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Abstrakt 

Autor: Veronika Kociánová 

Název práce: Kazuistika pacienta po ruptuře Achillovy šlachy 

Ve své bakalářské práci se věnuji problematice spojené s rupturou Achillovy 

šlachy a následnou rehabilitací.  

Práce obsahuje dvě části, teoretickou a speciální. Teoretická část pojednává 

o anatomii, fyziologiií, kineziologii a biomechanice hlezenního kloubu a Achillovy 

šlachy. Dále je její součástí vznik poranění a následné operační či konzervativní řešení 

ruptury šlachy.  

Speciální část podrobně zpracovává kazuistiku pacienta s rupturou Achillovy 

šlachy. V praktické části se popisují možnosti rehabilitační péče o pacienta. Kazuistika 

pacienta byla vypracována v průběhu souvislé odborné praxe v rehabilitačním zařízení 

CLPA v Praze. 

Klíčová slova: ruptura Achillovy šlachy, fyzioterapie, rehabilitace 

  



 

 

 

Abstract  

Author: Veronika Kociánová  

Title of the work: Case history of patient suffering from rupture of the Achilles tendon  

In my bachelor´s thesis I dedicate most of the time to the problems connected with 

the rupture of the Achilles tendon and ensuing rehabilitation. This work consists of two 

parts – a theoretic one and a special one.  

The theoretic part deals with anatomy, physiology, kinesiology, biomechanics 

of the ankle joint and last but not at least with the Achilles heel. Then you can find there 

more about the formation of the lesion and ensuing operative or conservative solution 

of this rupture.  

The practical part is elaborately working with the case history of patient affected 

by this type of injury and also describes possibilities of rehabilition care. Case history 

which is used in my thesis was created during continous and professional practise 

in rehabilitation centre known as CLPA in Prague.  

Key words: rupture of the Achilles tendon, physiotherapy, rehabilitation  
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1 ÚVOD 

Hlavním tématem mé bakalářské práce je ruptura Achillovy šlachy. Teprve 

v posledním desetiletí se většina lékařů začala o tuto problematiku zajímat. Ruptury 

Achillovy šlachy byly poprvé popsané dle Ambroise Paré v roce 1575 (Popovic, 

Lemaire, 1999). 

Poranění Achillovy šlachy je časté v mnoha sportech, kde dochází k prudkému 

startování pohybu, častým doskokům na nerovném terénu či rychlým změnám pohybu. 

Mezi rizikové sporty se řadí i volejbal, kterému se věnuji už 10 let. Právě časté výskoky 

a doskoky jsou zdrojem poranění. Chtěla bych prostřednictvím této práce načerpat nové 

informace ohledně léčby, následné rehabilitace a především prevence ruptury Achillovy 

šlachy. 

V minulosti, když ještě nebylo kvalitní operační vybavení, věnovala se většina 

lékařů konzervativnímu řešení. Poté se do popředí dostalo řešení chirurgické. Dodnes 

se  stále vedou debaty o tom, která metoda je pro pacienta výhodnější a rychleji ho vrací 

zpět do běžného a sportovního života. Při operačním řešení není jednotný operační 

postup sutury Achillovy šlachy. Spousty akutních ruptur bylo sešito tak, že se pouze oba 

roztřepené konce šlachy k sobě přišily. Nejvíce vhodnou technikou se však v poslední 

době stala perkutánní sutura, která minimalizuje typické komplikace spojené 

s chirurgickým řešením (Popovic, Lemaire, 1999).  

V teoretické části své bakalářské práce bych chtěla přiblížit převážně hlavní 

rozdíly mezi konzervativním a chirurgickým řešením ruptury Achillovy šlachy, objasnit 

veškeré výhody či nevýhody jednotlivých postupů. Zmíním zde různé komplikace, které 

provází chirurgické řešení ruptury a které naopak konzervativní řešení ruptury. Dále 

se věnuji operační možnosti léčby ruptury Achillovy šlachy, a to především poukázáním 

na jednu z možností, jak řešit suturu Achillovy šlachy. Tuto možnost nazýváme 

perkutánní sutura. 

Speciální část mé bakalářské práce je praktického charakteru, popisuje kazuistiku 

pacienta po ruptuře Achillovy šlachy. Přiblížíme zde různé fyzioterapeutické 

metody a prostředky během ambulantní péče, které by se měly využívat u pacientů 

s touto diagnózou. Všechny terapeutické jednotky proběhly v období od 7. ledna do 2. 

února 2013 v rehabilitačním zařízení Centrum léčby pohybového aparátu 

ve Vysočanech, Praha 9.   
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2 OBECNÁ ČÁST 

V obecné části se zabývám anatomií, kineziologií a biomechanikou hlezenního 

kloubu. Další důležitou součástí obecné části je kineziologie m. triceps surae 

a Achillovy šlachy. Hlavním problémem, kterému se věnuji, je rozdíl mezi operačním 

a konzervativním řešením ruptury Achillovy šlachy a uvádím pozitiva a negativa 

jednotlivých přístupů. Poslední částí je následná rehabilitační péče po sutuře Achillovy 

šlachy.  

2.1 ANATOMIE HLEZENNÍHO KLOUBU 

Hlezenní kloub dle anatomického rozdělení rozdělujeme na horní a dolní kloub 

zánártní.  

2.1.1 HORNÍ KLOUB ZÁNÁRTNÍ 

Kloub hlezenní je složený kloub, kde spolu artikulují tibie, fibula a talus. Jamku 

kloubu tvoří obě bércové kosti a hlavicí kloubu je trochlea tali. Kloubní povrchy 

u trochlea tali jsou jednak na proximální ploše, tak na obou bočních plochách. Trochlea 

tali je širší vpředu, a proto má při dorsální flexi v kloubu tendenci roztlačovat od sebe 

oba kotníky (Čihák, 2011). 

 Kloubní pouzdro je poměrně tenké a upíná se na okrajích kloubních ploch. Kostní 

hmota obou kotníků je uvnitř kloubního pouzdra, mimo kloubní plochy. Kloubní 

pouzdro je vpředu a vzadu slabé a volné tak, že stačí pohybům. Zesílení kloubního 

pouzdra je zajištěné především systémem vazů v okolí kloubů (Dylevský, 2000). 

Vnitřní vaz se nazývá ligamentum mediale (ligamentum collaterale mediale). Je to 

silný vaz, který má trojúhelníkovitý tvar a pevně srůstá s kloubním pouzdrem. 

Tento vaz má hlubokou a povrchovou vrstvu. Povrchová vrstva je složena ze tří úseků: 

pars tibionavicularis, pars tibiocalcanea a pars tibiotalaris posterior. Hluboká vrstva 

vazu probíhá transverzálně a má základní význam pro stabilitu kloubu na vnitřním 

okraji nohy (Dylevský, 2000).  

Zevní systém vazů (ligamentum collaterale laterale) je slabší než vnitřní vaz. 

Rozdělujeme ho na tři části: ligamentum talofibulare anterius et posterius, ligamentum 

calcaneofibulare. Přední fibulotalární vaz spojuje přední plochu zevního kotníku se 

zevní plochou krčku talu (Dylevský, 2000). 



 

12 

 

2.1.2 DOLNÍ KLOUB ZÁNÁRTNÍ 

Jako dolní kloub zánártní je označováno spojení mezi talem a dalšími kostmi, 

které umožňují šikmé naklánění skeletu nohy vůči talu, vsazenému do vidlice 

talokrurálního kloubu (Čihák, 2011). Rozdělujeme dva hlavní oddíly, ze kterých je toto 

skloubení složeno.  

Zadní oddíl se nazývá articulatio subtalaris, vzájemné spojení talu a calcaneu. 

Kloubní plochy tvoř facies articularis talaris posterior calcanei a facies articularis 

calcanea posterior tali (Druga et al., 2001). Tento kloub má vlastní kloubní pouzdro, 

které je krátké, relativně tenké a kloubní štěrbina nekomunikuje s ostatními tarzálními 

klouby. Sílu pouzdra zajišťují tři vazy: ligamentum talocalcaneum laterále et mediale 

a ligamentum talocalcaneum interosseum, uložené v sinus tarsi (Dylevský, 2000). 

Přední oddíl označujeme jako articulatio talocalcaneonavicularis. Kloubní plochy 

tvoří hlavice talu, která je překrytá hlubokou konkavitou člunkové kosti. Další kloubní 

plochy jsou střední a přední kloubní ploška talu a calcaneu (Dylevský, 2000). Kloubní 

jamka je plantárně zesílena ploténkou, fibrocartilago navicularis (Druga et. al., 2001). 

Kloubní pouzdro obepíná styčné plochy artikulujících kostí. Vazy v okolí kloubu kloub 

nejenom zpevňují, ale také vytvářejí kloubní plochy. Ligamentum calcaneo naviculare 

je vaz, který směřuje od spodní plochy sustentaculu tali k os naviculare. Na dorsální 

ploše kloubu se nachází ligamentum calcaneonaviculare, které je mimochodem součástí 

tzv. ligamentum bifurcatum. Tento vaz má tvar písmenem „V“ a je uložen na hřbetu 

nohy před sinus tarsi (Dylevský, 2000). 

Kloub Chopartův označujeme jako funkční jednotku, kde je spojen talus s os 

naviculare a os calcaneus s os cuboideum. Název kloubu je odvozen z průběhu kloubní 

štěrbiny, která má tvar ležatého písmene „S“ (Dylevský, 2000). Důležitost tohoto 

kloubu a tvaru artikulujících styčných ploch je z hlediska pružnosti nohy 

a chirurgických zákroků (Čihák, 2011). Stavbu kloubu rozdělujeme na articulatio 

talonavicularis, jež je součástí předního dolního zánártního kloubu, a articulatio 

calcaneocuboidea. Zpevnění zajišťují předozadně probíhající vazy na dorsální i 

na plantární straně. Ligamentum calcaneocuboideum je součástí ligamentum 

bifurcatum. Dalším vazem, který zesiluje kloubní pouzdro, je ligamentum plantare 

longum (Druga et. al., 2001). 
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2.2 BIOMECHANIKA HLEZENNÍHO KLOUBU 

Hlezenní kloub patří mezi klouby složené. Hlezenní kloub (horní zánártní) 

můžeme také nazývat kloubem kladkovým. Je to dáno upravením lýtkové a holenní 

kosti, které nasedají na kladku hlezenní kosti (Dylevský, 2000). Hlavní pohyby 

v hlezenním kloubu probíhají v sagitální rovině, především dorsální a plantární flexe. 

Dle Bartoníčka (1991) však pohyb v kloubu probíhá odlišně. Při plantární flexi dochází 

současně k inverzi nohy, při dorsální flexi naopak k everzi. Je to dáno tvarem kloubních 

ploch, především rozdílným poloměrem zakřivení na mediální a laterální straně přední 

části kladky talu. Důležitá je spojitost hlezna při každém pohybu s rotací fibuly 

(Bartoníček, 1991). 

Dle Dylevského (2000) je kladka hlezenní kosti vpředu asi o 5 mm širší, proto se 

kloub stává stabilnějším v dorsální flexi nohy a při plantární flexi je v uvolněné vidlici 

bércových kostí i mírný pohyb do stran. Talus je velmi vratkým článkem nohy, proto je 

zde velice důležitý okolní systém vazivových struktur, které zajistí stabilitu kloubu. 

Primárním vazem je ligamentum talofibulare anterius. Jedná se o vaz, který je nejčastěji 

poraněn při inverzně působícím násilí. Vaz také signalizuje přetížení hlezenního kloubu. 

(Dylevský, 2000) 

2.3 KINEZIOLOGIE HLEZENNÍHO KLOUBU 

Noha je důležitá z důvodu zprostředkování styku těla s terénem, po kterém se 

pohybujeme. Dle Véleho (2006) je noha schopna „uchopovat“ aktivně terénní 

nerovnosti a tím zajišťovat potřebnou oporu pro lokomoci po nerovném terénu. Je to 

však více orgán podpůrný, jelikož slouží k zajištění stoje a bipedální lokomoci. Její 

schopnost chápavých funkcí je pouze potlačena (Véle, 2006). 

2.3.1 POHYBY V HLEZENNÍM KLOUBU 

Mezi základní pohyby patří dorsální flexe, plantární flexe, addukce, abdukce, 

supinace a pronace. Při dorsální flexi se jedná o pohyb planty ze středního postavení 

směrem k bérci, fyziologický rozsah je 20 – 30°. Plantární flexe je opak a má větší 

rozsah 30 – 50°. Pohyb nohy okolo vertikální osy dovnitř označujeme jako addukci, 

okolo vertikální osy ven jako abdukci. Rozsah těchto pohybu je 35 - 45° při extenzi 

v koleně, rozsah vzrůstá při flexi v kolenním kloubu a současné rotaci v kyčli. Pronace 

a supinace jsou rotační pohyby, kdy při supinaci zůstává na podložce malíková hrana, 

palcová se zvedá. U pronace je tomu naopak. Inverze a everze jsou pohyby v hlezenním 
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kloubu, které se skládají z dvou pohybových komponent. Inverze je addukce 

se supinací, everze je abdukce spojená s pronací (Véle, 2006). 

V horním hlezenním kloubu probíhá především plantární a dorsální flexe. 

Při plantární flexi probíhá současně i inverze nohy, dorsální flexe společně s everzí. 

V subtalárním kloubu se odehrávají složené, kombinované pohyby, plantární flexe 

s addukcí a inverzí, dorsální flexe s abdukcí a everzí nohy. Funkční kompenzace 

hlezenního a subtalárního kloubu tvoří funkční jednotku (Véle, 2006). Dle Dylevského 

(2000) například u lidí s větší rotací v hlezenních kloubech je kompenzačně zvětšený 

rozsah pohybu v subtalárním kloubu. Proto osoby s nehybným hlezenním kloubem 

chodí s nohou v zevní rotaci. 

„Chopartův kloub je pod kontrolou subtalárního kloubu“ (Dylevský, 2000, 

str. 179). Tato kontrola je důležitá z hlediska chůze, kdy při kontaktu s podložkou je 

subtalární kloub v everzi, v Chopartově kloubu dochází k uvolnění a lepé se přizpůsobí 

terénu (Dylevský, 2000). 

