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ABSTRAKT
Název práce: 

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po fraktuře proximálního humeru.

Cíle práce: 

Shrnutí teoretických poznatků a zpracování kazuistiky pacienta po zlomenině pro-
ximálního humeru.

Souhrn: 

Bakalářská práce je rozdělena na dvě části a to část obecnou a speciální. V obecné části 
jsou shrnuty anatomické, biomechanické, kineziologické poznatky a fakta. Dále rozebírám 
vyšetřovací a fyzioterapeutické metody cílené na pacienty s frakturou proximálního 
humeru řešené konzervativním způsobem. V části speciální je podrobná kazuistika 
a fyzioterapeutický plán pacienta s touto diagnózou. Kazuistika byla zpracována v termínu 
1.–19. 2. 2013 v době odborné praxe v Oblastní nemocnici Kladno.

Klíčová slova: 

Fraktura, proximální humerus, pletenec ramenní, ramenní kloub, konzervativní léčba, 
kazuistika, fyzioterapie



ABSTRACT
Title: 

Case Study of Physiotherapy Treatment of a Patient after Proximal Humerus Fracture. 

Aim: 

Summary of theoretical knowledge and processing of case study of a patient after proximal 
humerus fracture.

Method: 

Bachelor thesis is divided into two parts, theoretical part and special part. In the 
theoretical part I am focused on anatomical, biomechanical, kinesiological findings 
and facts. Furthermore I summarized examination and physiotherapeutical methods 
aimed on patients after nonoperative treated proximal humerus fracture. In special part 
you can find thorough case study and rehabilitation plan of the patient. Case study was 
processed in term 1.–19. 2. 2013 during clinical placement at Oblastní nemocnice Kladno.

Key words: 

Fracture, proximal humerus, shoulder girdle, glenohumeral joint, nonoperative treatment, 
case study, physiotherapy
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1 ÚVOD

Ramenní pletenec je velmi složitý komplex. Skládá se z mnoha větších, 
či menších komponent, na nichž závisí jeho celková funkčnost. Fraktura proximálního 
humeru s abrubcí velkého hrbolu neovlivňuje pouze glenohumerální kloub, má také vliv 
na lokomočně posturální motoriku a tím pádem i na jemnou motoriku. Z tohoto důvodu 
musíme pohlížet na problematiku ramenního kloubu komplexně. S věkem incidence 
zranění proximálního humeru výrazně stoupá a úměrně tomu se také navyšují doprovodné 
komplikace. Následkem zranění je pacient neschopný výkonu práce a to má ve většině 
případů negativní vliv na psychickou stránku osobnosti.

Tato bakalářská práce vznikla během souvislé odborné praxe v Oblastní nemocnici 
Kladno. Vypracováním této práce jsem pronikla hlouběji do problematiky patofyziologie 
ramenního kloubu a následné léčebné rehabilitace. V první části bakalářské práce je sepsán 
ucelený pohled na pletenec ramenní (stavba, biomechanika, kineziologie, diagnostika, 
terapie), v části druhé je popsán fyzioterapeutický plán pacientky po zlomenině 
proximálního humeru s abrupcí velkého hrbolu řešené konzervativním způsobem.
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2 OBECNÁ ČÁST

Účelem obecné části je seznámení se se základy anatomie, biomechaniky a kineziologie 
pletence ramenního. Dále jsem zde zařadila kapitolu traumatologie, ve které je popsán 
mechanismus úrazu, rizikové faktory vzniku zlomenin, klasifikace zlomenin, jejich 
konzervativní a operační řešení. Nepostradatelnou částí této bakalářské práce jsou 
kapitoly zaměřené na vyšetřovací metody a fyzioterapeutické metody, na něž navazuje 
část speciální – kazuistika pacienta po zlomenině proximální části humeru.

2.1 Anatomická stavba pletence ramenního

Pletenec ramenní je nedílnou komponentou lidského těla zajišťující propojení trupu 
a horní končetiny. Skládá se ze tří kostěných článků: lopatky, klíční kosti a kosti pažní, 
které spolu tvoří tři anatomické klouby (sternoklavikulární, akromioklavikulární, 
glenohumerální). Součástí pletence ramenního jsou také klouby nepravé tzv. fyziologické 
(subdeltový a skapulotorakální), (Véle, 2006). 

2.1.1 Kostní komponenty

Lopatka (scapula)

Velká povrchně uložená kostní komponenta trojúhelníkového tvaru. Svou konkávní 
plochou (facies costalis) je přitisknuta k hrudnímu koši. Konvexní plocha je rozdělena spinou 
scapulae na fossa supraspinata et fossa infraspinata. Palpovatelné na lopatce jsou: proc. 
coracoideus, acromion, spina scapulae, margo medialis et lateralis, angulus inferior. Její 
tři hrany (margo medialis, lateralis et superior) se setkávají v jejich třech úhlech (angulus 
lateralis, medialis et inferior). V místě angulus lateralis se nachází cavitas glenoidalis, 
jamka glenohumerálního kloubu (Čihák, 2011). 

Klíční kost (clavicula)

Klavikula je esovitě zakřivená 12-16 cm dlouhá kost, její mediální část blíže ke sternu je 
klenutá vpřed, laterální část vzad. Kost je hmatná po celé její délce. Ze spodu se nachází 
tuberculum conoideum a linea trapezoidea, což jsou místa úponu stejně pojmenovaných 
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ligament, také zde najdeme impressio ligamenti costoclaviculare (místo úponu lig. 
costoclaviculare) a sulcus musculi subclavii (Terry, Chopp, 2000; Čihák, 2011).

Pažní kost (humerus)

Humerus je nejdelší kost pletence ramenního. Dělíme ji na tři části: proximální humerus 
(caput humeri), tělo kosti pažní (corpus humeri) a distální humerus (condylus humeri). 
Na proximálním humeru rozlišujeme anatomický krček, který je místem úponu kloubního 
pouzdra a chirurgický krček, což je zúžené místo humeru pod oběma hrboly. Tuberculum 
majus humeri je kostní útvar laterálně položený na proximální části humeru. Upínají se 
na něj zevní rotátory ramenního kloubu od shora dolů m. supraspinatus, m. infaspinatus 
a m. teres minor. Tuberculum minus humeri je ventrálně položený kostní výběžek 
humeru, na nějž se upíná m. subscapularis. Mezi malým a velkým hrbolem probíhá sulcus 
intertubercularis jímž probíhá šlacha dlouhé hlavy m. biceps brachii (Čihák, 2011).

2.1.2 Kloubní spojení

Sternoklavikulární kloub (articulatio sternoclavicularis) spojuje objemnější mediální 
konec klavikuly a sternum. Mezi kloubními ploškami se nalézá discus articularis, 
který vyrovnává inkongruentní kloubní plošky. Incidence fraktur klavikuly je větší 
nežli incidence luxací, což je zapříčiněno silným kloubním pouzdrem a ligamenty  
(Čihák, 2011).

