocí ladičky. I když se vyšetření ladičkou zdá být poměrně objektivní, 

je možné, že při použití přístrojové techniky by byly nalezeny výraznější změny 
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vibračního čití. Také provedení více pokusů v daných lokalitách by mohlo zvýšit 

hodnotu výsledků vyšetření. Někteří probandi nemusí při prvním pokusu vědět, 

co přesně a jak dlouho mají cítit. 

Pro přesnější výsledky a možnost porovnání či opakování výzkumu s jinými 

probandy či hodnotícími parametry by bylo dobré zahrnout do našeho výzkumu 

kontrolní skupinu nebo alespoň jednoho kontrolního probanda stejných parametrů, ale 

bez poranění hlezenních kloubů. Dále by bylo vhodné testovat probandy, co nejdříve 

po poranění hlezenního kloubu. 7. týden až půl roku po poranění (do 6. týdnů probíhá 

hojení vazů, viz kapitola 2.1.2), protože si myslím, že by byly vyšetřeny výraznější 

změny ve sledovaných parametrech. 

V rámci rozsáhlejší a nákladnější studie bych doporučila otestovat skupinu čítající 

větší počet probandů, ale hlavně skupinu probandů zdravých, nezraněných. Tato 

skupina by nejprve vyšetřena a poté sledována, až po dobu, než utrpí poranění 

hlezenního kloubu, poté otestována znovu. Jak již bylo zmíněno, bylo by dobré využít 

přístrojové techniky při testování. Tento postup by jasněji a spolehlivěji zjistil faktory, 

které ovlivňují vznik prvotního poranění hlezenního kloubu. Tento systém je 

samozřejmě již použit v některých prospektivních zahraničních studiích. Výsledky 

těchto výzkumů mají větší výpovědní hodnotu, než studie, které testují probandy 

až po poranění. 
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7 ZÁVĚR 

Vzhledem k vysokému výskytu poranění ligamentózního aparátu hlezna 

ve volejbale a vzniku následné chronické laterální instability hlezna, jsme chtěli zjistit, 

jak ovlivňuje poranění ligamentózního aparátu hlezenního kloubu schopnost stabilizace 

nohy a aferentní funkce nohy. Testování bylo provedeno pomocí jednoduchého 

vyšetření stoje na jedné dolní končetině a běžně využívaného neurologického vyšetření 

exterocepce a propriocepce. Tato vyšetření byla použita kvůli snadnému a rychlému 

provedení a možnosti využití např. při běžném fyzioterapeutickém vyšetření.  

Proces stabilizace nohy po dříve prodělaném distorzním poranění hlezenního 

kloubu porovnávaný se zdravou dolní končetinou byl změněn k horšímu u 62,5 procenta 

probandek. Je možné, že se nedostatečná stabilizace nohy objevila právě při vyšetření 

stoje na jedné dolní končetině, proto že jako jediné probíhalo při zatížení nohy. 

Aferentní funkce nohy nebyly výrazně ovlivněny. Pouze vyšetření diskriminační 

citlivosti na nártu poraněné dolní končetiny v oblasti středu Lisfrankova kloubu ukázalo 

sníženou exterocepci a to u 62,5 procenta probandek. Při vyšetření grafestezie, 

kinestezie a palestezie nebyly nalezeny signifikantní změny po distorzním poranění 

hlezenního kloubu. Změny stabilizační funkce nohy a diskriminačního čití (v oblasti 

Lisfrankova kloubu) byly nalezeny současně pouze u 37,5 procenta tohoto souboru. Ani 

u jedné probandky nebyly nalezeny změny schopnosti stabilizace nohy a všech 

vyšetřovaných aferentních funkcí nohy současně.  

Na dominantní dolní končetině vzniklo 63,6 procent poranění. Nelze ovšem 

souhrnně říci, že dominance končetin ovlivňuje výskyt a hloubku změn schopnosti 

stabilizace, povrchového a hlubokého čití na noze. Ani subjektivně pociťované, 

z anamnézy patrné údaje o bolestivosti či pocitu nestability poraněné nohy výrazně 

neovlivňují výskyt změn schopnosti stabilizace, povrchového a hlubokého čití. 

U poloviny probandek (dvě ze čtyř), které uvádějí v anamnéze občasnou bolestivost 

hlezenního kloubu, se vyskytují změny schopnosti stabilizace nohy a změny 

diskriminačního čití. Dvě ze tří probandek, které udávají v anamnéze pocit nestability, 

vykazují horší výsledky při vyšetření grafestezie. Jedna ze tří probandek s pocitem 

nestability má horší výsledky u většiny vyšetření – vyšetření schopnosti stabilizace, 

dvoubodové diskriminace, grafestezie a kinestezie.  
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S přihlédnutím k výsledkům lze říci, že se jako rozhodující vyšetření pro zjištění 

změn stability stoje a aferentních funkcí po dříve prodělaném poranění hlezenního 

kloubu jeví vyšetření stoje na jedné dolní končetině a vyšetření diskriminačního čití 

na nártu poraněné dolní končetiny. Tato dvě vyšetření by mohla být využívána 

ke zjišťování změn schopnosti stabilizace a exterocepce po dříve prodělaném poranění 

hlezenního kloubu.   
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 Souhlas Etické komise 

Příloha č. 2 Informovaný souhlas (vzor) 



 

 

  



 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (§ 23 odst. 2 zákona č.20/1966 Sb.) 

a Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, Vás žádám o souhlas 

k vyšetření v rámci výzkumu diplomové práce Veroniky Volákové, studentky 

Fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Cílem této práce je 

zjistit jestli existují změny schopnosti stabilizace nohy a čití na noze po zranění hlezna, 

pomocí vyšetření stoje na jedné dolní končetině a běžně prováděného neurologického 

vyšetření čití. Testování bude provedeno jednou. Osobní data v této studii nebudou 

uvedena.  

Dnešního dne jsem byl odborným pracovníkem poučen o plánovaném vyšetření. 

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 měl jsem možnost klást mu otázky, na které mi 

řádně odpověděl. 

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl a výslovně souhlasím 

s provedením vyšetření a použití výsledků k vypracování diplomové práce. 

 

Osoba, která provedla poučení: …………………………… 

Podpis osoby, která provedla poučení: ……………………. 

Vlastnoruční podpis probanda: ……………………………  Datum: …………… 