2.3.2 KINEZIOLOGIE M. TRICEPS SURAE 

Musculus triceps surae tvoří dvě hlavy mm. gastrocnemii, fázické svaly, které 

jsou uložené na povrchu a tvoří jeho výrazný tvar. Třetí hlava m. soleus má tonický 

charakter. Oba svaly se přes Achillovu šlachu upínají na os calcaneus. Hlavní funkcí 

svalu je plantární flexe nohy, pomocná funkce je při flexi v koleni, brání přepadávání 

těla dopředu. Pokud dojde k výraznému natáhnutí při předklonu, donutí k pokleku či 

zvedne patu a nutí k vykročení. Působí také na podélnou klenbu. Sval musí při chůzi 

vyvinout větší sílu, než je váha těla, jelikož pracuje proti směru tíže. Ve stoji vykazuje 

aktivitu m. soleus, proto je to tonický sval oproti mm.gastrocnemii. Tento sval řadíme 

mezi svaly s tendencí ke zkrácení z důvodu posturálního zatížení m. soleus, který 

vyvažuje sklon tibie. Je to hlavní sval, který odvíjí nohu při chůzi (Véle, 2006). 

2.3.3 STABILITA HLEZENNÍHO KLOUBU 

K udržení stability ve vzpřímeném stoji pomáhají především vnější svaly nohy. 

Mezi vnější svaly nohy řadíme m. triceps surae, m. tibialis posterior, m. tibialis anterior, 

mm. peronei, m. extensor hallucis longus, m. flexor hallucis longus, m. flexor digitorum 

longus. Celé to doprovází kolísání mezi supinací, pronací, flexí a extenzí nohy. Další 

jejich důležitou funkcí je udržení klenby nožní při stoji, která je ovlivňována také 

polohou hlavice femuru v kyčelním kloubu. Při zhoršení stability stoje je dynamická 

funkce lýtkových a bércových svalů patrná jako „hra šlach“. Zvlášť výrazná aktivita 
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svalů je při vyloučení zrakové kontroly. Dle Véleho (2006) nestačí – li funkce delších 

svalů pro stabilizaci stoje, rozšiřuje se aktivita na skupiny stehenní a na svaly trupu 

a může vést při špatné stabilizaci až k rozšíření oporné baze. Při jednotlivých fázích 

lokomoce je také udržována stabilita opory (Véle, 2006). 

2.4 SVALY V OBLASTI HLEZENNÍHO KLOUBU 

Bércové svaly rozdělujeme dle funkce na tři skupiny. Přední skupina svalů 

provádí extenzi v hlezenním kloubu. Laterální skupina svalů provádí pronaci nohy. 

A zadní skupina svalů umožňuje plantární flexi hlezenního kloubu. Tuto skupinu 

rozdělujeme na dvě vrstvy, povrchová a hluboká skupina svalů (Doubková, 2012). 

Svalová bříška bércových svalů jsou uložena proximálně, distálně přecházejí 

do dlouhých šlach, upínajících se na kosti nohy (Druga et. al., 2001). 

2.4.1 PŘEDNÍ SKUPINA SVALŮ BÉRCE 

Do této skupiny řadíme svaly, které se primárně podílejí na extenzi v hlezenním 

kloubu. Všechny tyto svaly jsou inervované z n. peroneus profundus (L4 – S1). 

Musculus tibialis anterior je sval, který začíná na zevním okraji tibie a upíná se 

na první metatars a os cuneiforme mediale. Jeho průběh v oblasti přechodu na hřbet 

nohy prochází pod silnou bércovou fascií, která vytváří dva vazivové pruhy probíhající 

nad kotníky od tibie po fibulu – retinaculum musculorum extensorum superius et 

retinaculum musculorum extensorum inferius. Hlavní funkcí toho svalu je dorsální flexe 

nohy a její supinace. Důležité je také, že pomáhá udržovat podélnou klenbu nožní 

(Doubková et al., 2012). 

Začátek dalšího extensoru hlezna musculus extensor digitorum longus je 

na laterálním kondylu tibie a od fibuly po celé její délce. Šlacha svalu se na hřbetu nohy 

dělí na čtyři šlachy ke tříčlánkovým prstům, na jejichž aponeuróze končí. Doubková 

a Linc (2012) udávají, že někdy se vytvoří musculus fibularis tertius, což je fibulární 

část m. extensor digitorum longus, jako pátá šlacha, která se samostatně upíná na bázi 

malíčkového metatarsu. Hlavní funkcí je dorsální flexe nohy, pronace a extenze prstů 

(Doubková et al., 2012). 

M. extensor hallucis longus se nachází pod oběma svaly předchozími. Je to štíhlý 

sval, který začíná v dolní polovině fibuly a upíná se na dorsální stranu palce distálního 

článku. Hlavní funkcí je extenze palce společně s extenzí nohy (Doubková et al., 2012). 
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2.4.2 LATERÁLNÍ SKUPINA SVALŮ BÉRCE 

Svaly v této skupině jsou inervované z n. peroneus superficialis (L5 – S1) a mají 

společnou funkci pronace a abdukce nohy, pomáhají plantární flexi nohy, udržují 

klenbu nožní. Patří sem hlavní dva zástupci: m. peroneus longus, m. peroneus brevis 

(Doubková et al., 2012). 

M. peroneus longus začíná na horní polovině fibuly, proximální části fibuly  

a upíná se na os cuneiforme mediale a bazi prvního metatarsu. Společně s m. peroneus 

brevis je v oblasti zevního kotníku přidržována vazivovým poutkem – retinaculum 

musculorum fibularium superius. Na okraji patní kosti je přidržovaná šlacha 

m. peroneus longus druhým poutkem – retinaculum musculorum fibulariumm inferius 

(Doubková et al., 2012). 

Začátek m. peroneus brevis je na distální polovině fibuly, jeho šlacha se otáčí 

okolo zevního kotníku, podbíhá obě poutka a úpon této šlachy je na tuberositas 

metatarsi quinti (Doubková et al., 2012). 

2.4.3 ZADNÍ SKUPINA SVALŮ BÉRCE 

Do této skupiny řadíme svaly, které provádějí plantární flexi v hlezenním kloubu. 

Všechny jsou inervované z n. tibialis, kořenová inervace L5 – S2. Tato skupina má dvě 

vrsty – povrchovou a hlubokou (Doubková et al., 2012). 

Povrchní skupina svalu zahrnuje m. triceps surae, který se skládá ze dvou 

částí: mm. gastrocnemii a m. soleus. Začátek m. gastrocnemius je na obou kondylech 

femuru. Tento sval má dvě hlavy caput mediale a caput laterále, mezi vnitřními okraji 

obou hlav je hluboká rýha. M. gastrocnemius se upíná mohutnou šlachou, Achillova 

šlacha, na tuber calcanei. M. soleus odstupuje z caput fibulae a její přilehlé horní třetiny 

fibuly a od vazivového obloučku (arcus tendineus m. solei). Úpon tohoto svalu je 

ve stejném místě jako m. gastrocnemius. M. soleus je široký, plochý sval. Pod oběma 

hlavami m. gastrocnemius nacházíme bursy, pod vnitřní hlavou je bursa subtendinea 

musculi gastrocnemii medialis a pod zevní hranou bursa subtendinea musculi 

gastrocnemii lateralit. Do prostoru mezi Achillovou šlachou a tuber calcanei se vsouvá 

bursa tendinis calcanei. Hlavní funkcí m. triceps surae je plantární flexe nohy a supinace 

nohy. M. gastrocnemius je pomocný sval při flexi v kloubu kolenním (Doubková et al., 

2012). 

M. popliteus tvoří spodinu fossa poplitea. Začátek svalu je pod laterálním 

epikondylem femuru a jeho průběh je šikmě tibiálně a distálně na zadní plochu horní 
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části tibie, tzv. linea musculi solei. Podkolenní jamka je ze všech stran ohraničena, 

na zevní straně m. biceps femoris, na vnitřní m. semitendinosus, dolní hranici tvoří obě 

hlavy m. gastrocnemius. Hlavní funkcí je flexe v kolenním kloubu a vnitřní rotace bérce 

(Doubková et al., 2012). 

Do hluboké vrstvy svalů zadní strany bérce řadíme m. tibialis posterior, který je 

uložen nejhlouběji. Jeho začátek je na zadní ploše membrána interossea a přilehlých 

okrajích tibie a fibuly, šlacha probíhá skrz retinaculum musculorum flexorum na os 

naviculare a báze metatarsů, kde se upíná. Hlavní a důležitou funkcí je plantární flexe 

a supinace nohy (Doubková et al., 2012). 

M. flexor digitorum longus vychází od zadní plochy tibie, na hřbetu nohy 

se rozděluje ve čtyři šlachy a končí na distálních článkách metatarsů. Důležitou funkcí 

je tříčlánková flexe prstů (Doubková et al., 2012). 

M. flexor hallucis longus, hlavní jeho funkcí je flexe palce. Je uložen zevně 

od m. tibialis posterior a začíná na fibule a upíná se na distální článek palce (Doubková 

et al., 2012). 

 

2.5 ACHILLOVA ŠLACHA 

Achillova šlacha se řadí mezi nejsilnější šlachy v lidském těle. Její délka je 10 – 

12 cm a průměr 1 cm. Achillova šlacha je společný úpon m. triceps surae na patní kosti. 

Dle Harta (2000) se Achillova šlacha sestává ze svazků kolagenních vláken a základní 

substance tvořené mukopolysacharidy. Jednotlivé svazky jsou obklopeny endotelem, 

který obsahuje lymfatické a krevní cévy a nervová vlákna. Mezi svazky se nacházejí 

elastická vlákna, která způsobují vlnitou strukturu tkáně. Celá šlacha je obalena 

peritoneem, jež vytváří krevní zásobení šlachy. Ve střední třetině je nejnižší hustota cév 

především po 30. roce života. V 90 % případů dochází k ruptuře 2 – 6 cm nad úponem 

šlachy. Díky této struktuře je Achillova šlacha pevná, elastická, plastická, ale má malou 

možnost k prodloužení (Hart et. al., 2000). 

Postižení v oblasti Achillovy šlachy můžeme rozdělit do třech základních skupin. 

Záněty Achillovy šlachy, kontuze Achillovy šlachy a ruptury Achillovy šlachy (Pilný, 

2007). 
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2.5.1 MECHANISMUS ÚRAZU RUPTURY ACHILLOVY ŠLACHY 

 

Ruptura Achillovy šlachy se stala třetí nejčastější rupturou šlachy po ruptuře 

rotátorové manžety a šlachy kvadricepsu (Sirový, Carda, 2007). Rozlišujeme parciální, 

subtotální a totální rupturu (Pilný, 2007). MUDr. Střelec (1968) se však ve svém 

výzkumu přiklání k názoru, že existuje pouze ruptura úplná. Vychází z výzkumu 

několika operatérů před ním, kteří se také setkali s mylným domněním, že se jedná 

o parciání rupturu, ale poté co došlo k operačnímu řešení, bylo zjištěno, že šlacha je 

přetržená kompletně. Tento mylný fakt je dán především tím, že i při úplné ruptuře je 

možný pohyb v hlezenním kloubu a tento pohyb svádí k špatné diagnostice (Střelec, 

1968). 

 K přetržení může dojít v oblasti úponu na patní kost, ve šlašité části nebo v místě 

muskolotendinózního spojení. Velmi málo dochází k rupturám spontánním. Dochází 

k nim v patologicky změněné šlaše, často ve spojení s celkovým nebo místním 

podáváním kortikoidů. V takových případech může dojít k ruptuře i při běžné chůzi 

(Dungl, 2005). Přetržení Achillovky není podmíněno pouze podáváním kortikoidů, 

omezením cévního zásobení, ale také degenerací šlachy, dysfunkcí mezi 

m. gastrocnemius a m. soleus, věkem, pohlavím, změnou v tréninkových modelech, 

špatnou technikou, předcházejícími traumaty, nevhodnou obuví (Sirový, Carda, 2007). 

Důležitá je vhodná běžecká obuv, která slouží jako forma biomechanické korekce 

individuální mechaniky nohy. Další příčinou může být také vadná biomechanika 

kloubu, everze v subtalárním kloubu snižuje kostní stabilitu, ale při určitých 

fyziologických podmínkách při určité fázi kroku umožňuje pohlcení zátěže a adaptaci. 

Při nadměrné everzi však hrozí poranění z přetížení. U zvýšené podélné nožní klenby 

zůstává noha v inverzi, ztrácí se tím optimální možnost pohlcení zátěže a hrozí opět 

poranění z přetížení (Chaloupka, 2001). 

K přetržení Achillovy šlachy může dojít trojím mechanismem. Za prvé při zevním 

násilí působícím na napnutou šlachu. Za druhé při nekontrolovatelné dorsální flexi, 

například při došlapu na nerovný terén, při pádu. Za třetí přímým úderem 

na kontrahovanou šlachu (Dungl, 2005). Ruptura Achillovy šlachy vzniká většinou 

na základě přetížení nebo přetažení šlachy za její mez pevnosti. Velmi častými 

vyvolávajícími momenty jsou běžecká akcelerace, odraz při výskoku nebo pivotní 

pohyby, rychlé změny pohybu a náhlé zabrždění na umělých sportovních plochách. 
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Dalším podnětem ke zranění mohou být doskoky, poskakování, zakopnutí (Pavlů, 

Hnátová, 2011). 

 Nejčastější sporty, při kterých dochází k přetržení, jsou basketbal, volejbal 

a fotbal. Rupturu šlachy zpravidla doprovází slyšitelné prasknutí, pacienti udávají 

okamžitou bolest a pocit slabosti v postižené končetině. Velmi rychle se dostaví otok. 

V místě poranění je hmatatelná prohlubeň. Pokud je totální ruptura, pacient se nepostaví 

na špičku, pokud je částečná, pomohou nám další vyšetření či zobrazovací metody 

(Dungl, 2005). Častěji toto zranění provází muže, v poměru 30:2 (Sirový, Carda, 2007). 