Akromioklavikulární kloub (articulatio acromioclavicularis) pojí 2 kostěné struktury 
k sobě a to laterální konec klavikuly a akromion. Pevné a těsné kloubní pouzdro  
s lig. acromioclaviculare zajišťují stabilitu kloubu (Čihák, 2011).

Glenohumerální kloub je složený, kulovitý a volný. Artikuluje spolu caput humeri 
a cavitas glenoidalis lopatky. Nedílnou součástí kloubu je chrupavčitý lem (labrum 
glenoidale), pomocí kterého dojde k prohloubení jinak mělké kloubní jamky a umožní větší 
rozsah pohybu v kloubu. Volné kloubní pouzdro překrývající kloubní štěrbinu se upíná 
na anatomický krček humeru. Šlachy svalů tzv. rotátorové manžety, spolu s ligamenty 
(lig. coracohumerale, ligg. glenohumeralia) zesilují kloubní pouzdro (Čihák, 2011).

Skapulotorakální skloubení. Nejedná se o anatomické skloubení, nýbrž o místo kontaktu 
dvou styčných ploch, konvexní plochy hrudního koše s konkávní plochou lopatky. 
Ve vzniklém meziprostoru prochází nervová vlákna, svalová vlákna, synoviální bursy 
a vaskulární komponenty (Terry, Chopp 2000).

Subdeltový kloub, taktéž jako skapulotorakální skloubení, není kloubem pravým,  
dle Kapandjiho jde o kloub fyziologický. Jak již název prozrazuje, nachází se pod delto-
vým svalem. Je to prostor mezi hlavicí humeru a akromioklavikulárním kloubem, který 
je vyplněn subdeltovou bursou sloužící k minimalizaci tření a usnadňující tak kloubní 
pohyb (Véle, 2006; Kapandji, 2007).
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2.1.3 Svaly pletence ramenního

Svaly pletence ramenního (Tabulka č. 1) mají za úkol propojit osový orgán a horní 
končetinu.

Tabulka č. 1: Přehled svalů pletence ramenního

Název svalu Pohyb

M. trapezius pars superior
elevace ramenního pletence, extenze hlavy proti šíji, rotace 
hlavy kontralaterálně

M. trapezius pars medialis addukce lopatky, posunutí ramene dorzálně

M. trapezius pars inferior deprese lopatky a ramene

Mm. rhomboidei addukce lopatky, rotace dolního úhlu lopatky mediálně

M. levator scapulae elevace horního úhlu lopatky, lateroflexe krční páteře

M. serratus anterior
abdukce lopatky, umožňuje vzpažení, rotace dolního úhlu 
lopatky laterálně

M. pectoralis minor deprese ramenního pletence s abdukcí lopatky

M. deltoideus pars anterior
flexe, horizontální addukce, abdukce, vnitřní rotace, napětí 
svalu pomáhá stabilizovat ramenní kloub

M. deltoideus pars medialis abdukce paže, napětí svalu pomáhá stabilizovat ramenní kloub

M. deltoideus pars posterior
horizontální extenze, zevní rotace, napětí svalu pomáhá 
stabilizovat ramenní kloub

M. supraspinatus abdukce, horizontální extenze

M. infraspinatus zevní rotace, horizontální extenze

M. teres minor zevní rotace, horizontální extenze

M. teres major extenze, addukce, horizontální extenze, vnitřní rotace

M. latissimus dorsi extenze, addukce, zevní rotace, horizontální extenze

M. pectoralis major pars 
clavicularis

ventrální a horizontální flexe, addukce, vnitřní rotace

M. pectoralis major pars 
sternocostalis

extenze, addukce, horizontální flexe, vnitřní rotace

M. pectoralis major pars 
abdominalis

extenze, addukce, horizontální flexe, vnitřní rotace

M. subscapularis vnitřní rotace, flexe, abdukce, addukce, horizontální flexe

M. coracobrachialis horizontální flexe, flexe, addukce, vnitřní a zevní rotace

Údaje převzaty z: Linc, Doubková, 2003 

2.1.3.1 Rotátorová manžeta 

Rotátorová manžeta (Obrázek č. 1) je uskupení krátkých periartikulárních svalů. Do této 
skupiny patří 4 svaly obklopující ramenní kloub: z vrchu m. supraspinatus, zepředu 
m. subscapularis, zezadu m. teres minor a m. infraspinatus. Jejich úkolem je stabilizace 
glenohumerálního kloubu, což není jeho poněkud volné kloubní pouzdro schopno zajistit. 
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Ze spodní strany je kloubní pouzdro nejméně chráněno. Mezi dlouhou hlavou m. triceps 
brachii a kloubním pouzdrem prochází n axilaris s větví brachiální arterie a tudíž není jeho 
začátek integrován do kloubního pouzdra. Neporušená funkce jednotlivých komponent 
tzv. rotátorové manžety je pro pohyb v glenoideálním kloubu nezbytná (Peat, 1986).

13.3.2014 Gray's Anatomy : Gray's Anatomy for Students (2nd Edition)

http://site.ebrary.com/lib/cuni/docPrint.action?encrypted=e11dc12a841bae07a6215b460bcf1efe313ec1f2ea4af616783a60212b5c44791b417a813183024b221d… 1/1

Drake, Richard; Vogl, A. Wayne; Mitchell, Adam W. M.. Gray's Anatomy : Gray's Anatomy for Students (2nd Edition).
Saint Louis, MO, USA: Elsevier - Health Sciences Division, 2009. p 656.
http://site.ebrary.com/lib/cuni/Doc?id=10567387&ppg=687

Copyright © 2009. Elsevier - Health Sciences Division. All rights reserved. 
May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or applicable copyright law.

Zdroj: Gray‘s anatomy for students (2nd edition)

Obrázek č. 1: Rotátorová manžeta

2.1.4 Inervace svalů pletence ramenního

Pletenec ramenní je motoricky (Tabulka č. 2) i sensitivně inervován z brachiálního plexu 
(Obrázek č. 2), který sestává z nervových kořenů C4-Th1. Brachiální plexus se dělí na dvě 
hlavní pleteně pars supraclavicularis et infraclavicularis (Janda, 2004; Drake, Vogl, 
Mitchell, 2010).

Tabulka č. 2: Motorická inervace pletence ramenního

Větev Nerv Sval

Pars supraclavicularis

Rr. musculares Mm. scaleni, m. longus colli

N. thoracicus longus M. serratus anterior

Nn. pectorales M. pectoralis major et minor

N. dorsalis scapulae Mm. rhomboidei, m. levator scapulae

N. suprascapularis M. infraspinatus et supraspinatus

N. thoracodorsalis M. latissimus dorsi, m. teres major

N. subclavius M. subclavius

N. subscapularis M. subscapularis, m. teres minor

Pars infraclavicularis

N. musculocutaneus
M. biceps brachii, m. coracobrachialis, m. 
brachialis

N. axillaris M. deltoideus, m. teres minor

N. radialis M. triceps brachii

Údaje převzaty z: Janda, 2004
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Zdroj: Gray‘s anatomy for students (2nd edition)

Obrázek č. 2: Plexus brachialis

2.1.5 Cévní zásobení okolí ramenního kloubu

Hlavní tepennou zásobárnou svalů ramenních je a. axillaris a její větve. A. axillaris se větví: 

rr. subscapulares (m. subscapularis), a. subscapularis (m. teres major, m. infraspinatus), 

a. circumflexa humeri anterior et posterior (ramenní kloub). Žilní odtok realizují žíly 

v. subclavia, v. axillaris, která vede podél a. axillaris a tudíž mají stejné pole působnosti 

(Čihák, 2004).

2.2 Biomechanika pletence ramenního

Pletenec ramenní můžeme rozdělit na dva řetězce, na řetězec otevřený a uzavřený. 

Uzavřeným řetězcem je spojení mezi klíční kostí, lopatkou a hrudní kostí. Otevřený 

řetězec je spojení mezi pohyblivou komponentou pažní kostí s klíční kostí a lopatkou. 

V ramenním pletenci má každý kloub 3 stupně volnosti. Jestliže máme 4 klouby a každý 

má 3 stupně volnosti, vychází nám jednoduchá rovnice: 3 × 4 = 12 stupňů volnosti 

pro pletenec ramenní (Janura, Míková, Krobot, Janurová, 2004).

Skapulotorakální kloub

Lopatka přiléhá na hrudní koš v prostoru mezi 2. a 7. žebrem, svírá úhel s frontální 

rovinou 30–40 ° a je klopená vpřed 8–20 °. Skapulotorakální skloubení spolu s akro-

mioklavikulárním a sternoklavikulárním se za vzájemné spolupráce podílejí na 60° elevaci 

paže (Levangie, Humphrey, 2000).
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Zdroj: Gray‘s anatomy for students (2nd edition)

Obrázek č. 3: Cévní zásobení

Akromioklavikulární kloub

Stabilita akromioklavikulárního kloubu závisí na lig. coracoclaviculare (skládajícího se 
ze 2 pruhů: lig. conoideum a lig. trapezoideum), zpevněného ze shora aponeurotickými 
vlákny m deltoideus a m. trapezius. AC skloubení má 3 stupně volnosti. Jako první stupeň 
volnosti je popisován pohyb okolo vertikální osy (protrakce/retrakce lopatky rotace 
lopatky), při kterém se skapula pohybuje před a vzad po hrudním koši. Druhý stupeň 
volnosti nám umožňuje pohyb kolem osy horizontální v sagitální rovině, čili naklonění 
lopatky vpřed a vzad. Pohyb okolo horizontální osy ve frontální rovině zajišťuje 3. stupeň 
volnosti a tím je anteverze (pohyb dolního úhlu lopatky od páteře) a retroverze (pohyb 
dolního úhlu lopatky k páteři). Do doby dokud lig. coracoclaviculare zůstane netknuté 
je pohyb okolo této osy v AC kloubu minimální a pohyb se aktivitou m. trapezius 
a m. serratus anterior odehrává v SC kloubu (Levangie, Humphrey, 2000; Skolimowski, 
Skolimowska, Demczuk-Wlodarczyk, Barczyk, Winiarski, Ackermann, 2009).

Sternoklavikulární kloub

Sternoklavikulární kloub je sedlovitý kloub se třemi stupni volnosti. Kloubní pouzdro 
je tuhé a pevné a jeho stabilita je podpořena lig. sternoclavicularis. Mezi styčnými 
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plochami se nachází discus interarticularis, který eliminuje inkongruenci artikulujících 
ploch. V kloubu můžeme sledovat pohyby ve frontální rovině (elevace, deprese), v rovině 
transversální (protrakce, retrakce) a rotace v podélné ose. Rotace klavikuly přispívá 
k dokončení pohybu (posledních 30 °) lopatky do anteverze a tím k maximální možné 
elevaci HK. V průběhu elevace HK je tažen proc. coracoideus od klíční kosti za vzniku 
pnutí v lig. coracoclaviculare . Jestliže dojde k úplnému napětí zmíněného ligamenta 
dochází k tahu klavikuly směrem k zobcovitému výběžku a tím k rotaci klavikuly kolem 
její longitudinální osy (Levangie, Humphrey, 2000).

Glenohumerální kloub

Glenohumerální kloub je označován jako nejméně stabilní kloub a kloub s největším 
rozsahem pohybu, což je zapříčiněno velikostním nepoměrem kloubní hlavice a jamky (3:1). 
Labrum glenoidale prohlubuje kloubní jamku a tím zvyšuje kontaktní plochu až na 75 %. 
Pro dosažení max. ROM dochází k pohybům (rotace, valení, posunutí) hlavice humeru 
vůči kloubní jamce. V nulovém postavení ramenního kloubu (bez zátěže) brání pasivní 
struktury kloubního pouzdra, lig. glenohumerale superior a lig. coracohumerale ke vzniku 
inferiorní subluxace. Při elevaci HK jsou naopak tyto struktury povolené, úlohu zabránění 
pohybu hlavice humeru směrem dolů přebírají lig. glenohumerale anterior et posterior. 
Na stabilizaci ramenního kloubu má atmosférický tlak menší vliv, nežli na kloub kyčelní. 
Při těsném kontaktu hlavice kosti pažní s kloubní jamkou odpovídá zátěž na HK 6,5 kg 
(Levangie, Humphrey, 2000; Janura, Míková, Krobot, Janurová, 2004).

2.3 Kineziologie pletence ramenního

Mezi základní pohyby v pletenci ramenním patří pohyby v rovině frontální, sagitální, 
transversální a v rovině rotace. Maximálního možného kloubního rozsahu v pletenci 
ramenním (Tabulka č. 3) dosáhneme za předpokladu, že všechna kloubní spojení pletence 
vykazují fyziologické hodnoty (Kolář, 2009).

Tabulka č. 3: Kloubní rozsah pletence ramenního

Pohyb Stupeň

Flexe 150 °–170 °

Extenze 40 °

Abdukce 180 °

Addukce 20 °–40 ° 

Horizontální flexe 130 °–160 °

Horizontální extenze 40 °–50 °

Zevní rotace (v 90 ° ABD) 90 °

Vnitřní rotace (v 90 ° ABD) 70 °

Údaje převzaty z: Kolář, 2009 
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2.3.1 Skapulohumerální rytmus

Pod pojmem skapulohumerální rytmus, se skrývá kooperace muskuloskeletálního aparátu 
pletence ramenního při pohybu. Vlastně jde o současný pohyb tří kostěných komponent: 
lopatky, paže a klíční kosti. Do 30° je abdukce prováděna jen s minimálním souhybem 
lopatky, přičemž nastává posunutí humeru o 3 mm směrem nahoru. Na každých dalších 
30 ° se tento posun zvýší o 1 ± 0,5 mm nahoru či dolu. Až od zmíněných 30° je zcela 
zapojena lopatka do pohybu. V posledních 30° abdukce je poměr pohybu v ramenním 
a SC kloubu 5:4. Plná 180° abdukce je možná díky 120 ° v ramenním kloubu a 60° rotace 
lopatky. Elementárně se při pohybu do abdukce zapojují m. deltoideus, m. supraspinatus 
a dlouhá hlava m. biceps brachii. Mnozí autoří se liší názorem na roli m. supraspinatus. 
V mnohé literatuře je popisován jako iniciátor pohybu do abdukce. Kapandji však 
ukazuje na studie, kde bylo prokázáno metodou paralýzy supraskapulárního nervu, 
že m. supraspinatus nehraje esenciální roli při abdukci paže ani při startu pohybu. 
Elektromyografií bylo dokázáno, že vrcholu aktivity dosahuje v 90 ° ABD, stejně jako 
m. deltoideus. M. deltoideus je schopen v 90 ° vyprodukovat sílu 8,2 krát větší než je váha 
paže. (McClure, Flowers, 1992; Watkins, 1999; Janura, Míková, Krobot, Janurová, 2004; 
Kapandji, 2007). 