2.5.2 DIAGNOSTIKA RUPTURY ACHILLOVY ŠLACHY 

K diagnostice ruptury Achillovy šlachy využíváme klinické vyšetření. 

Při klinickém vyšetření je výrazný otok v okolí šlachy a patrný defekt v oblasti 

Achillovy šlachy. Nejjednodušším testem je postavení na špičku. Pacient s totální 

rupturou toto nezvládne. Aktivní plantární flexe v hlezenním kloubu může být 

zachována, jelikož funkci převezme m. flexor hallucis longus. Dalšími testy jsou 

například Thompsonův, Matlesův či Copelandův test. Nejčastěji se využívá právě test 

Thomsonův. Pacient leží na břiše s flektovanou postiženou končetinou v kolenním 

kloubu, stisknutím lýtka dojde u zdravé končetiny k plantární flexi, v případě ruptury 

šlachy k plantární flexi nedochází (Sirový, Carda, 2007). Může však být částečná 

ruptura, při té je test negativní (Dungl, 2005). K diagnostice také využíváme 

jednoznačně ultrasonografie, která umožní statický i dynamický pohled Achillovy 

šlachy. Pokud i přesto není diagnostika jednoznačná, využíváme magnetické rezonance 

(Sirový, Carda, 2007). 

2.6  LÉČBA RUPTURY ACHILLOVY ŠLACHY  

2.6.1 KONZERVATIVNÍ LÉČBA PŘETRŽENÉ ŠLACHY 

V současnosti se využívá především operační řešení, najdou se však i zastánci 

konzervativní léčby. Ti argumentují tím, že jsou nižší náklady na léčbu, odstraní se 

riziko anestézie i operačního výkonu a také kratší doba pracovní neschopnosti. 

U operovaných to je 13 týdnů, u konzervativně řešených 9 týdnů. Konzervativní terapie 

má však zvýšené riziko reruptur (Dungl, 2005). 

Konzervativní léčba se využívá hlavně u nesportujících lidí (Mafulli, 1999). 

Konzervativní léčba je často spojená s vysokým procentem recidivy zranění. 

Konzervativní přístup léčby se používá například u lidí se sedavým životním stylem, 
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nebo u lidí, u kterých by mohly nastat komplikace hojení v místě rány (Cluett, 2010). 

Konzervativní léčba spočívá v aplikaci vysoké sádrové fixace při plantární flexi hlezna 

a semiflexi kolena na šest až osm týdnů (Hnátová, Pavlů, 2011). 

Konzervativní léčba je zmiňována často jako srovnatelně úspěšná s operačním 

přístupem, také se však častěji setkáváme s tím, že po konzervativní léčbě je více 

pacientů s opakovanou rupturou než u pacientů, kteří byli operováni. Studie Müllera et 

al (2001), kteří porovnávali právě četnost výskytu reruptur, ukázala, že u konzervativně 

léčených pacientů došlo mezi osmým a osmnáctým týdnem od vzniku poranění, 

k reruptuře (Müller, 2001). Wallece et al. (2004) hodnotili výsledky konzervativní léčby 

u 140 pacientů. Celkově z těchto 140 pacientů mělo 56 % výborné výsledky, 30 % 

odhodnotilo výsledek léčby dobře, 12 % uspokojivě a 2 % zhodnotili výsledek léčby 

jako slabý. Celkově se komplikace vyskytly u 8 % pacientů, kdy u pěti došlo k parciální 

reruptuře a u tří pacientů došlo k opětovné úplné ruptuře (Wallace, 2004). Wallace et al. 

(2004) zhodnotili výsledky jejich neoperačního přístupu jako lepší než v případě 

operačního přístupu (Wallace, 2004). 

Konzervativní léčba nevyužívá pouze sádrové fixace na několik týdnů, ale existují 

další možné varianty. Například po dobu tří týdnů je imobilizace dolní končetiny a poté 

následuje časná mobilizace v Sheffieldově dlaze. Tato dlaha připomíná kotníkovou 

ortézu, která udržuje postavení hlezna v patnáctistupňové plantární flexi, ale umožní 

pohyb v metatarzophalangeálních kloubech. Studie dokazuje, že tato ortéza vede 

k rychlejšímu navrátu do aktivního života (Mafulli, 1999). 

2.6.2 OPERAČNÍ LÉČBA PŘETRŽENÉ ACHILLOVY ŠLACHY 

První zmínka o operačním léčení Achillovy šlachy pochází od A. Parrého (1575). 

Do 20 let se používalo pouze konzervativní řešení. Využíval se sádrový obvaz nebo 

různé bandáže (Dungl, 2005).  

Operace pacienta je buď bezprostředně po úrazu, nebo s určitým odstupem. 

Pacient je hospitalizován krátkodobě. Důležité je si už při přijmu pacienta připravit 

sádrovou dlahu, která se přikládá hned po operaci (Fleiberk, 2001).  

Suturu Achillovy šlachy lze provést technikou buď dle Langeho a Kirchmaiera 

nebo podle Bunnela. Více se využívá sutura dle Bunnela, kdy steh začíná v distálním 

pahýlu šlachy. Konec vlákna se vede šikmo šlachou k opačné straně, v proximálním 

pahýlu se provede steh v obráceném sledu, jakmile jsou založeny oba příčné stehy, 
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propíchne se šlacha jednou jehlou napřič tak, aby tento konec drátu vycházel ze šlachy 

poblíž druhého konce. Oba konce drátu se zauzlí (Grewe, Kremer, 1993). 

Tento šikmý steh se provádí u perkutánní sutury. Operace se provádí v celkové či 

spinální anestezii v poloze na břiše. Noha je podložena do plantární flexe. Další možnou 

technikou je otevřená sutura, kdy operace je také prováděna v celkové či spinální 

anestezii, pacient je v poloze na břiše či na boku. U této techniky se využívá 

posteromediální přístup a oba konce vláken šlachy jsou k sobě přišity. Průměrná doba 

léčby u otevřené sutury je 13,4 týdnů, u perkutánní sutury pouze 11,6 týdnů (Fleiberk, 

2001). 

U otevřené sutury byly nejčastější komplikace sekundární hojení operační rány, 

flebotrombóza, reruptura šlachy. U perkutánní techniky byly největší komplikace 

s iritací n. suralis a flebotrombóza (Sirový, Carda, 2007). Nistor (1981) popisuje 

následující komplikace spojené s chirurgickou léčbou jako hlubokou infekci, tvorbu 

fistul, nekrózu pokožky, šlachy nebo obojí, reruptura šlachy, méně častými a vážnými 

komplikacemi jsou povrchové záněty, granulomy, adheze měkkých tkání (Nistor, 1981). 

Někdy se používá k zesílení sutury u čerstvých ruptur Achillovy šlachy 

proximální části šlachy a aponeurózy m. gastrocnemius otočených o 180 distálně nebo 

šlachy m. peroneus brevis. K překlenutí defektu pro retrakci pahýlů se využívá šlacha 

m. plantaris, m. peroneus brevis nebo pruhy z fascia lata či aponeurózy 

z m. gastrocnemius (Dungl, 2005). 

Operační přístup se také liší u kompletní a parciální léze. U kompletní léze 

se provádí sutura šlachy, u parciální ruptury se segment fixuje na dobu tří až šesti týdnů.  

Objevují se také negativa, která jsou spojena s operací. Chirurgické léčení je 

v mnoha případech spojeno s poruchami hojení v místě operační rány nebo se vznikem 

infektu. Může také dojít k reruptuře, což je ovšem častější u konzervativní léčby. 

Většina komplikací je spojena s poraněním n. suralis, proto se využívá přednostně 

mediální řez (Hnátová, Pavlů, 2011). 

2.6.3 POOPERAČNÍ LÉČBA 

Po operaci je velice důležitá sádrová fixace, která se přikládá těsně po operaci. 

První tři týdny je sádrová fixace na celé dolní končetině, koleno je v lehké semiflexi 

a hlezenní kloub v plantární flexi. Po třech týdnech aplikujeme sádrovou fixaci pouze 

pod koleno a hlezenní kloub převedeme do nulového postavení. V tomto druhém 

sádrovém obvazu pomalu zatěžujeme (Chaloupka, 2001). Po delším znehybnění 
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kolenního i hlezenního kloubu dochází k většímu procentu komplikací, které jsou 

„korektorem ezymohistochemických změn“ (Hart, 2000). Jde především o svalové 

atrofie, hlavně mediální hlavy m. gastrocnemius a dále poruchou koordinace přilehlých 

kloubů a propriocepce. Mortensen et al. (1999) porovnávali rozsah atrofie u pacientů 

léčených operačně a konzervativně a dospěli k závěru, že není významný rozdíl mezi 

typy léčby (Mortensen, 1999). 

 Dle Harta (2000) bylo prokázáno, že již po 4 týdnech dochází k výraznějšímu 

poklesu tahové pevnosti Achillovy šlachy při imobilizaci kolenního i hlezenního kloubu 

než při jeho fixaci pouze pod koleno. Hlavním důvodem je nepravidelné uspořádání 

kolagenních vláken při znehybnění obou kloubů oproti jejich paralelní organizaci 

při imobilizaci jen kloubu hlezenního. Proto se na většině pracovištích využívá pouze 

fixace pod koleno. Předchází se ztuhlosti kolenního kloubu. Další progresivnějším 

postupem je pooperační znehybnění na 6 týdnů prostřednictvím speciální podkolenní 

ortézy, kde je povolena plná zátěž (Hart, 2000). Speck a Klauke (1998) získali u 20 

pacientů srovnatelné výsledky s postupem využívaným u nás (Speck, Klauke, 1998). 

Nevýhodou sádrové fixace je omezení rozsahu pohybu v hlezenním kloubu. Časté 

omezení je dorsální flexe, jak aktivní, tak pasivní. Pooperačním problémem fixace jen 

pod koleno může být zhojení šlachy v mírném prodloužení, způsobené dvoukloubovým 

charakterem m. gastrocnemius. Toto zhojení může porušit stereotyp chůze. Subjektivní 

hodnocení bolesti se pohybovalo průměrně okolo druhého stupně, což je intenzita 

omezující rekreační sportovní aktivity (Sirový, Carda, 2007). 

2.6.4 FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA 

Využívá se léčba pomocí nesteroidních protizánětlivých léků, které ulevují 

od bolesti a otoku, např. Ibuprofen, Diclofenac či další. O tomto druhu léčby se však 

vedou spory mezi jednotlivými odborníky. Někteří se zastávají této léčby, jiní jsou 

odpůrci. Hlavním důvodem nesouhlasu aplikace nesteroidních protizánětlivých léků je 

přerušení přirozeného procesu hojení zraněné tkáně, kde probíhá neinfekční zánětlivá 

reakce, charakteristická pro zánětlivou fázi hojení tkání. V této době by nesteroidní 

protizánětlivé léky neměly být podávány, aplikace je možná teprve po uplynutí této fáze 

a to po dvou až čtyřech dnech. Pokud neproběhne fáze hojení, protože je potlačena léky, 

nevytvoří se funkční fyziologické tkáně. Aplikace je možná pouze tehdy, kdy bolest ruší 

pacienta v noci. Cílem aplikace nesteroidních protizánětlivých léků je udržet zánětlivou 

reakci pod kontrolou a snížit bolest. Druhá strana tvrdí, že aplikací těchto léků se 



 

23 

 

snižuje bolest a otok a může se dříve přistoupit k terapii vedoucí ke zvětšování pohybu 

a dalším terapeutickým postupům a tím dojde k podpoření zotavení (Petersen, 2005). 

Probíhající zánětlivé onemocnění může být i tlumeno aplikací kortikosteroidů. 

Po aplikaci nesmí být tkáň zatěžována (Robertson, 2007). 

2.6.5 PROGNÓZA  

Rupturu Achillovy šlachy můžeme řešit buď konzervativně, nebo chirurgicky. 

Konzervativní řešení s sebou nese velké riziko opětovného natržení či přetržení šlachy, 

návrat zpět do normálního života je však o 4 týdny rychlejší než při chirurgickém 

řešení. Chirurgické řešení léčby ruptury využívá většina chirurgů, velmi osvědčená je 

perkutánní sutura. Studie Rouvillaina et al. (2010) ukázala, že návrat do profesních 

aktivit je možný průměrně do 85 dnů ode dne, kdy se úraz stal. Ke sportu se většina lidí 

vrací okolo 5. měsíce po operaci. Ne každý je však schopný provozovat sport na stejně 

vysoké úrovni. Vše záleží na regeneraci Achillovy šlachy, zda se objeví během léčby 

nějaké komplikace a také velice důležitý je celkový přístup pacienta k rehabilitaci 

a chuť znovu zase dělat vše naplno (Rouvillain, 2010). 

2.6.6 PREVENCE 

Hlavní a nejdůležitější prevencí před úrazem je kvalitní rozcvičení a především 

protažení svalů (Hnátová, Pavlů, 2011). 

Při protahování m. triceps surae rozlišujeme cviky s nataženým kolenem, 

při kterých se protahuje sval v celé své délce a cviky s ohnutým kolenem, kdy dochází 

k protažení pouze m. soleus. Častěji je zkrácen m. gastrocnemius než m. soleus. 

Protahování způsobíme, pokud začneme zvětšovat dorsální flexi v hlezenním kloubu, 

to může jednak aktivně – činností dorsálních flexorů hlezenního kloubu, jednak pasivně 

– využitím hmotnosti těla. Výhodné je spojení obou sil. Aktivita dorsálních flexorů 

hlezenního kloubu, tedy antagonistů protahovaných svalů, může přispět reflexně 

k většímu uvolnění m. triceps surae a působení gravitace přispěje k většímu ohnutí 

hlezna (Kabelíková, Vávrová, 1997). 