Popisně můžeme rozdělit abdukci do 3 fází. V první fázi se zapojuje m. deltoideus 
společně s m. supraspinatus. Fáze končí, když dojde k nárazu velkého hrbolu a horního 
okraje kloubní jamky (což je přibližně v 90 °). V následující fázi musí zákonitě dojít 
k „odemčení“ kloubu, což již vyžaduji kooperaci celého ramenního pletence. Dochází 
tedy k ZR paže, která se děje při pohybu nad horizontálou a zamezuje již zmíněnému 
nárazu tuberculum majus, akromionu a lig. coracoacromiale. Významnou roli zde hrají 
svaly rotátorové manžety, které stabilizují hlavici humeru, ve chvíli kdy tažná síla m. 
deltoideus je mimo kloubní jamku a má destabilizační charakter. Dochází k pohybu 
lopatky (60 °) a axiální rotaci v sternoklavikulárním a akromioklavikulárním kloubu 
za účasti m. trapezius a m. serratus anterior. Pro dosažení vertikální pozice je nutné 
v poslední fázi zapojení páteře do pohybu. Jestliže je pouze jedna paže v abdukci dochází 
k laterální flexi trupu, díky aktivitě kontralaterálních spinálních svalů. Při maximálním 
rozsahu se za normálních podmínek prohlubuje lordóza v Lp aktivitou spinálních svalů 
(Watkins, 1999; Janura, Míková, Krobot, Janurová, 2004; Kapandji, 2007).

2.3.2 Codmanův „paradox“

Codmanův paradox nám osvětluje, proč právě v ramenním kloubu máme tři 
stupně volnosti. Řešení otázky, jestli se jedná o skutečný paradox, je nyní vedlejší  
(Kapandji, 2007).

Praktickou ukázku lze jednoduše provést. Z výchozí pozice, HKK podél těla palce 
směřují vpřed, provedeme flexi v ramenních kloubech do 90 °, poté následuje abdukce do 
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90 ° a návrat do výchozí pozice. Rozdíl mezi výchozí a konečnou pozicí je markantní na 
první pohled, došlo k zevní rotaci paže. Kapandji tento jev vysvětluje, jakožto automatickou 
zevní rotaci v ramenním kloubu v jeho podélné ose, která je typická pro klouby se dvěma 
osami a dvěma stupni volnosti. Za normálních okolností takto ramenní kloub nefunguje, 
jinak by po dvou za sebou jdoucích cyklech paže rotovala o 360 °, což není fyziologicky 
možné. A toto je důvod proč ramenní kloub (jakožto i kyčelní) má tři osy a tři stupně 
volnosti. Bez čehož bychom se neobešly při aktivitách jako je plavání, kdy rameno 
prochází po sobě jdoucími cykly (Kapandji, 2007; Skolimowski, Skolimowska, Demczuk-
Wlodarczyk, Barczyk, Winiarski, Ackermann, 2009).

2.4 Traumatologie

Zlomeniny proximální části humeru nepatří mezi nejčastější zlomeniny HKK. Přibližně 
50–80% zlomenin tohoto typu lze léčit konzervativním způsobem. V 75 % incidence tohoto 
typu zlomeniny je osoba starší 60 let, kdy ženy převažují nad muži v poměru 3:1. Většina 
zlomenin je zapříčiněna pádem (90 %), je uzavřená s intaktním povrchem a nedislokovaná. 
K úrazu dochází u starších osob minimálním působením síly na osteoporotickém terénu. 
Dále k tomu nepřispívá ani stažené kloubní pouzdro ramenního kloubu a atrofie deltového 
svalu, což je běžným obrazem u starší generace. U mladších jedinců je úraz spojen 
s působením větší síly. Nejčastěji je příčinou pád na extendovanou HK. Dále může být 
příčinou velká svalová kontrakce, poranění elektrickým proudem či následek epileptického 
záchvatu. Přímý pád na paži má za následek transverzální či tříštivou zlomeninu, zatímco 
rotační mechanismus zranění způsobuje šikmé či spirální zlomeniny, ty také mohou být 
následkem pádu na loket při abdukci v ramenním kloubu. Nizozemští autoři upozorňují 
na vyšší incidenci poškození nervu (především n. axillaris et n. suprascapularis), než se 
dosud udávalo v běžně dostupné literatuře. Kdy při pádu na HK ve vnitřně rotačním 
postavení dochází souběžně ke vzniku fraktury a k trakci nervů. Pro orientaci o jaký typ 
zlomeniny proximálního humeru se jedná, využíváme klasifikaci zlomenin dle Neera 
(Bertoft, Lundh, Ringqvist, 1984; Visser, Coene, Brand, Tavy, 2001; Bastlová, Krobot, 
Míková, Skoumal, Freiwald, 2004; Žvák, Brožík, Kočí, Ferko, 2006; Gosler, Testroote, 
Morrenhof, Janzing, 2012).

2.4.1 Klasifikace zlomenin dle Neera

Charles Neer, již v roce 1970, rozdělil zlomeniny proximálního humeru do 4 skupin 
dle počtu fragmentů, jejich kombinace a vzájemné dislokace. Dislokace je dle Neera 
míněna pokud došlo k posunu fragmentu více než o 1 cm či k zakřivení většímu než 45 °. 
Klasifikace lze využít jak k výzkumným účelům k uskupení zlomenin dle jejich 
závažnosti, tak i jako vodítko pro postup následné léčby. 300 probandů se zlomeninou 
proximálního humeru a jejich radiologické záznamy posloužili Neerovi k vytvoření 
kategorizace zlomenin. Již Codman (1869–1940) si všiml, že zlomeniny proximálního 
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humeru sestávají z úlomků. Z velkého hrbolu, malého hrbolu, diafýzy, hlavice a o to se 

opírá tato klasifikace (Bradley, Seth, 2013).

Skupiny

I. skupina: nedislokované dvouúlomkové zlomeniny.

II. skupina: dislokované dvouúlomkové zlomeniny – velký hrbol, malý hrbol nebo hlavice 

v oblasti anatomického či chirurgického krčku.

III. skupina: trojúlomkové zlomeniny – hlavice v oblasti chirurgického krčku a jeden 

z hrbolů; kdy netknutý hrbol vyvolává rotační deformitu.

IV. skupina: čtyřúlomkové zlomeniny – dislokace obou hrbolů, hlavice i diafýzy; 

zlomenina tohoto typu nese velké riziko avaskulární nekrózy.

(Žvák, Brožík, Kočí, Ferko, 2006; Bradley, Seth, 2013)

Since the plane of the scapula is 30–40° anterior to the
coronal plane of the body, the glenohumeral joint inclines
anteriorly, and the glenoid fossa directly faces the humeral
head posteriorly. The common AP view and transthoracic
lateral projection of the shoulder both provide a lateral
viewof the shoulder joint, neither of which are true reflec-
tions of the displacement, angulation, or dislocation of the
proximal humeral fracture (Plate 2.11).
l To obtain an axillary view (Plate 2.12), the patient is

placed in a supine position with his or her arm abduc-
ted70–90°. The cassette is placedon the superior aspect
of the shoulder and the beam can be centered on the
axilla. In recently occurring fractures, since abduction
of the shoulder is markedly restricted due to the pain,
a modified axillary view, known as a Velpeau view
(Plate 2.13), is used. In this view, the patient is in a
standing position and is tilted backward ~ 30° over the
cassette on the table. The X‑ray beam is then projected
vertically from above the shoulder onto the cassette.
This view is limitedbyunavoidable overlappingof struc-
tures; thus a supine projection is the recommended
choice of imaging in practice.

If the radiographic evaluation is equivocal or if there is
soft-tissue damage, computed tomography (CT) or mag-
netic resonance imaging (MRI) can be a good imaging
choice to provide more accurate information for early di-
agnosis and proper treatment. Doppler ultrasound or an-
giography can be of great assistance if the proximal hu-
meral fracture is associated with dislocation or with
vascular injury.

n Treatment

Proximal humeral fracture with minimal or no displace-
ment may be treated nonoperatively with satisfactory re-
sults. However, for patients older than 50 years, minimally
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n Injury Mechanism

Proximal humeral fractures are often caused by indirect
force. In elderly patients, fractures are usually associated
with osteoporosis, and can be caused by low or moderate
force, such as that seen in falls from a standing position.
For example, during a fall with an upper extremity in the
outstretched position, when oneʼs hand touches the
ground the lateral shoulder is subjected to an upward di-
rected force, and this results in a proximal humeral frac-
ture. Young patients often receive fractures from high-en-
ergy and direct-force impact to the proximal humerus.

When fractures occur, the greater tuberosity fragment
is usually pulled superoposteriorly by the supraspinatus,
infraspinatus, and teres minor. In contradistinction, the
lesser tuberosity fragment usually moves medially due to
traction from the subscapularis. When surgical neck frac-
tures occur, the proximal fragment is usually shortened
and displaced due to traction from the deltoid, and the
distal fragment is pulled medially by the pectoralis major.

The black arrows on Plate 2.8 indicate the directions of
displacement of four anatomic structures (1: greater tu-
berosity; 2: lesser tuberosity; 3: humeral shaft) after frac-
ture, under traction of the rotator cuff muscles, deltoid,
and pectoralis major.

n Diagnosis

Pain, swelling, and restricted motion are usually present
when fracture of the proximal humerus occurs. If the frac-
ture involves the articulation site, with minimal or no dis-
placement, then the swelling and deformity may not be
visible, due to protection from thick soft tissue around
the shoulder. Tenderness of the shoulder and bone crepi-
tus indicate a fracture. If a fracture fragment becomes dis-
placed, a palpable cavity in the glenohumeral joint will be
noted. It is essential to determine the presence of any as-
sociated neurovascular injury. The axillary artery and axil-

lary nerve are most commonly injured in proximal hu-
merus fractures.

The trauma series of radiographic evaluation for sus-
pected proximal humerus fractures consists of anteropos-
terior (AP) and lateral views in the scapular plane and an
axillary view.
l When obtaining an AP view (Plate 2.9), the patient

stands in a position with the shoulder to be examined
in contact with the examining table. The scapula
should lie parallel to the cassette, and the X‑ray beam
must be tilted 40° to the plane of the thorax. Good vi-
sualization of the subacromial space should be ob-
tained with no overlap of the humeral head and gle-
noid cavity, resulting in the anterior and posterior rim
of the glenoid fossa being superimposed.

l To obtain an outlet view (Plate 2.10), the patient stands
in an anterior oblique position, with the anterior aspect
of the examined shoulder in contact with the cassette,
and the X‑ray beam parallel to the scapular spine with
the body tilted 40°.
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Zdroj: Clinical Epidemiology of Orthopedic Trauma

Obrázek č. 4: RTG snímkování
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2.4.2 Zobrazovací metody

Nejčastěji používanou zobrazovací metodou je rentgen. Snímky se pořizují ve více 
rovinách. V předozadní rovině z laterálního úhlu zpředu a zezadu, a z axilárního úhlu 
(Obrázek č. 4: RTG snímkování).

Počítačové tomografie se využívá v případě, je-li RTG snímek nejasný, či pokud 
došlo k poškození měkkých tkání v okolí zlomeniny. Magnetická rezonance se užívá 
pro přesnější detekci počtu fragmentů zlomeniny a při poškození vazivových struktur 
ramenního kloubu. Při poranění humeru spojené s vaskulárním poškozením se doporučuje 
využít vyšetření ultrazvukem či provést angiografii (Zhang, 2012).

2.4.3 Konzervativní přístup

První zmínky o léčbě zlomenin proximální části humeru pochází již ze starověkého 
Egypta z Papyru Edwina Smithe (cca 1600 BC). Kde je popsán léčebný plán tří pacientů. 
V dnešní terminologii můžeme říci, že se postupovalo konzervativním způsobem. Byla 
provedena trakce HK, následně bandážování s aplikací medu (Brorson, 2009).

Indikováni ke konzervativní léčbě jsou nyní pacienti s nedislokovanými 
zlomeninami, zlomeninami chirurgického krčku a pacienti neschopní tolerovat chirurgický 
výkon, celkovou anestezii nebo nejsou schopni následné rehabilitace. Riziko tu však  
stále je, 1 z 10 pacientů hrozí prolongované hojení zlomeniny a problémový srůst úlomků. 
K imobilizaci HK slouží např.: sádrová dlaha, Desaltův obvaz, ortéza Sarmiento (Žvák, 
Brožík, Kočí, Ferko, 2006).