Příklad cviků na protahování m. triceps surae: 

1) Základní poloha: stoj výkročný levou směrem ke zdi asi na vzdálenost 

předpažení, rukama se opřít o zeď. Obě chodidla směřují přímo vpřed. Pomalu 

krčit levé koleno a přenášet zatížení nad levou DK tím, že se sunou dopředu 

kyčelní klouby, celé tělo se naklání dopředu a zvětšuje se ohnutí v pravém 

hlezenním kloubu. Pravé koleno musí být stále natažené a pravá pata se nesmí 
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zvednout od země. Pohyb se ukončuje, objeví – li se pocit mírného tahu 

v pravém lýtku. Můžeme využít techniku postizometrické relaxace. V případě, 

že ucítíme tah v pravém lýtku, zatlačíme špičkou pravého chodidla do země. 

Zatlačíme více oběma rukama, zabráníme zvednutí paty do výponu. Výdrž je asi 

10 sekund, poté uvolníme tlak v pravém lýtku a zvětšujeme ohnutí v pravém 

hlezenním kloubu. (viz obr. č. 22) 

2) Protahování m. soleus je obdobné jako protahování celého svalu m. triceps 

surae. Hlavní rozdíl je flexe kolenního kloubu nevykročené dolní končetiny 

(Kabelíková, Vávrová, 1997). 

Protahování je hlavní součástí rozcvičení, ale nesmí chybět také na závěr cvičební 

jednotky. Neprotažený sval není připraven snést zátěž, vytváří se v něm mikrotraumata 

a neustálé zatěžování vede k degeneraci celého svalu a především šlachy až může dojít 

právě k přetržení. 

2.7 REHABILITAČNÍ PÉČE 

2.7.1 FYZIOTERAPIE 

Důležitá je rehabilitační léčba, která má hlavní úkol obnovit původně 

plnohodnotný zdravotní stav za co nejkratší čas, nebo dosáhnout maximální možnou 

úpravu stavu pacienta po zranění (Hnátová, Pavlů, 2011). 

Léčba může být zahájena až po sejmutí dlahy. Dlahu pacient mívá 6 – 8 týdnů. 

Setkáváme se však i s názorem, že léčba může začít rychleji. Je možné pacientovi 

aplikovat snímatelnou botu, kterou používají při chůzi po dobu několika týdnů. Poté 

může rehabilitační léčba být rychlejší, může se dříve začít s drobnými pohyby 

a rehabilitací hned po zákroku (Cluett, 2010). 

Dle Mafulliho (1999) jsou pacienti propuštěni den po operaci nebo následující 

den. Důležité je, aby lékař naučil pacienta správnému izometrickému cvičení lýtkových 

svalů po dobu imobilizace. Pacient by se měl snažit neustále dolní končetinu elevovat, 

aby došlo k zmírnění otoku. Po odstranění dlahy je pacientovi povoleno částečné 

zatěžování nohy, postupné protahování a posilovací cvičení. Frekvence cvičení se 

zvyšuje podle stavu pacienta. Plná zátěž bývá povolena mezi osmým až desátým 

týdnem od operace (Mafulli, 1999).  

V rámci fyzioterapie se v první fázi se snažíme zmírnit otok v oblasti hlezenního 

kloubu. Pacienta instruujeme ke kryoterapii, elevování DK a kompresí postižené oblasti 
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elastickou bandáží. Ve cvičební jednotce ovlivňujeme otok např. míčkováním. Snížení 

otoku má velký vliv na rozsah v hlezenním kloubu. Ve fyzioterapeutické jednotce nesmí 

chybět péče o jizvu. Jizvu se snažíme ovlivnit jak pomocí techniky měkkých tkání, tak 

pomocí fyzikální terapie. Posunlivost a uvolněnost jizvy je důležitá z hlediska následné 

pohyblivosti v hlezenním kloubu. Přisedlá jizva ovlivní negativně pohyblivost kůže 

a podkoží. Je třeba se také věnovat zvětšení kloubní vůle všech drobných kloubů akra 

DK, nesmíme také zapomenout, zda je uvolněna hlavička fibuly, pokud byla sádrová 

fixace po dobu tří týdnů na celé DK. Mobilizujeme jednotlivé klouby dle Rychlíkové 

nebo dle Lewita. 

 Pacient se snaží zvětšit rozsah v hlezenním kloubu všemi směry. Zpočátku podle 

stavu pacienta cvičíme pasivní pohyby v hlezenním kloubu, postupně přecházíme 

v aktivní pohyby, až aktivní pohyby proti odporu. Tím také zvyšujeme svalovou sílu 

svalů v oblasti hlezenního kloubu. Velmi vhodnou technikou na posílení svalů v oblasti 

bérce je metoda PNF. Můžeme zde využít různé posilovací techniky, kdy využíváme 

všechny druhy svalových kontrakcí, izometrickou i izotonickou. K posílení především 

m. triceps surae, ale i dalších svalů v oblasti bérce můžeme využít aktivní pohyby proti 

odporu. Jako odpor využíváme therabandy, overbally. M. triceps surae můžeme posílit 

také obyčejnými výpony u žebřin. Jelikož pacienti většinou mají po dobu tří týdnů 

sádrovou fixaci na celé DK, je nutné se také zaměřit na posílení svalů stehna, hypotonus 

se objevuje především u m. quadriceps femoris, u „hamstringů“.  

 K zvýšení rozsahu pohybu v kloubu můžeme také využít postizometrickou 

relaxaci. Tato technika se využívá na základě toho, že pacient provede maximální 

možný pohyb v kloubu, v tomto maximu terapeut klade odpor proti omezenému 

pohybu, takže nastává izometrická kontrakce. Délka této kontrakce trvá 15 – 20 vteřin. 

Poté následuje uvolnění – relaxace a terapeut vede pohyb ve směru omezeném pohybu. 

Toto cvičení opakujeme 3x – 5x (Haladová, 2003). Postizometrická relaxace se 

nevyužívá pouze na zvýšení rozsahu pohybu, ale také na protažení zkrácených svalů. 

U této diagnózy se zaměřuje na šetrné protahování m. triceps surae. Postup techniky je 

naprosto stejný, jako když zvyšujeme rozsah pohybu.  

Další technikou, která je velice důležitá po úrazech hlezenního kloubu, je 

senzomotorická stimulace. Technika senzomotorické simulace obsahuje soustavu 

balančních cviků prováděných v různých posturálních polohách. Jedná se o pohyby 

jednoduché, ale i o složité pohybové projevy. Hovoříme zde o cvičebním postupu, kdy 

dosahujeme automatizované svalové aktivity k odstranění svalové nerovnováhy v určité 
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oblasti těla, u této diagnózy především v oblasti hlezenního kloubu. Z hlediska aference 

jsou velice důležité kožní receptory pro vzpřímené držení těla, ale také receptory 

z oblasti chodidla, pánve a šíje, které ovlivňují rovnováhu. Před každým cvičením je 

potřebné facilitovat plosku nohy, např. stimulací kožních receptorů, nebo také aktivací 

tzv. malé nohy. Při malé noze se aktivují svaly, které se podílejí na udržování klenby 

nožní. Jedná se o zkrácení a zúžení chodidla v podélné i příčné ose při natažených 

prstech, kdy se snažíme vytvořit podélnou i příčnou klenbu nohy. Tím se změní 

postavení prakticky ve všech kloubech nohy, dojde k rozložení tlaku v kloubech 

a ke změněnému napětí ve vazech a svalech, což pozitivně ovlivňuje proprioceptivní 

signalizaci a vede ke zlepšení stability. Vychylování pacienta na labilní podložce ještě 

více aktivuje proprioceptory a výrazně aktivuje i příslušné nervové dráhy a centra, 

využíváme v podstatě vzpřimovací rovnovážné a obranné reflexy jako facilitační 

manévry (Haladová, 2003). 

Při nácviku pohybu se tedy jedná o kombinaci volní a reflexní hybnosti. Zpočátku 

je větší podíl korového řízení, pohyb vědomě ovládáme. V dalším cvičení chceme volní 

kontrolu hybnosti odstranit a pohyb zautomatizovat. Předpokladem je vhodná volba 

cviků, dostatečné opakování a obměňování cviků, postupně zvyšujeme náročnost. 

Základní pomůcky, které technika využívá, jsou válcové a kulové úseče, balanční 

sandály, točna, Fitter, minitrampolína, posturomed (Haladová, 2003). 

Důležité je se řídit hlavními zásadami. Postupujeme od distálních částí 

proximálně, nejdříve opravujeme chodidlo, koleno, pánev, hlavu a nakonec ramena. 

Cvičení je na boso, snižuje se riziko úrazu, zvyšuje se aference z plosky nohy. Cvičení 

nesmí působit bolest a je důležité přesné provádění cviku, nikdy nesmíme cvičit přes 

únavu (Haladová, 2003). 

V poslední fázi fyzioterapie se snažíme o funkční návrat k předchozím zátěžovým 

aktivitám. V této fázi se snažíme ještě zvýšit svalovou sílu, využíváme posilování se 

zevní zátěží (posilovací stroje), a to převážně v rámci uzavřeného pohybového řetězce 

a rychlostně – koordinačního charakteru, včetně akcelerací a změn směrů pohybů těla. 

Celá tato fáze však nespadá vyloženě pod fyzioterapii, ale do oblasti sportovního 

tréninku. Jedná se o opatření, připravující sportovce na návrat k jeho specifické 

sportovní činnosti, a spadají tedy do kompetence trenérů nebo sportovních 

fyzioterapeutů (Kolář, 2009).  

V rámci fyzioterapie využíváme také často aplikaci tapingu. Hlavním úkolem tapu 

je zabránit maximálnímu napětí šlachy a následnému riziku opětovnému přetržení či 
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natržení. Taping se využívá především při přechodu do plného tréninkového zatížení. 

Taping se stává v dnešní době taky nejúčinnější metodou k uvolnění jizvy. Již jedna 

aplikace dokáže velmi výrazně zvýšit pohyblivost jizvy po celé její délce (Javůrek, 

1982). 

2.7.2 FYZIKÁLNÍ TERAPIE 

Na oblast Achillovy šlachy můžeme využít z fyzikální terapie bezkontaktní 

nízkofrekvenční elektroterapii, magnetoterapii. Magnetoterapie využívá k léčebným 

účelům magnetické složky elektromagnetického pole. Hlavní účinky magnetického pole 

se předpokládají prostřednictvím elektromagnetické indukce, magnetomechanických 

jevů, elektronových interakcí a cyklotronových jevů. Mezi hlavní fyziologické účinky 

řadíme vazodilataci, velice důležitý je analgetický účinek daný zvýšeným vylučováním 

endorfinů. Další účinek je disperzní, je to změna reologických vlastností pojiva. 

Magnetoterapie zrychluje hojení, snižuje napětí hypertonických svalů a zvyšuje napětí 

svalů hypotonických. Tofotropní účinek je daný rozšířením kapilárního řečiště 

a přímým působením na buňky a jejich orgány. Důležité je, že disperzní a trofotropní 

účinek výrazně omezuje tuhnutí měkkých tkání při fixaci kloubů. Pokud je 

magnetoterapie používaná po celou dobu fixace, může se tím zmenšit omezení pružnosti 

a protažitelnosti těchto tkání po odstranění fixace. Podstatně to zkracuje obnovu 

pohyblivosti těchto tkání při následné rehabilitaci (Poděbradský, Poděbradská, 2009). 

Fyzikální terapii aplikujeme také na jizvu. V akutním stádiu, které trvá 

od okamžiku porušení kůže do obnovení ochranných mechanismů kůže, aplikujeme 

laser, ruční biolampu. Obě terapie se aplikují denně. V subakutním stádiu, kdy jsou 

v oblasti jizvy výrazné známky zánětu, především změny barvy můžeme aplikovat laser 

či pulzní ultrazvuk. V chronickém stádiu využíváme laser, pulzní ultrazvuk nebo 

jodidovou iontoforézu (Poděbradský, Vařeka, 1998). 
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3 ČÁST SPECIÁLNÍ 

3.1 METODIKA PRÁCE 

Bakalářská práce vznikla na základě konání souvislé odborné praxe 

v rehabilitačním zařízení CLPA, v Praze. Praxe probíhala v termínu od 7. 1. 2013 do 2. 

2. 2013.  

Obecná část obsahuje teoretické informace týkající se diagnózy ruptury Achillovy 

šlachy. Veškeré informace byly čerpány z odborných publikací, článků a internetových 

databází. Na základě obecné části provádíme fyzioterapii, která je zpracována 

ve speciální části formou kazuistiky pacienta s diagnózou ruptury Achillovy šlachy. 

Na terapii pacient docházel 3x týdně po dobu 3 týdnů. Terapeutická jednotka trvala 30 

min. 

Vstupní kineziologický rozbor byl důležitý pro sestavení fyzioterapeutického 

plánu, pro výběr vhodných metod a technik, které budou využity. Terapie se vždy 

odvíjela od aktuálního stavu pacienta a jeho subjektivního pocitu. Na základě 

výstupního kineziologického rozboru byl vytvořen závěr a zhodnocen efekt terapie. 

Veškeré fyzioterapeutické metody a techniky, které byly během praxe využity, 

vycházely z osnov tříletého studia bakalářského oboru fyzioterapie. Využívala se 

metoda měkkých tkání dle Lewita, mobilizace a manipulace dle Rychlíkové, 

proprioceptivní neuromuskulární facilitace, postizometrická relaxace, posilovací 

cvičení, senzomotorika. Při terapii byly využity senzomotorické pomůcky (posturomed, 

labilní plošiny, overbally, gymnabally). 

Tato bakalářská práce byla realizována na základě informovaného souhlasu 

pacienta (návrh informovaného souhlasu, příloha č. 2) a schválení etickou komisí (viz 

příloha 1) 

3.2 ANAMNÉZA 

 

Vyšetřovaná osoba: H. J., muž 

Ročník: 1981 

Diagnóza: S 860 Poranění Achillovy šlachy 
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Status presents: 15. 1. 2013: 

Subjektivní:  

Pacient se cítí dobře, nemá žádné bolesti. Pouze při chůzi cítí tah Achillovy šlachy.  

Objektivní: 

Pacient je orientovaný v čase i prostoru.  