Zajímavé výsledky nám poskytuje francouzská studie porovnávající 2 přístupy 
ve fyzioterapeutické praxi u pacientů se stabilní zlomeninou proximálního humeru 
v oblasti metafýzy či diafýzy způsobené pádem. Srovnává výsledky bezprostřední 
mobilizace horní končetiny s konvenčním přístupem imobilizace ramenního pletence. 
První skupina (32 probandů) započala  terapii již v době do 72 hodin od úrazu. Celkově 
proběhlo 32 terapeutických jednotek po dobu 6 měsíců. V prvních 3 týdnech byly 
prováděny pasivní metody, s důrazem na techniky snižující bolestivost. V době mezi 
terapiemi byl indikován závěs pro HK po dobu 4–6 týdnů. Od 6. týden již byly zařazeny 
aktivní terapeutické metody a po třech měsících bylo hlavním cílem terapie posílení 
svalstva pletence ramenního. Pacienti byli edukováni k autoterapii od 4. týdne. Druhá 
skupina (32 probandů) po 3 týdenní imobilizaci HK v závěsu podstoupila intenzivní 
terapii charakteru pasivních technik po dobu 4 týdnu. Pacienti nadále užívali závěsu horní 
končetiny, dle bolestivosti v rozmezí 1–3 týdnů. Dalších 5 týdnů bylo zaměřeno na nácvik 
aktivního rozsahu pohybu v pletenci ramenním. V rozmezí od 4.–6. týdne po fraktuře 
humeru byli probandi individuálně edukováni k autoterapii. U této skupiny proběhlo 
celkem 33 terapeutických jednotek. Průběžná kontrolní měření byla provedena v 6. týdnu, 
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3. a 6. měsíci. Pro studii autoři zvolili hodnocení dle Konstantovi škály 1 (Constant global 
score). Výsledným měřením po 3 měsících zjistili výrazně vyšší skóre u skupiny pacientů, 
kteří ihned po traumatu podstoupili fyzioterapeutickou léčbu (71.0 ku 61.1). Jestliže se 
podíváme na hodnocení bolestivosti je u skupiny s dříve mobilizovanou HK skóre vyšší 
(34.9 ku 19.2), také tato skupina vykazovala vyšší stupeň mobility v ramenním pletenci. 
Měření v 6. měsíci již nepřineslo markantní rozdíly, zde již výsledek obou přístupů byl 
téměř srovnatelný. Zařazením fyzioterapeutické péče ihned po traumatu máme možnost 
rychleji dosáhnout, či se přiblížit stavu před ním. Během výzkumu došlo u všech pacientů 
k 100% zhojení fraktury (Lefevre-Colau, Babinet, Fayad, Fermanian, Antract, Roren, 
Kansao, Revel, Poiraudeau, 2007).

Obrázek č. 5: 
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2.4.4 Operační přístup

K operativnímu přístupu je pacient indikován, pokud je zlomenina nestabilní, otevřená, 
obtížně reponovatelná, jestliže došlo k intraartikulárnímu poranění či poranění nervu. 
Operační léčbu rozdělujeme dle tří typů. Prvním typem je otevřená repozice bez vložení 
fixačních materiálů, kdy je po chirurgickém zákroku indikována imobilizace HK 
1 Kirkley, Griffin a Dainty uvádí The Constant global score jako v Evropě nejčastěji využívanou škálou 
pro hodnocení ramenního kloubu. Nejvyšší skóre, kterého může být dosaženo, je 100 bodů (zdravý kloub). 
Test se skládá ze dvou hlavních částí. První část hodnotí subjektivní hodnocení pacientem (max. 35 bodů). 
Pacient hodnotí bolestivost (max. 15 b.), ADL: práce (max. 4 b.), sport (max. 4 b.), spánek (max. 2 b.), 
postavení a poloha ruky v prostoru (max. 10 b.). Objektivně hodnotíme ROM: flexe (max. 10b.), abdukce 
(max. 10 b.), vnitřní rotace (max. 10 b.), zevní rotace (max. 10 b.) a sílu vyvinutou při abdukci proti odporu 
(max. 25 b.), (Kirkley, Griffin, Dainty, 2003).
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např. sádrovou dlahou. Dále je to vnitřní fixace spojující kostní fragmenty. Používá 
se kovových materiálu (šrouby, dráty, kovové dlahy, nitrodřeňové hřeby a dalších). 
U komplikovaných otevřených a infikovaných zlomenin volíme metodu zevní fixace, 
kde je fixační materiál veden mimo tělo (Valenta, Šebor, Matějka, Runt, 2004).

2.4.5 Proces reparace kosti

Nejčastějším druhem kostního hojení je tzv. sekundární (Obrázek č. 5). Při poruše 
integrity kostní dochází také k poškození okolních tkání. Všechny tyto struktury se 
podílejí na procesu hojení. Ihned po úrazu dochází ke krevnímu výronu a k aktivaci 
imunitního systému zahajujícího protizánětlivou reakci. Vznikem svalku dojde 
ke spojení obou lomných ploch (Tousonidis, Kontakis, Nikolaou, Papathanassopoulos,  
Giannoudis, 2009).

Primární hojení nastává tehdy, jestliže je zlomenina stabilní, reponibilní 
a vzdálenost mezi lomnými plochami kosti nepřesahuje 200 mm. Riziko špatného hojení 
zlomeniny stoupá s rostoucím věkem, je závislé na momentálním zdravotním stavu 
a pohlaví pacienta. Rizikovými faktory jsou: osteoporóza, diabetes mellitus, abusus 
alkoholu, kouření, užívání některých léků např. nesteroidní antiflogistika (Otáhal, 
Tlapáková, Šorfová, 2003; Tousonidis, Kontakis, Nikolaou, Papathanassopoulos, 
Giannoudis, 2009).

2.5 Vyšetřovací metody

Vyšetření pacienta zahajujeme již v době příchodu pacienta do terapeutické místnosti. 
Takto získané informace se nám později hodí pro porovnání výsledků z následujících 
vyšetření. Z anamnestických údajů poskytnuté pacientem bychom se měli dopátrat 
mechanismu úrazu. Zjišťujeme lokalizaci, průběh a charakter bolesti v průběhu dne 
a noci. Ptáme se na úlevové a bolest akcentující polohy, polohu těla při spánku. Zajímá nás 
možnost zapojení postižené HK do ADL a možnost jejího zatížení, popřípadě se ptáme 
na předchozí operace či úrazy. V neposlední řadě nás zajímá dosavadní průběh léčby a její 
výsledky (Gross, Fetto, Supnick, 2005; Kolář 2009).

Aspekcí hodnotíme postavení pletenců ramenních a krční páteře. Zaznamenáme 
otoky a hematomy. Zhodnotíme trofiku celé oblasti, konturu klavikuly, výšku a postavení 
AC a SC kloubů, postavení lopatek, postavení HKK. Při vyšetření chůze sledujeme 
souhyb končetin a jejich dynamiku. Při palpaci vyšetřujeme pacientem zmíněná 
bolestivá místa jako poslední. Zaznamenáváme palpační citlivost, bolestivost, spoušťové 
body a míru napětí měkkých tkání, ale také vlhkost, otok a teplotu. Rozsah pohybu 
v kloubu měříme pasivními pohyby, které nám poukazují na skutečný nynější rozsah 
pohybu v daném kloubu, a aktivními pohyby. Pohyby provádíme v základních rovinách 
(sagitální, frontální, transversální, rotace) měřené za pomocí goniometru. Při samotném 
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měření vycházíme z anatomického postavení HK. Nesmíme opomíjet fixaci, jinak není 
měření zcela kompetentní. Bez povšimnutí také nesmí zůstat bolest vzniklá pohybem 
či přítomnost krepitací. Neurologické vyšetření u fraktur proximálního humeru nesmíme 
vynechat z důvodu možného neurovaskulárního poškození. Vyšetřujeme reflex bicipitový 
(C5-6), tricipitový (C7) a reflex flexorů prstů (C6). Pro dotyk a bolest testujeme v oblasti 
pletence ramenního dermatomy C4–C8. O kvalitě translačního pohybu v kloubu nám 
podává informace vyšetření kloubní vůle (Gross, Fetto, Supnick, 2005; Kolář 2009).

Dále vyšetřujeme svalovou sílu, zkrácení svalů, vyšetření základních hybných 
stereotypů, vyšetření reflexních změn, odporových zkoušek, úchopu a vyšetření ADL. 

2.6 Fyzioterapeutické metody po zlomenině proximálního humeru

Časové rozvržení terapie záleží na době imobilizace postižené končetiny a na závažnosti 
zlomeniny. Mnozí autoři se v názoru na dobu imobilizace HK rozcházejí, tudíž nemají 
jednotný názor na harmonogram léčebné rehabilitace. 

Úkolem včasné léčebné rehabilitace je především eliminace bolesti a prevence 
vzniku reflexních a dystrofických změn. Volíme zde spíše pasivní techniky. Vhodné je 
užití např. techniky měkkých tkání (protažení fascii, míčková facilitace, PIR), místní 
kryoterapii. Jestliže u pacienta přetrvávají problémy se spánkem, poskytneme mu 
instruktáž k polohování v pozici vleže pro zvýšení kvality spánku (Bastlová, Krobot, 
Míková, Skoumal, Freiwald, 2004; Kolář, 2009).

Pro znovunabytí plného ROM v pletenci ramenním je zásadní obnovení 
kloubní vůle ve všech kloubech pletence ramenního. U většiny pacientu bývá omezen 
pohyb ve fyziologickém kloubu skapulotorakálním. Velmi účinnou metodou je metoda 
nespecifické mobilizace lopatky dle Lewita. Postupně přecházíme z převážně pasivní 
do aktivní fáze fyzioterapeutického plánu zaměřené na obnovení správné funkce svalů 
lopatky a jejího okolí. Lze využít LTV na přístrojích, kdy pomocí kladky můžeme 
eliminovat působení gravitační síly ve fázi, kdy pacient není schopen pohybu proti 
zemské tíži. Zařazujeme aktivní kyvadlové pohyby pletence s využitím gravitační 
síly, techniky pro uvolnění svalu s tendencí k přetížení a pro aktivaci svalů s tendencí 
k hypotonii např. PNF (rytmická stabilizace, pomalý zvrat antagonistů svalů lopatky), 
kloubní mobilizace. Volíme fyzioterapeutické techniky jak v otevřených, tak v uzavřených 
kinematických řetězcích. V další fázi léčebné rehabilitace začínáme zatěžovat humerus 
a to vahou vlastního těla. Lze využít např. technik vycházejících z vývojové kineziologie 
či techniku Sensomotorické stimulace. Až v poslední řadě se věnujeme tréninku výbušné 
síly a excentricko-koncentrickým metodám. Nedílnou součástí léčebné rehabilitace je 
edukace pacienta k autoterapii. Společným cílem terapeuta a pacienta v terapii by mělo 
být dosažení samostatnosti ve věci ADL, obnova funkce pro pohybové aktivity (alespoň 
90%), správná koaktivace svalových skupin pro posturálně stabilizační a dynamické 
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funkce celého pletence ramenního (Bastlová, Krobot, Míková, Skoumal, Freiwald, 2004; 
Kolář, 2009).

U nekomplikovaných zlomenin udávají Bastlová et al. začátek aktivní pohybové 
reedukaci mezi 1.–3. týdnem od úrazu. U komplikovaných zlomenin od 4. týdne. Jestliže 
pacient podstupuje intenzivní terapii, tak by se měla komplexní rekonvalescence 
pohybovat okolo 3–4 měsíců. Samozřejmě musíme brát v potaz individualitu každého 
pacienta. Do půl roku od úrazu by měl každý pokračovat v autoterapii a v průběhu 
docházet na kontrolu cvičení do fyzioterapeutické ambulance (Bastlová, Krobot, Míková, 
Skoumal, Freiwald, 2004; Kolář, 2009).

2.6.1 Fyzikální terapie

Magnetoterapie se využívá při léčbě zlomeniny proximálního humeru pro její analgetický 
a vasodilatační účinek, protizánětlivé, protiedémové působení, k akceleraci hojení trau-
matu a k myorelaxaci. Aplikace magnetického pole nám umožní intenzivnější a kvalitnější 
následnou rehabilitaci. Capko udává, že jde o prostředek prevence rozvoje algodystrofic-
kého syndromu. Výhodou je možnost využití této metody i při osteosyntéze. Mezi absolutní 
kontraindikace patří gravidita, aktivní TBC, krvácivé stavy, kardiostimulátor, juvenilní 
diabetes, mykotické choroby, tumory, poruchy funkce endokrinních žláz, myasthenia 
gravis, virové či bakteriální onemocnění, ischemické choroby. Kontraindikace platí taktéž 
i pro personál obsluhující přístroj. (Capko,1998).

Z elektroterapie se nejčastěji používají diadynamické, interferenční a Träbertovy 
proudy a metoda TENS pro jejich elektroanalgetické účinky. Pro myorelaxační a sedativní 
účinek lze využít pozitivní hydroterapie, avšak pouze v případě, že v místě působení není 
zánět (Capko, 1998).
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3 SPECIÁLNÍ ČÁST

3.1 Metodika práce

Praktická část této bakalářské práce byla zpracována během souvislé odborné praxe 

v Oblastní nemocnici Kladno. Práce byla vypracována se souhlasem Etické Komise 

FTVS UK pod jednacím č. 062/2013 a s Informovaným souhlasem pacientky. Souhlas 

Etické Komise (Příloha č. 1) i znění Informovaného souhlasu (Příloha č. 2) jsou součástí 

bakalářské práce a nachází se v části přílohy. 

Práce s pacientkou probíhala v období 1. 2.–19. 2. 2013. Pacientka docházela na te-

rapii ambulantně. Celkem bylo provedeno 8 terapeutických jednotek v délce 45–60 minut.

V kineziologickém rozboru jsem zvolila tyto vyšetřovací metody: statické 

a dynamické vyšetření stoje, antropometrické vyšetření, vyšetření kloubního rozsahu 

goniometrickou metodou, vyšetření kloubních blokád dle Lewita, vyšetřovací metody 

dle Jandy (vyš. zkrácených svalů, vyš. svalové síly, vyš. základních hybných stereotypů), 

neurologické vyšetření, vyšetření reflexních změn dle Lewita, odporové zkoušky, 

vyšetření úchopu, vyšetření ADL.