Pacient je 6 týden po operaci ruptury P Achillovy šlachy. 11. 1. 2013 mu byla sundána 

sádrová fixace.  

K chůzi používá 2 FH, chůze třídobá. Dovolena je 50% zátěž PDK. 

Váha: 86 kg, výška: 185 cm, BMI: 24,54 (norma) 

TF: 72 tepů/min, DF: 16 dechů/min, TK: neměřeno 

Dominantní HK pravá. 

RA: bezvýznamná vzhledem k diagnóze 

OA:  

Dřívější onemocnění: 

Všechny dětské nemoci prodělal, nikdy vážněji nestonal.  

Opakované distorze v hlezenních kloubech PDK i LDK. Na přesná data úrazů si 

nevzpomíná. Nikdy nenavštívil lékaře, neměl žádnou sádrovou fixaci. Používal pouze 

ortézy v prvních dnech po úrazu. Bez následné RHB. 

Nynější onemocnění: 

Dne 1. 12. 2013 si při fotbale poranil Achillovu šlachu. Pacient udává, že udělal 

prudší pohyb do strany. Bolest byla prudká, ostrá. Nemohl se postavit na PDK. Během 

deseti minut se objevil výrazný edém v oblasti P hlezenního kloubu. Ještě ten den byl 

operován v nemocnici na Bulovce. Operatéři provedli suturu dle Bunella P Achillovy 

šlachy. 3 týdny měl vysokou nadkolenní sádru PDK. Hlezenní kloub byl v plantární 

flexi. Další tři týdny měl sádrovou fixaci pouze pod kolenní kloub, hlezenní kloub 

v nulovém postavení.  11. 1. 2013 mu byla sádra sundána. Během imobility PDK 

pacient neměl výrazné bolesti.  

Momentálně chůze o 2 FH, 50% zátěž PDK, pacient udává stupeň bolesti 2-3 

při zátěži, dle stupnice 0 – 10.  

AA: Sezonní alergie na jaře a v létě. Alergie na pyl, bříza. 

Abusus: Nekouří, alkohol příležitostně, káva 2x denně. 

FA: Farmaka na alergii, měl by je užívat celoročně. Užívá je ovšem pouze v období 

alergie. 
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Sp.A.: Pacient je aktivní sportovec. Od 16 let hrál závodně florbal, tréninky 4x týdně 

+ víkendový zápas. Od 25 let sport pouze rekreačně: florbal (1x týdně), běžky, běh 

(poslední 2 roky běhával 3x týdně 5 – 10 km, na tvrdém povrchu), fotbal (1x týdně) 

SA: Bydlí s manželkou a třemi dětmi v panelovém domě. Nemají výtah, avšak i chůzi 

do schodů a ze schodů zvládal s 2 FH bez problému. 

Předchozí rehabilitace: neguje 

Diferenciální rozvaha: 

Pacient je 6 týden po operaci a před 4 dny mu byla sundána sádrová fixace. 

Můžeme tedy očekávat sníženou svalovou sílu m. tibialis anterior, m. triceps surae, 

mm. peronei, m. tibialis posterior, omezený rozsah pohybu v P hlezenním kloubu všemi 

směry. Fascie v oblasti P hlezenního kloubu, lýtka i plantární fascie mohou být 

neposunlivé. Jednotlivé klouby akra PDK budou mít omezenou kloubní vůli. Celkově 

bude hlezenní kloub oteklý, jizva přisedlá. Během operace mohlo také dojít 

k nepatrnému přerušení periferních nervů, tudíž musíme počítat i s výpadky 

povrchového čití. Porušen bude stereotyp chůze, celková kondice pacienta bude 

snížena. 
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3.3 VSTUPNÍ KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR 

3.3.1  VYŠETŘENÍ ASPEKCÍ 

Stoj zepředu: 

Širší baze 

PDK vytočena zevně. 

Mírná valgozita P hlezenního kloubu. 

Výrazný otok P hlezenního kloubu. 

Patela PDK tažena mediálně. 

P stehno hypotrofické. 

PDK v zevní rotaci v kyčelním kloubu. 

Břišní typ dýchání, taile symetrické. 

Stoj zezadu: 

Širší baze 

P hlezenní kloub oteklý. 

Mírná valgozita P hlezenního kloubu. 

P Achillova šlacha oteklá, bez jakékoliv kontury, jizva v oblasti Achillovy šlachy 

dlouhá 10 cm. 

Nesymetrická lýtka a stehna, P lýtko a P stehno hypotrofické.  

Dolní úhel P lopatky více odstátý.  

Stoj zboku: 

Ramenní klouby v protrakci, hlava v mírném předsunu. 

Bederní hyperlordóza. 

Stoj na dvou vahách: nevyšetřeno, z důvodu nepovolené 100% zátěže PDK. 

Modifikace stoje:  

Rhomberg I, II (stoj spatný, stoj spojný): bez výrazné titubace 

Rhomberg III (stoj se zavřenýma očima): bez titubací 

Vyšetření pánve:  

Pánev symetrická. 

3.3.2 VYŠETŘENÍ CHŮZE 

Chůze o 2 FH, povolená zátěž PDK 50%, třídobá chůze. 

Chůze antalgická. 

Bez odvíjení chodidla PDK, nášlap na celou plosku PDK, nestejná délka kroku, PDK 

větší krok než LDK. 
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Při chůzi napadání na PDK, PDK v zevní rotaci v kyčelním kloubu. 

Trup ve flekčním postavení. 

Ramena elevována a v protrakčním držení. 

3.3.3 ANTROPOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ  

Měřeno vleže na zádech na lehátku (Haladová, Nechvátalová, 1997). 

 P [cm] L [cm] 

Funkční délka DK 95  95  

Anatomická délka DK 91  91  

Obvod stehna (15 cm nad patelou) 43 48 

Obvod stehna nad patelou 40 40 

Obvod kol. kl. přes patelu 39 38 

Obvod kol. kl. přes tuberositas tibie 34 34 

Obvod lýtka 37,5 39 

Obvod hlezenního kl. (přes malleoli) 31 26 

Obvod hlezenního kl. (malleoli, pata) 40 36 

Obvod přes hlavici metatarsů 26 25,5 

 

Tab.č. 1 Antropometrické vyšetření 

3.3.4 GONIOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ  

Vyšetřeno dle Jandy, vyšetření prováděno při aktivním pohybu. 

Zapsáno metodou SFTR: 

  P L 

Kyčelní kloub S 15 – 0 – 135 15 – 0 – 135 

 F 45 – 0 – 20 45 – 0 – 20  

 T 40 – 0 – 50 40 – 0 – 50 

Kolenní kloub S 0 – 0 – 135 0 – 0 – 135 

Hlezenní kloub S 5 – 0 – 40 10 – 0 – 60 

 T 10 – 0 – 20 20 – 0 – 40 

 

Tab.č. 2 goniometrie 

3.3.5 VYŠETŘENÍ ZKRÁCENÝCH SVALŮ  

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (Janda, 1996). 
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 P L 

m. soleus 1 0 

m. gastrocnemius 1 0 

Adduktory kyčelního kloubu 0 0 

Flexory kolenního kloubu 1 1 

m. iliopsoas 0 0 

m. rectus femoris 0 0 

m. tensor fascae latae 0 0 

 

Tab.č.3 Vyšetření zkrácených svalů 

3.3.6 VYŠETŘENÍ SVALOVÉ SÍLY  

Vyšetření svalové síly dle Jandy. (Janda, 1996) 

Kyčelní kloub PDK LDK 

m. quadriceps femoris 5 5 

m. biceps femoris 

m. semitendinosus 

m. semimembranosus 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

m. gluteus minimus et medius 5 5 

Adduktory kyčelního kl. 5 5 

Zevní rotátory kyčl. kl. 5 5 

Vnitřní rotátory kyčl. kl. 4+ 4+ 

 

Tab.č. 4 Vyšetření svalové síly 

Kolenní kloub PDK LDK 

m. biceps femoris 

m. semitendinosus 

m. semimembranosus 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

m. quadriceps femoris 5 5 

 

Tab.č. 5 Vyšetření svalové síly 
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Hlezenní kloub PDK LDK 

m. triceps surae 3+ 5 

m. tibialis anterior 3+ 4+ 

m. tibialis posterior 3 4+ 

m. peroneus brevis, longus 3- 5 

 

Tab.č.6 Vyšetření svalové síly 

3.3.7 VYŠETŘENÍ POHYBOVÝCH STEREOTYPŮ  

 

Vyšetření extenze a abdukce v kyčelním kloubu dle Jandy (Janda, 1996). 

Extenze v kyčelním kloubu: 

PDK: „hamstringy“, m. gluteus maximus, extensory L páteře, extensory Th – L 

páteře, ramenní pletenec. Svaly se zapojují fyziologicky. 

LDK: „hamstringy + gluteus maximus, extensory L + Th – L páteře, ramenní 

pletenec. Svaly se zapojují fyziologicky. 

Abdukce v kyčelním kloubu: 

PDK: zapojení svalů fyziologické, bez tensorového a kvadrátového mechanismu. 

LDK: zapojení svalů fyziologické, mírná flexe v kyčelním kloubu. 

 

3.3.8 VYŠETŘENÍ PALPACÍ 

Vyšetření jizvy: jizva 10 cm dlouhá, po celé své délce přisedlá, narůžovělá, 

oteklá, zvýšená teplota jizvy, palpačně nebolestivá, ale citlivost je zvýšená. 

Palpace svalů: hypotonus m. quadriceps femoris vpravo, hypotonus m. triceps 

surae vpravo 

Palpace kůže a podkoží: kůže v oblasti P hlezenního kloubu protažitelná, zvýšená 

potivost kůže. 

Vyšetření fascií: fascie P lýtka laterolaterárně posunlivé, kraniokaudálně 

neposunlivé., plantární fascie neposunlivé. 

3.3.9 VYŠETŘENÍ KLOUBNÍ VŮLE  

Vyšetření kloubní vůle dle Rychlíkové (1987) 

Kloubní vůle P hlezenního kloubu je omezena u os cuboideum a os naviculare 

dorsálním a plantárním směrem. Os calcaneus má omezenou kloubní vůli všemi směry 
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(mediálně, laterárně, do pronace, do supinace, ventrálně). Kloubní vůle ostatních kloubů 

PDK není omezena. Kloubní vůle skloubení na LDK bez omezení. 

3.3.10 NEUROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 

Vyšetření hlubokého čití: PDK – BPN, LDK – BPN 

Vyšetření povrchového čití: 

PDK: termické BPN, algické BPN, taktilní – v oblasti jizvy a zevního kotníku 

hypostezie. 

Vyšetření reflexů:  

Patelární PDK – normoreflexie, LDK – normoreflexie, plantární PDK – 

normoreflexie, LDK – normoreflexie. 

3.3.11 ZÁVĚR 

Pacient je po operaci Achillovy šlachy. Sádra mu byla sundána před čtyřmi dny. 

Pravý hlezenní kloub je výrazně nateklý. Při stoji PDK vytočena v kyčelním kloubu 

zevně. P hlezenní kloub má valgózní postavení a patela je tažena mediálně. Ramenní 

klouby jsou v protrakci a hlava v mírném předsunu. K chůzi pacient používá 2 FH 

(třídobá chůze), povolená zátěž PDK je 50 %. Chůze je antalgická, pacient má 

nesprávný odval chodidla, našlapuje na celou plosku PDK, nestejná délku kroku, PDK 

větší krok než LDK. Viditelné je napadání na PDK. V pravém hlezenním kloubu je 

snížený rozsah pohybu do plantární flexe, dorsální flexe, inverze a everze. Svalová síla 

mm. peronei, m. tibialis posterior a m. tibialis anterior je snížená. Fascie v oblasti 

pravého lýtka jsou posunlivé laterolaterálním směrem. Plantární fascie jsou 

neposunlivé. Kloubní vůle os cuboideum, os naviculare a os calcaneus je všemi směry 

omezena.  

3.4 KRÁTKODOBÝ PLÁN 

Zmírnění otoku v okolí hlezna PDK. 

Uvolnění měkkých tkání PDK - zvětšení posunlivosti lýtkové fascie a plantární 

aponeurosy, uvolnění jizvy. 

Zvýšení rozsahu pohybu v P hlezenním kloubu. 

Korekce chůze o 2 FH. 

Protažení zkrácených svalů PDK – m. soleus, m. gastrocnemius, m. biceps femoris. 
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Zvětšení kloubní vůle PDK os cuboideum a os naviculare plantárním a dorsálním 

směrem, os naviculare všemi směry – ventrálně, do supinace, do pronace, mediálně, 

laterárně. 

 

3.5 DLOUHODOBÝ PLÁN 

Rovnoměrné zatěžování obou DK při stoji a chůzi. 

Edukace pohybových stereotypů – chůze, stoj. 

Korekce držení těla. 

Zvýšení svalové síly m. triceps surae, m. tibialis anterior, mm. peronei, m. tibialis 

posterior. 

Zvýšení stability P i L hlezenního kloubu. 
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3.6 PRŮBĚH TERAPIE 

3.6.1 TERAPIE 17. 1. 2013 

Status presens: 

 Subjektivní: Pacient nemá bolesti, stěžuje si však na neustupující otok v oblasti 

P hlezenního kloubu. 

 Objektivní: Výrazný otok v oblasti hlezenního kloubu, zvýšená teplota kloubu, jizva 

přisedlá, mírně zarudlá. 

Cíl:  

3) Zmírnění otoku v oblasti P hlezenního kloubu. 

4) Uvolnění jizvy.  

5) Zvýšení kloubní vůle v oblasti akra (os cuboideum, os naviculare, os calcaneus) 

PDK.  

6) Zvýšení rozsahu pohybu v P hlezenním kloubu do dorsální a plantární flexe. 

Návrh: 

1) Míčkování 

2) Techniky měkkých tkání – protažení lýtkové fascie, uvolnění jizvy. 

3) Mobilizace os cuboideum, os naviculare, os calcaneus. 

4) PIR s následným protažením m. triceps surae, m. tibialis anterior. 

Terapie: 

1) Míčkování ke snížení otoku v oblasti P hlezenního kloubu, prováděné vleže 

na zádech, krouživé pohyby od konečků prstů směrem k srdci po celém lýtku, 

snaha vyhnání lymfy do lymfatických uzlin. 

2) Tlaková masáž jizvy, protahování lýtkové fascie kraniokaudálním směrem dle 

Lewita. 

3) Mobilizace MP kloubů všemi směry, mobilizace hlaviček metatarsů dorsálně 

a plantárně, mobilizace Lisfrankova kloubu dorsálně a plantárně, mobilizace os 

cuboideum a os naviculare dorsálně (vleže na břiše) a plantárně (vleže na 

zádech), mobilizace calcaneu všemi směry. Mobilizace os cuboideum 

pro pacienta bolestivé. 

4) PIR s následným protažením m. triceps surae, m. tibialis anterior. (vleže 

na zádech na lehátku). 

Závěr, výsledek: 

1) Během terapie nedošlo ke snížení otoku. 
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2) Úspěšná byla mobilizace calcaneu, byla obnovena kloubní vůle všemi směry. 

3) Pacient si během terapie nestěžoval na žádnou bolest, pouze při PIR s následným 

protažením m. triceps surae cítil větší tah v oblasti Achillovy šlachy. 

4) Pacient instruován k antiedematickým opatřením – chladové terapie. 

 

3.6.2 TERAPIE 21. 1. 2013 

Status presens: 

 Subjektivní: Po minulé terapii pacient nepociťoval žádnou změnu, hlezno stále 

oteklé, hlavně během večerních hodin, kdy se vrací z práce. Dnes kontrola u lékaře, 

povolena postupná 100 % zátěž PDK. Při chůzi cítí tah v P Achillově šlaše. 

 Objektivní: P hlezenní kloub oteklý, na pohmat už nemá vyšší teplotu než L, jizva 

bez zarudnutí, stále přisedlá (hlavně na okrajích), vyšetření stoje na dvou vahách, 

m = 84 kg, PDK = 41 kg, LDK = 43 kg, odchylka = 2 kg, fyziologické. Rozsah 

pohybu v hlezenním kloubu do dorsální a plantární flexe stále omezen. Kloubní vůle 

calcaneu omezena opět mírně ventrálně, kloubní vůle os cuboideum i os naviculare 

omezena. Stále k chůzi používá 2 FH. 

Cíl terapie: 

1) Zmírnění otoku P hlezenního kloubu. 

2) Šetrné protažení a uvolnění Achillovy šlachy. 

3) Zvýšení rozsahu pohybu v P hlezenním kloubu ve všech směrech. 

4) Zvýšit kloubní vůli os naviculare a os cuboideum. 

5) Korekce chůze o 2 FH, aby byla postupně zatěžována PDK (dvoudobá chůze). 

6) Aktivace planty PDK, nácvik rovnoměrného rozložení sil DK při stoji. 

Návrh terapie: 

1) Míčkování P hlezenního kloubu. 

2) PIR s následným protažením m. triceps surae 

3) Aktivní pohyby P hlezna, aktivní pohyby proti odporu P hlezenního kloubu. 

4) Manipulace os cuboideum, os naviculare, mobilizace calcaneu. 

5) Nácvik stereotypu chůze o 2 FH (dvoudobá chůze) 

6) Senzomotorika 

Terapie: 

1) Míčkování v oblasti P hlezenního kloubu, centripetálně, vleže na zádech. 
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2) PIR s následným protažením m. triceps surae, šetrná masáž Achillovy šlachy 

vleže na břiše. Pacient cítil mírné mravenčení pod terapeutovými prsty, zvýšená 

citlivost Achillovy šlachy. 

3) Posilování pomocí therabandu do dorsální a plantární flexe, vsedě. Instruktáž 

pacienta pro domácí autoterapii. (viz obr. č. 23) 

4) Manipulace os cuboideum (bolestivé pro pacienta) a os naviculare do dorsa a 

do planty, mobilizace calcaneu ventrálně. 

5) Korekce chůze o 2 FH, dvoudobá chůze. 

6) Aktivace planty PDK – nácvik malé nohy, stimulace plosky speciálními 

pomůckami (stimulační podložky). Posturomed – nácvik korigovaného stoje (viz 

obr. č. 1), přenášení váhy ze špiček na paty, ze strany na stranu, mírné postrky. 

Závěr, výsledek: 

1) Při terapii došlo k obnovení kloubní vůle calcaneu ventrálně, os cuboideum a os 

naviculare dorsálně a plantárně. 

2) Pacient zvládl bez problému aktivaci planty, při korigovaném stoji na 

posturomedu byla výrazná aktivace šlach v oblasti nártu PDK, prsty „zaťaté“ 

do podložky. Důležitá byla častá oprava postavení jeho hrudníku a hlavy, 

ramena neustále v protrakci, lopatky taženy vzhůru, hlava vpředsunu a nutná 

optická kontrola. 

3) Nácvik dvoudobé chůze bez problému, korekce nestejné délky kroku 

a nesprávného odvalu chodidla. 

3.6.3 TERAPIE 23. 1. 2013 

Status presens: 

 Subjektivní: Pacient se cítí dobře, došlo k výraznému zmenšení otoku. Po minulé 

terapii nepociťoval žádné zhoršení ani bolesti. 

 Objektivní: Zmírnění otoku, kontrolní antropometrické vyšetření:  

 PDK LDK 

Obvod hlezna 

(přes malleoli) 

28 cm 26 cm 

Obvod hlezna 

(malleoli pata) 

37 cm 36 cm 

Obvod nártu (přes 

metatarzi) 

26 cm 25,5 cm 
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                  Tab.č.7 Kontrolní antropometrie 

 

Pacient přišel bez FH, vnímá bez nich chůzi jistější. Rozsah pohybu do dorsální flexe 

stejný jako u L hlezenního kloubu. Rozsah pohybu do plantární flexe, everze, inverze 

stále oproti zdravé končetině omezen.  

Kloubní vůle os cuboideum a os naviculare volná všemi směry, okrajové části jizvy 

stále přisedlé, fascie v oblasti lýtka všemi směry posunlivé, plantární fascie 

neposunlivé. 

Cíl terapie: 

1) Zvýšení posunlivosti plantární fascie. 

2) Zvyšování svalové síly m. triceps surae, m. tibialis anterior. 

3) Zvýšení rozsahu pohybu do everze a inverze. 

4) Zajištění stability P hlezenního kloubu. 

Návrh terapie: 

1) Techniky měkkých tkání – protahování plantární fascie. 

2) Aktivní pohyby proti odporu. 

3) Aktivní pohyby. 

4) Senzomotorika 

Terapie: 

1) Protažení plantární fascie všemi směry dle Lewita. 

2) Posilování vsedě m. triceps surae, m. tibialis anterior pomocí therabandu 

do plantární a dorsální flexe, stlačování overballu.  

3) Opakované aktivní pohyby do everze a inverze – cvičení vsedě na podložce. 

4) Posturomed – korigovaný stoj, přenášení váhy ze strany na stranu, na špičky, 

na paty. Přední půlkrok, přechod do stoje na 1DK. (viz obr. č. 2, 3, 8, 9) 

Balanční plošiny – korigovaný stoj, podřepy. (viz obr. č. 10, 17, 18) 

Závěr, výsledek terapie: 

1) Posilování bez bolesti, vlastní iniciativa pacienta zvyšovat počet opakování 

a zvýšit odpor. 

2) Aktivní pohyby do everze, inverze pacient zvládl, bez bolesti. 

3) Cvičení na nestabilních plochách je pro pacienta nejtěžší. Stále nedokáže udržet 

po celou dobu terapie korigovaný stoj, stabilitu vyvažuje pohyby HK, aby cvik 

byl proveden přesně, je nutná velmi vysoká koncentrace. 
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3.6.4 TERAPIE 25. 1. 2013: 

Status presens: 

 Subjektivní: Každým dnem cítí zlepšení, jen ho trápí chůze, která stále není jistá, 

a když chce jít rychleji, tak více zkrátí krok PDK a „kulhá“. 

 Objektivní: Otok ustupuje, jizva přisedlá na okrajích, kloubní vůle pohyblivá 

v drobných kloubech PDK, fascie lýtka i planty posunlivé, snížená svalová síla 

m. triceps surae, m. tibialis anterior a posterior, mm. peronei, chůze antalgická, PDK 

kratší krok než LDK, PDK špatné odvíjení chodila a PDK v zevní rotaci v kyčelním 

kloubu. 

Cíl terapie: 

1) Korekce chůze. 

2) Posílení svalů akra – m. triceps surae, mm. peronei, m. tibialis anterior. 

3) Uvolnění jizvy a Achillovy šlachy. 

4) Zvýšit stabilitu hlezenního kloubu PDK. 

Návrh terapie: 

1) Nácvik stereotypu chůze 

2) PNF 

3) Techniky měkkých tkání – šetrná masáž Achillovy šlachy, tlaková masáž jizvy. 

4) SMS 

Terapie: 

1) Nácvik chůze na chodícím pásu – chůze popředu, pozadu, úkroky do stran. 

Pacient cvičení na pásu zvládal bez problému, pokud byla nastavena nízká 

rychlost pásu, při větší rychlosti se už nedokázal soustředit na správný stereotyp 

chůze. 

2) PNF (I. flekční diagonála DK), posilovací technika pomalý zvrat. 

3) Tlaková masáž jizvy, šetrná masáž P Achillovy šlachy, vleže na břiše, stále 

zvýšená citlivost celé rány.  

4) Posturomed – korigovaný stoj, nášlapy na plošinu střídavě PDK a LDK, nášlapy 

z boku plošiny, nácvik chůze na posturomedu (překračování posturomedu). 

Nestabilní lano - chůze bokem, špičky na laně; chůze bokem, paty na laně; 

chůze bokem, střed plosky na laně – pacient nezvládl. (viz obr. č. 19, 20, 21) 
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Závěr, výsledek: 

1) Pacient si při terapii na nic nestěžoval, při cvičení na posturomedu je stále 

výrazná hra šlach na akru PDK, stabilitu vyvažuje pohyby HK. Terapii 

od terapie se to však zlepšuje. 

2) Po každé terapii je vždycky výraznější otok hlezna PDK. 

3.6.5 TERAPIE 28. 1. 2013 

 Status presens: 

 Subjektivně: Pacient po minulé terapii cítí větší jistotu v chůzi, sám má pocit, že už 

tak „nekulhá.“ Tah v P Achillově šlaše už také není tak výrazný. Jediné co stále je 

znát, je snížená svalová síla PDK. 

 Objektivně: Výrazně zlepšen stereotyp chůze, ustálila se stejná délka kroku, pacient 

se snaží dbát na správný odval chodidla. Znovu vyšetřena svalová síla dle svalového 

testu dle Jandy m. triceps surae, m. tibialis anterior, m. tibialis posterior, mm. 

peronei.  

Hlezenní kloub PDK LDK 

M. triceps surae 4+ 5 

M. tibialis anterioe 3+ 4+ 

M. tibialis posterior 3 4+ 

Mm. peronei 3+ 5 

 

Tab.č. 8 kontrolní vyšetření svalové síly dle Jandy 

Cíl terapie: 

1) Zvýšení svalové síly svalů hlezna m. triceps surae, m. tibialis anterior, m. 

peroneus longus 

2) Stabilizace P i L hlezenního kloubu 

Návrh terapie: 

1) PNF 

2) Senzomotorika 

Průběh terapie: 

1) Posílení m. tibialis anterior – PNF: I. flekční vzorec, posilovací technika 

opakované kontrakce. 

Posílení m. peroneus longus – PNF: I. extenční vzorec, posilovací technika 

opakované kontrakce. 
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Posílení m. triceps surae – PNF: I. a II. extenční vzorec, posilovací technika 

pomalý zvrat, výdrž. 

2) Posturomed – korigovaný stoj, přední a zadní půlkrok, stoj na jedné DK.  

Balanční plošiny – korigovaný stoj, nášlapy na balanční plošinu jednou DK, 

zepředu, zboku. (viz obr. č. 7, 11, 12) 

Nestabilní lano – chůze bokem, špičky na laně, paty na laně. Chůze po laně. 

Závěr terapie: 

1) Pacient terapii zvládl bez problému, bez bolesti. Stále je výrazná nestabilita obou 

hlezenních kloubů. Při cvičení na nestabilních plošinách se pacient musí 

soustředit, stále vyrovnává nestabilitu pohyby HK, hlava je skloněná. Jakmile 

narovná postavení hlavy má problém udržet rovnováhu na nestabilních 

plošinách. Chůzi popředu po nestabilním laně pacient nezvládl, nedokázal udržet 

rovnováhu a také ho trápila mírná bolest P hlezenního kloubu. 

3.6.6 TERAPIE 30. 1. 2013 

Status presens: 

 Subjektivně: Pacient si stěžuje hlavně na bolest paty, tah Achillovy šlachy už necítí 

vůbec. Včera byl plavat, bolí ho celé tělo, večer po plavání měl oteklý PDK. 

 Objektivně: Hlezenní kloub opět více oteklý než minulou terapii. Zvětšený je hlavně 

obvod hlezna přes malleoli o 2 cm. Snížená posunlivost fascií v oblasti P paty, 

trigger point na patě, v průběhu m. tibialis posterior, jizva přisedlá pouze v její 

kaudální části. 

Cíl: 

1) Uvolnění fascií v oblasti paty, odstranění trigger pointu 

2) Zvyšování svalové síly svalů v oblasti P hlezenního kloubu 

3) Zvyšování rozsahu pohybu 

4) Zvýšení celkové stabilizace P i L hlezenního kloubu. 

Návrh terapie: 

1) Techniky měkkých tkání 

2) Aktivní pohyby proti odporu 

3) PIR s následným protažením m. triceps surae, m. tibialis anterior 

4) SMS 

 

 



 

44 

 

Terapie: 

1) Působení tlakem na trigger point, kiblerova řasa v oblasti paty PDK. 

2) Posilování m. triceps surae, m. tibialis anterior et posterior, mm. peronei pomocí 

therabandu. Pacient poprvé zvládl také výpony u žebřin. Bez bolesti, pouze pocit 

tahu v Achillově šlaše. 

3) PIR s následným protažením m. tibialis anterior – zvyšování rozsahu 

do plantární flexe. 

4) Posturomed – korigovaný stoj ztížen postrky, pohyby HK, nahazováním míče, 

nášlapy PDK i LDK, stoj na PDK i LDK, chůze přes labilní plošiny. 

 

Závěr, výsledek terapie: 

1) Terapie byla úspěšná, pacient cítil úlevu od bolesti v oblasti paty. Cviky 

na nestabilních plošinách jsou terapii od terapie pro pacienta jednodušší. Oba 

hlezenní klouby získávají jistotu, stávají se stabilnějším.  

 

3.6.7 TERAPIE 1. 2. 2013 

Status presens: 

 Subjektivní: Pacient přichází bez obtíží, bez bolestí. Každým dnem je to lepší. Cítí 

PDK stabilnější. Bolest paty už po minulé terapii ustoupila. 

 Objektivní: Pacient stále nemá plynulou chůzi, při rychlejší chůzi se zkracuje délka 

kroku PDK a odval chodidla není přesný. Důležité je pro pacienta momentálně 

zvýšit jeho celkovou kondici, posílit především m. triceps surae. Důležité je, aby 

neměl strach plně zatěžovat PDK. V oblasti paty stále trigger point, není však 

palpačně bolestivý. Plantární aponeurosa posunlivá. Kaudální konec jizvy stále 

přisedlý . 

Návrh terapie: 

1) Odstranění trigger pointu v oblasti paty, péče o jizvu. 

2) Posílení m. triceps surae. 

3) Zvýšení stability P i L hlezenního kloubu. 

4) Nácvik chůze. 

Cíl terapie: 

1) Techniky měkkých tkání. 

2) PNF. 
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3) Senzomotorická stimulace. 

4) Korekce stereotypu chůze. 

 

Průběh terapie: 

1) Tlakovou masáží odstranění trigger pointu v oblasti paty. 

Tlaková masáž jizvy. 

2) PNF – posilování m. triceps surae, I. a II. Diagonála, extenční vzorec, technika 

rychlý zvrat. Výpony u žebřin. 

3) Posturomed – korigovaný stoj, nácvik chůze přes posturomed, výpony na jedné 

DK, podřepy na jedné DK. 

4) Elektrický běžecký pás – nácvik chůze popředu, pozpátku, do stran. Důležité 

bylo dbát při chůzi pozpátku na zapojení m. gluteus maximus.  

Chůze přes labilní plošiny. 

 

Závěr, výsledek terapie: 

1) Pacient terapii zvládl bez komplikací. Pomalu se začíná při posilování m. triceps 

surae vytvářet opět fyziologická kontura svalu. Pacient se snaží ve svém volném 

čase protahovat Achillovu šlachu, zároveň každý den alespoň půl hodiny tráví 

na rotopedu. Snaha pacienta vrátit se zpět do normálního života je pro úspěšnou 

terapii velmi důležitá. Pacientovi supervizor aplikoval kineziotape v průběhu 

m. soleus. 

 

3.6.8 TERAPIE 4. 2. 2013 

Status presens: 

 Subjektivní: Pacient je dnes hodně unavený, špatně se vyspal. Nic ho nebolí, nemá 

však dobrou náladu. S kineziotapem má pacient ještě větší jistotu v PDK. 

 Objektivní: P hlezenní kloub stále mírně oteklý, v průběhu m. soleus aplikovaný 

kineziotape, svalová síla m. triceps surae, m. tibialis anterior, mm. peronei st. 4 

testovaná dle svalového testu dle Jandy. Fascie v oblasti lýtka posunlivé, plantární 

aponeurosa volná. M. soleus není zkrácen, m. gastrocnemius zkrácen (st. 1). 

Návrh terapie: 

1) Zvýšení stability P hlezenního kloubu. 

2) Protažení m. gastrocnemius. 
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Cíl terapie: 

1) Senzomotorická stimulace 

2) PIR s následným protažením svalu m. triceps surae. 

Průběh terapie: 

1) Posturomed – korigovaný stoj, přední půlkrok, zadní půlkrok, nášlapy zboku 

na poturomed, přenášení váhy ze špiček na paty. Bosu – korigovaný stoj, dřepy 

na obou DK, nášlapy 1 DK na bosu ztížené pohyby HK. Chůze přes balanční 

plošiny, ztížené pohyby HK, nahazováním míče. 

2) PIR s následným protažením m. triceps surae, protahování Achillovy šlachy 

u zdi. (viz obr. č. 22) 

 

Závěr výsledek: 

1) Pacient zvládl všechna cvičení, ale únava velice ovlivnila kvalitu cviků a jejich 

přesnost. Dnešní cvičení bylo kvůli nedokonalé soustředěnosti pro pacienta 

obtížnější a při každém cviku na balančních plošinách vyrovnával stabilitu HK. 

Nedokázal při cvicích udržet správné postavení celého těla, zejména hlavy. 

Terapie byla proto předčasně ukončena, únava se dostavila rychleji než obvykle.  

 

3.7 VÝSTUPNÍ KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR 6.2.2013 

3.7.1 VYŠETŘENÍ ASPEKCÍ 

Stoj zepředu: 

Mírná valgozita P hlezenního kloubu. 

Mírný otok P hlezenního kloubu. 

Patela PDK tažena mediálně. 

PDK v zevní rotaci v kyčelním kloubu. 

Břišní typ dýchání, taile symetrické. 

Stoj zezadu: 

Širší baze 

P hlezenní kloub mírně oteklý. 

Mírná valgozita P hlezenního kloubu. 

P Achillova šlacha stále lehce oteklá, jizva v oblasti Achillovy šlachy dlouhá 10 cm, 

bez zarudnutí. 
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Nesymetrická lýtka, stehna, P lýtko a P stehno mírně hypotrofické.  

Dolní úhel P lopatky více odstátý.  

Stoj zboku: 

Ramenní klouby v protrakci, hlava v mírném předsunu. 

Mírná bederní hyperlordóza. 

Stoj na dvou vahách: m = 83kg, PDK= 43 kg, LDK = 40 kg 

Modifikace stoje:  

Rhomberg I, II (stoj spatný, stoj spojný): bez titubace 

Rhomberg III (stoj se zavřenýma očima): bez titubací 

Vyšetření pánve:  

Pánev symetrická. 

3.7.2 VYŠETŘENÍ CHŮZE 

Chůze plynulá, nesprávný odval chodidla PDK. 

PDK v mírné zevní rotaci v kyčelním kloubu. 

Bez souhybu HK 

Ramena elevována a v protrakčním držení. 

Při rychlé chůzi neustále nepřenáší všechnu váhu na PDK, mírně PDK odlehčuje, aniž 

by to dělal úsmyslně. 

3.7.3 ANTROPOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ  

Měřeno vleže na zádech na lehátku dle Haladové, Nechvátalové, 1997 

 P [cm] L [cm] 

Funkční délka DK 95  95  

Anatomická délka DK 91  91  

Obvod stehna (15 cm nad patelou) 46 48 

Obvod stehna nad patelou 40,5 40 

Obvod kol.kl. přes patelu 39 38 

Obvod kol.kl. přes tuberositas tibie 34 34 

Obvod lýtka 37,5 39 

Obvod hlezenního kl. (přes malleoli) 28  26 

Obvod hlezenního kl. (malleoli, pata) 37  36 

Obvod přes hlavici metatarsů 26  25,5 

 

Tab.č. 9 Antropometrické vyšetření 
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3.7.4 GONIOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ 

Vyšetřeno dle Jandy, vyšetření prováděno aktivně. 

Zapsáno metodou SFTR: 

  P L 

Kyčelní kloub S 15 – 0 – 135 15 – 0 – 135 

 F 45 – 0 – 20 45 – 0 – 20  

 T 40 – 0 – 50 40 – 0 – 50 

Kolenní kloub S 0 – 0 – 135 0 – 0 – 135 

Hlezenní kloub S 10 – 0 – 60 10 – 0 – 70 

 T 15 – 0 – 30 20 – 0 – 40 

 

Tab. č. 10 Goniometrické vyšetření 

3.7.5 VYŠETŘENÍ ZKRÁCENÝCH SVALŮ  

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy, 1996 

 P L 

m. soleus 0 0 

m. gastrocnemius 1 0 

Adduktory kyčelního kloubu 0 0 

Flexory kolenního kloubu 1 1 

m. iliopsoas 0 0 

m. rectus femoris 0 0 

m. tensor fascae latae 0 0 

 

Tab. č. 11 Vyšetření zkrácených svalů 

3.7.6 VYŠETŘENÍ SVALOVÉ SÍLY  

Vyšetření svalové síly dle Jandy (1996). 

Kyčelní kloub PDK LDK 

m. iliopsoas 5 5 

m. biceps femoris 

m. semitendinosus 

m. semimembranosus 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

m. gluteus medius, minimus 5 5 

Adduktory kyčl. kl. 5 5 
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Zevní rotátory kyčl. kl. 5 5 

Vnitřní rotátory kyčl.kl. 4+ 4+ 

 

Tab. č. 12 Vyšetření svalové síly 

 

Kolenní kloub PDK LDK 

m. biceps femoris 

m. semitendinosus 

m. semimembranosus 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

m. quadriceps femoris 5 5 

 

Tab. č. 13Vyšetření svalové síly 

 

Hlezenní kloub PDK LDK 

m. triceps surae 4 + 5 

m. tibialis anterior 4 - 4+ 

m. tibialis posterior 4 -  4+ 

m. peroneus brevis, longus 3 +  5 

 

Tab. č. 14 Vyšetření svalové síly 

3.7.7 VYŠETŘENÍ POHYBOVÝCH STEREOTYPŮ  

Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy, 1996. 

Extenze v kyčelním kloubu: 

PDK: „hamstringy“, m. gluteus maximus, extensory L páteře, extensory Th – L 

páteře, ramenní pletenec. Svaly se zapojují fyziologicky. 

LDK: „hamstringy + gluteus maximus, extensory L + Th – L páteře, ramenní 

pletenec. Svaly se zapojují fyziologicky. 

Abdukce v kyčelním kloubu: 

PDK: zapojení svalů fyziologické, bez tensorového a kvadrátového mechanismu. 

LDK: zapojení svalů fyziologické, mírná flexe v kyčelním kloubu. 

 

3.7.8 VYŠETŘENÍ PALPACÍ 

Vyšetření jizvy: jizva 10 cm dlouhá, kaudální konec přisedlý, narůžovělá. 
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Palpace svalů: mírně hypotonický m. triceps surae vpravo 

Palpace kůže a podkoží: kůže v oblasti P hlezenního kloubu protažitelná, zvýšená 

potivost kůže v oblasti P hlezenního kloubu. 

Vyšetření fascií: fascie P lýtka všemi směry posunlivé. 

3.7.9 VYŠETŘENÍ KLOUBNÍ VŮLE  

Vyšetření dle Rychlíkové, 1987.  

Na akru PDK i LDK se nenachází žádná kloubní blokáda. 

3.7.10 NEUROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 

Vyšetření hlubokého čití: PDK – BPN, LDK – BPN 

Vyšetření povrchového čití: 

PDK: termické BPN, algické BPN, taktilní – v oblasti jizvy a zevního kotníku 

snížená citlivost. 

Vyšetření reflexů: patelární PDK – normoreflexie, LDK – normoreflexie, 

plantární PDK – normoreflexie, LDK – normoreflexie. 

3.7.11 ZÁVĚR VÝSTUPNÍHO VYŠETŘENÍ 

Během deseti terapií, které pacient absolvoval, došlo ke zlepšení. Důležité je 

snížení otoku, které umožní větší rozsah pohybu v P hlezenním kloubu do plantární a 

dorsální flexe. Do plantární flexe je zlepšení o 10 st., do dorsální flexe do 5 st. 

Posilovacím cvičením pacient zvýšil svalovou sílu m. tibialis anterior, m. triceps surae, 

m. tibialis posterior a mm. peronei na stupeň 4. Fascie v oblasti lýtka a plantární fascie 

jsou posunlivé všemi směry. P achillova šlacha je oteklá, pohyblivá, nemá ideální 

konturu, na pohmat vyšší teplota kůže než L achillova šlacha. Jizva dlouhá 10 cm, 

kaudální konec přisedlý. Potivost v oblasti P hlezenního kloubu zvýšená. Kloubní vůle 

všech drobných kloubů akra PDK bez blokády. Při stoji je patrná zevní rotace PDK 

v kyčelním kloubu. Při chůzi pacient nedokonale odvíjí chodidlo PDK, stále má strach 

přenést veškerou váhu na PDK, bez souhybu HK. Při vyšetření stoje na dvou vahách 

pacient zatěžuje obě končetiny stejně. P i L hlezenní kloubu nejsou naprosto stabilní. 

Při stoji na obou DK na nestabilní plošině je patrný souhyb HK, aktivita šlach na akru 

PDK, nutná optická kontrola. Důležité pro pacienta bude pokračovat dále v rehabilitaci, 

jelikož se chce vrátit zpět ke sportování. 
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3.8 ZHODNOCENÍ EFEKTU TERAPIE 

Největší zlepšení bylo viditelné především na zmírnění otoku, zvýšení rozsahu 

pohybu P hlezenního kloubu do plantární, dorsální flexe, inverze i everze, zvýšení 

svalové síly, především m. triceps surae. Zlepšení stereotypu chůze. Největším 

přínosem pro pacienta bylo zvýšení stability P i L hlezenního kloubu. Důležité bylo také 

obnovení blokády na kloubech akra PDK (os cuboideum, os naviculare, os calcaneus). 

Zvýšila se pohyblivost jizvy, posunlivost fascií lýtka a planty.  

 

 

 Před terapií Po terapii 

 PDK LDK PDK LDK 

Antropometrie (cm)     

Obvod stehna (15 cm 

nad patelou) 

43 48 46 48 

Obvod stehna nad 

patelou 

40 40 40,5 40 

Obvod kol. kl. přes 

patelu 

39 38 39 38 

Obvod kol. kl. přes 

tuberositas tibie 

34 34 34 34 

Obvod lýtka 37,5 39 37,5 39 

Obvod hlezenního kl. 

(přes malleoli) 

31 26 28 26 

Obvod hlezenního kl. 

(malleoli, pata) 

40 36 37 36 

Obvod přes hlavici 

metatarsů 

26 25,5 26 25,5 

     

Goniometrie     

S 5 – 0 – 40 10 – 0 – 60 10 – 0 – 60 10 – 0 – 70 

T 10 – 0 – 20 20 – 0 – 40  15 – 0 – 30 20 – 0 – 40 

     

Vyšetření svalové síly      
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m. triceps surae 3+ 5 4 + 5 

m. tibialis anterior 3+ 4+ 4 - 4+ 

m. tibialis posterior 3 4+ 4 - 4+ 

mm. peroneii 3- 5 3+ 5 

 

Tab. č. 15 Zhodnocení efektu terapie 
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4 ZÁVĚR 

Ve své bakalářské práci jsem se seznámila s poraněním Achillovy šlachy 

a následným postupem léčby. Jak již bylo mnohokrát řečeno v mé práci, spousty 

odborníků se dohadují, zda je lepší konzervativní, či chirurgický přístup. Existuje 

mnoho studií, které prokázaly, že konzervativní léčba vrací pacienta do běžného života 

rychleji, pacient může po velmi krátkém čase rehabilitovat. Negativem však zůstává 

vysoké riziko vzniku opakovaných ruptur. Chirurgické řešení vyžaduje delší imobilizaci 

v sádrové dlaze a s tím souvisí i delší fáze rehabilitace. Podle mého názoru je však tento 

přístup adekvátní, zvlášť u pacienta, který se chce vrátit ke svému sportovnímu koníčku, 

či vrcholovému sportu. U sportujících pacientů dochází hlavně při fyzioterapii k velkým 

a rychlým pokrokům, co se týče zvýšení svalové síly, zvětšení rozsahu pohybu 

v omezeném kloubu. Sami se totiž snaží zpět vrátit k věci, která je pro ně smyslem 

života. Proto si myslím, že někdy je vhodnější absolvovat léčbu, která bude trvat více 

měsíců, ale za to bude mít pacient větší jistotu, že takové zranění už se nebude 

opakovat, snížení se riziko recidivy. Achillova šlacha je nejpevnější šlachou v lidském 

těle, proto při poranění musí působit veliká zevní síla, aby došlo k její totální ruptuře, 

nebo rupturu mohou způsobit opakovaná mikrotraumata. Říká se, že po sutuře 

Achillovy šlachy chirurgickým řešením, nabývá šlacha ještě větší pevnosti, ale 

na druhou stranu ztrácí pružnost a elastičnost. Možností, jak řešit rupturu Achillovy 

šlachy je mnoho. V dnešní době se však spousta chirurgů přiklání především 

k perkutánní sutuře, která dle Halasiho (2007) patří mezi jednoduchou a spolehlivou 

metodu pro sešití Achillovy šlachy (Halasi, 2007). 

Speciální část mé bakalářské práce se věnovala kazuistice pacienta právě s touto 

diagnózou. Pacient si poranil Achillovu šlachu při fotbale, avšak vyvolávajícím 

faktorem byla zvýšená frekvence běhání po tvrdém povrchu a také opakované výrony 

na PDK. V rámci rehabilitace jsme ovlivňovali měkké tkáně v oblasti hlezenního 

kloubu s cílem zvýšit kloubní vůli všech drobných kloubů PDK. Nejdůležitější bylo 

zvýšit rozsah pohybu všemi směry v P hlezenním kloubu a také zvýšit svalovou sílu 

především lýtkového svalu. Vše se nám podařilo během deseti terapeutických jednotek. 

Pacienta však čeká ještě dlouhá práce, aby se mohl vrátit zpět k rekreačnímu sportování, 

které i tak vyžadovalo vysoké fyzické nároky. Zainstruovala jsem pacienta 

na nestabilních plošinách a seznámila ho se senzomotorickou stimulací, která v jeho 
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případě hrála velikou roli. Opakované distorze v obou hlezenních kloubech způsobily 

výraznou nestabilitu obou kloubů. Senzomotorická stimulace společně s celkovým 

zvyšováním kondice bude i v budoucnu pro pacienta nesmírně přínosná a měl by se ji 

nadále věnovat alespoň do té doby, než zase začne sportovat na úrovni, která je 

pro něho dostačující.  

  



 

55 

 

5 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

1) BARTONÍČEK, J.,LINC R., MRÁZKOVÁ O. Chirurgická anatomie velkých 

končetinových kloubů. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1991, 249 s. ISBN 80-201-

0151-9. 

2) CLUETT, Jonathan. Achilles Tendon Rupture [online]. [cit. 11.března 2010]. 

Dostupné na http://orthopedics.about.com/cs/ankleproblems/a/achilles 3 htm. 

3) ČIHÁK, R. Anatomie. 3., upr. a dopl. vyd. Editor Miloš Grim, Oldřich Fejfar. 

Praha: Grada, 2011, 534 s. ISBN 97880247381781. 

4) DOUBKOVÁ, Alena, Rudolf LINC a Olga MRÁZKOVÁ. Anatomie pro 

bakalářský studijní obor Fyzioterapie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2012, 314 s. 

ISBN 97880246209472. 

5) DRAKE, R., VOGL W., MITCHELL A., GRAY G.. Gray's anatomy for 

students. Philadelphia: Elsevier/Churchill Livingstone, 2005, xxv, 1058 p. ISBN 

08-089-2306-4 

6) DRUGA, R., GRIM, M., MRÁZKOVÁ, O. Základy anatomie. 1. vyd. Praha: 

Galén, c2001, 159 s. ISBN 80-726-2111-4. 

7) DUNGL, P. a kol. Ortopedie. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80 – 247 – 

0550 – 8. 

8) DYLEVSKÝ, I., DRUGA R., MRÁZKOVÁ, O. Funkční anatomie člověka. 1. 

vyd. Praha: Grada, 2000, 664 s. ISBN 80-716-9681-1. 

9) FLEIBERK, L. Sutura Achillovy šlachy vstřebatelným materiálem PDS. 

Rozhledy v chirurgii. 2001, roč. 80, září, 487 - 489. ISSN 0035 - 9351. 

10) GREWE, H. E., KREMER, K. Atlas chirurgických operací. Praha: Grada, 

Avicenum, 1993. ISBN 80 – 7169 – 028 – 7. 

11) HART, R., JANEČEK, M., BUČEK, P., ZELNÍČEK, P. Operační léčba 

přetržené Achillovy šlachy. Acta Chir. Orthop. Traum.čechoslov., 2000, roč. 67, 

č. 6. ISSN 0001 – 5415. 

12) HALADOVÁ, E., VÁVROVÁ, M. Léčebná tělesná výchova: cvičení. Vyd. 2., 

nezměn. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických 

oborů, 2003, 134 s. ISBN 80-701-3384-8. 

13) HALASI, T. Percutaneous Achilles Tendon Repair at Athletes. Medicina 

Sportiva Bohemica and Slovaca. 2007, roč. 16, č. 3, 18 - 19. ISSN 1210 - 5481. 



 

56 

 

14) HNÁTOVÁ, I., PAVLŮ D., Rehabilitace s rupturou Achillovy šlachy. 

Rehabilitácia. 2011, roč. 48, č. 2, 67 - 76. ISSN 0375 - 0922. 

15) CHALOUPKA, R. Vybrané kapitoly z LTV v ortopedii a traumatologii. Vyd. 1. 

Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v 

Brně, 2001, 186 s. ISBN 80-701-3341-4. 

16) JANDA, V. Funkční svalový test: diagnostika a léčba. Vyd. 1. Praha: Grada, 

1996, 325 s. Jessenius. ISBN 80-716-9208-5. 

17) JAVŮREK, J. Léčebná rehabilitace sportovců. 1. vyd. Praha: Olympia, c1982, 

280 s. 

18) KABELÍKOVÁ, K., VÁVROVÁ, M. Cvičení k obnovení a udržování svalové 

rovnováhy. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997, 239 s. ISBN 80 - 7169 - 384 - 7. 

19) KOLÁŘ, P. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Překlad Zdeněk Váňa. Praha: 

Galén, 2009, xxxi, 713 s. ISBN 978-807-2626-571. 

20) LEWIT, K. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně: diagnostika a léčba. 4. 

přepr. a rozš. vyd. Leipzig: J.A. Barth Verlag, 1996, xi, 347 s.: 464 obr., 7 

tabulek. Jessenius. ISBN 33-350-0401-9. 

21) MAFULLI, N., Rupture of the Achilles tendon. Jurnal of Bone and Joint 

Surgery(American). 1999, č. 81, pp. 1019 – 1036 

22) MORTENSEN, N. H. M., SKOV, O., JENSEN, P.E.  Early motion of the ankle 

after optative tratment of rupture od the Achilles tendon. A prospective, 

randomized clinical and radiographic study. Journal of Bone and Joint Surgery 

(American). 1999, 81, pp. 983 - 990 

23) MÜLLER, M., MOVIN, T., GRANHED, H., LIND, K., FAXÉN, E., 

KARLSSON, J. Acute rupture of tendo Achillis. Journal of Bone and Joint 

Surgery (British).  2001, No.6, pp 843 – 846 

24) NISTOR, L., Surgical and nonsurgical treatment of Achilles tendon rupture. A 

prospective randomized study. Journal of Bone and Joint Surgery (American).  

1981, 63, pp. 394 – 399 

25) PETERSEN, J., HOLMICH P. Evidence based preventiv of hamstring injuries in 

sport. British Journal of Sports Medicine. Vol. 39, No. 6, 2005, pp. 10 – 14. 

26) PILNÝ, J. Prevence úrazů pro sportovce: taping : popis zranění, první pomoc, 

léčba, rehabilitace. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 103 s. ISBN 978-802-4716-756. 

27) PODĚBRADSKÝ, J., PODĚBRADSKÁ, R. Fyzikální terapie: manuál a 

algoritmy. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 200 s. ISBN 978-80-247-2899-5. 



 

57 

 

28) PODĚBRADSKÝ, J., VAŘEKA, I. Fyzikální terapie: manuál a algoritmy. 1. 

vyd. Praha: Grada Publishing, 1998, 264 s. ISBN 80-716-9661-7. 

29) POPOVIC, N. a R. LEMAIRE. Diagnosis and treatment of acute ruptures of the 

Achilles tendon: Current concept review. Acta Orthopaedica Belgica. 1999, roč. 

65, č. 4. 

30) ROBERTSON, K., MOLLOY, L. Hamstring Muscle Strain. Modern Athlete and 

Coach. Vol. 45, No. 2, 2007, pp. 10 – 14 

31) ROUVILLAIN, J. Percutaneous suture of acute Achilles tendon rupture: A study 

of 60 cases. Acta Orthopedica Belgica. 2010, roč. 76, č. 2, 237 - 242. 

32) RYCHLÍKOVÁ, E. Funkční poruchy kloubů končetin: diagnostika a léčba. 1. 

vyd. Praha: Grada Publishing, c2002, 256 s. Jessenius. ISBN 80-247-0237-1. 

33) SIROVÝ, M., CARDA, M. Perkutánní vs. otevřená sutura subkutánní ruptury 

Achillovy šlachy. Rozhledy v chirurgii. 2007, roč. 86, listopad, 594 - 599. ISSN 

0035 - 9351. 

34) SPECK, M. KLAUKE, K., Full weight Bearing and Functional Treatment after 

Surgical Repait of acute Achilles Tendon Rupture. American Sports Medicine.  

1998, č. 26, 789 - 793. 

35) STŘELEC, J. Úplná nebo neúplná ruptura šlachy Achillovy. Acta chirurgiae 

prthopeadicae et traumatologiae Čechoslovaca. 1988, roč. 35, č. 4. 

36) VÉLE, F. Kineziologie: přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro 

diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha: 

Triton, 2006, 375 s. ISBN 80-725-4837-9. 

37) WALLACE, R.G., H.,TRAYNOR, I.E.R., KERNOHAN, W.G., EAMES, M.H. 

A. Combined konservative and orthotic management of acute ruptures of the 

Achilles tendon. Journal of Bone and Joint Surgery (American). 2004, č. 86, pp- 

1198 – 1202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

58 

 

6 PŘÍLOHY 

6.1 VYJÁDŘENÍ ETICKÉ KOMISE 

6.2 NÁVRH INFORMOVANÉHO SOUHLASU 

6.3 OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 

6.4 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

6.5 SEZNAM POUŽITÝCH TABULEK  



 

59 

 

Návrh informovaného souhlasu: 

INFORMOVANÝ  SOUHLAS 

 

V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (§ 23 odst. 2 zákona č.20/1966 Sb.) a 

Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, Vás žádám o souhlas 

k vyšetření a následné terapii. Dále Vás žádám o souhlas k nahlížení do Vaší 

dokumentace osobou získávající způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v rámci 

praktické výuky a s uveřejněním výsledků terapie v rámci bakalářské práce na FTVS 

UK. Osobní data v této studii nebudou uvedena.  

 

Dnešního dne jsem byl odborným pracovníkem poučen o plánovaném vyšetření a 

následné terapii. Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, 

že odborný pracovník, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem 

tohoto písemného informovaného souhlasu, a 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 následnou terapií. 

Souhlasím s nahlížením níže jmenované osoby do mé dokumentace a 

s uveřejněním výsledků terapie v rámci studie. 

 

Datum:……………………………………… 

 

Osoba, která provedla poučení:……………………………………… 

 

Podpis osoby, která provedla poučení:…………………………………… 

 

Vlastnoruční podpis pacienta:……………………………………. 
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LDK – levá dolní končetina 
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mm. - musculii 
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PDK – pravá dolní končetina 

RHB – rehabilitace 
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TK – krevní tlak 
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