V terapii jsem zvolila terapeutické přístupy: míčkování dle Jebavé, terapie 

reflexních změn dle Lewita, PIR dle Lewita, PIR s protažením dle Jandy, analytická 

LTV dle svalového testu, mobilizace dle Lewita, AP s náčiním, LTV na přístrojích, 

antigravitační metody, PNF dle Kabatha.

Použité pomůcky

Vyšetřovací pomůcky: krejčovský metr, plastový dvojramenný goniometr, neurologické 

kladívko, váha

Terapeutické pomůcky: dva míčky, overball, dřevěná tyč, závěs (LTV na přístrojích)
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3.2 Anamnéza

Osobní data: 

Vyšetřovaná osoba: M. Š., ♀ Ročník: 1959

Diagnóza: S422 St. p. fractura colli chirurgici humeri l. dx. s abrupcí tuberculum majus

Status praesens: 

Výška: 164 cm Váha: 85 kg

BMI: 31,6 Dominantní strana: pravá

Pacientka je orientovaná v čase a prostoru, spolupracuje, bez fatické poruchy. Udává 
bolest P ramenního kloubu při pohybu, v klidu bez obtíží. Snížená kvalita a délka spánku, 
při pohybu s PHK se budí. Pacientka nepoužívá žádné kompenzační pomůcky. 

Rodinná anamnéza: 

Otec – DM. II. typu, vysoký TK; matka zdravá; sestra – hypothyreóza; syn zdravý 

Osobní anamnéza: 

Předchorobí:  

 – Onemocnění: běžná dětská onemocnění, Epstein-Barrové virus (2010) s reaktivací 
(2011), pneumonie s atelaktázou (2011)

 – Operace: apendektomie (1977)

 – Úrazy: výron kotníku, řešeno konzervativně, sádra na 2 týdny (1996), otok 
P kolenního kloubu nejasné etiologie, rehabilitace (2012)

Nynější onemocnění:

Dne 22. 12. 2012 večer pacientka špatně došlápla na schod a upadla na extendovanou  
PHK. Po úraze pacientka udává permanentní bolest PHK hlavně v oblasti ramenního 
kloubu, snížený rozsah pohybu v kloubu a otok. Kvůli bolesti nemohla v noci spát. Druhý 
den převezena manželem do nemocnice na ortopedické oddělení Okresní nemocnice 
Kladno. Dle RTG se jedná o zlomeninu chirurgického krčku pravé pažní kosti s abrupcí 
velkého hrbolu. Řešeno konzervativně, indikována ortéza a klidový režim po dobu 4 týdnů. 
Před týdnem (24. 1. 2013) ortézu odložila. V klidu pacientka bolest nepociťuje. Bolest se 
projevuje při zatížení PHK a v noci při změně polohy PHK. Pacientka kvůli bolestivosti 
trpí nespavostí (spánek 1 hodinu v kuse). K sebeobsluze pacientka PHK nepoužívá.

Sociální anamnéza: Bydlí v panelovém domě s výtahem v 6. patře, žije s manželem. 
Pacientka je téměř soběstačná. Manžel pomáhá s některými ADL např. s mytím vlasů, 
podávání vysoko uložených předmětů.

Pracovní anamnéza: Pracuje jako staniční sestra od r. 1978.

Alergická anamnéza: Alergie na psy.
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Farmakologická anamnéza: Neguje.

Gynekologická anamnéza: Menarche v 12,5 letech, menopauza v 52 letech, 1 spontánní 

porod v 35. týdnu těhotenství, proběhl bez obtíží.

Sportovní anamnéza: Neguje.

Abusus: Nekuřačka, alkohol pije příležitostně, neslazená káva 2× denně.

3.3 Předchozí RHB

V roce 2012 proběhla léčebná rehabilitace v Oblastní nemocnici Kladno pro otok pravého 

kolenního kloubu nejasné etiologie. Otok vznikl přes noc, předchozí zvýšené nároky 

na kolenní kloub pacientka neguje. Byla indikována pulzní magnetoterapie (10×) a užívání 

perorálních analgetik. RHB byla úspěšná, nyní bez obtíží.

3.4 Indikace k RHB lékařem

Pacientka byla indikována k fyzioterapii pro stav po fraktuře proximálního humeru 

s abrupcí velkého hrbolu. Fyzioterapeutickým cílem je zapojení PHK do běžných 

denních činností a navrácení pacientky do pracovního procesu. Dále zvýšení rozsahu 

pohybu v kloubech P ramenního pletence do všech směrů, uvolnění kloubních blokád 

a zvýšení svalové síly. Eliminace reflexních změn v oblasti pletence ramenního a zvýšení 

propriocepce z ramenního kloubu.

Dále byla pacientce předepsaná fyzikální terapie pro urychlení kostního hojení 

a analgezii.

3.5 Výpis ze zdravotní dokumentace

Ambulantní vyšetření dne 30. 1. 2013:

Status post fraktuře v oblasti anatomického krčku pravého humeru s abrupcí velkého 

hrbolu, postavení beze změn oproti minulému snímku z 23. 12. 2012. 

3.6 Vstupní kineziologický rozbor

3.6.1 Dechová vlna 

Distoproximální, převažuje horní hrudní typ dýchání. Vyšetřeno aspekcí vleže na zádech.

3.6.2 Vyšetření stoje

3.6.2.1 Vyšetření statické
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Aspekce

Zezadu: Báze úzká, stojná DK levá, tvar a postavení pat symetrické, kontura lýtek 
symetrická, podkolenní rýhy ve stejné výši, kontura stehen symetrická, subgluteální rýhy 
ve stejné výši, hypotrofické hýžďové svalstvo, tajle symetrické, výrazné tukové rýhy 
na trupu laterálně v úrovni 10. žebra oboustranně vpravo výraznější, thorakobrachiální 
trojúhelník v P větší, P lopatka výše, prominence C/Th přechodu, elevace P ramenního 
pletence, hypotrofie P m. deltoideus pars posterior, oploštění P m. trapezius, hlava rotovaná 
mírně vpravo.

Zprava: Osa končetin v rovině, kolenní klouby v nulovém postavení, anteverze pánve, 
hypotrofie hýžďových svalů, prominence břišní stěny, zvýšená hrudní kyfóza, prominence 
C/Th přechodu, hypotrofie m. deltoideus pars posterior vpravo, PHK ve vnitřně-rotačním 
postavení v ramenním kloubu, PHK mírně před tělem, PHK v mírné flexi v loketním 
kloubu, protrakce ramen, předsun hlavy, hlava v mírném zákyvu.

Zleva: Popis shodný s popisem stoje zprava. LHK v mírné flexi v loketním kloubu. 

Zepředu: Báze úzká, P noha v 15 ° ZR, L noha v 5 °, stojná PDK, podélná i příční klenba 
propadlá bilaterálně, kontury bérců a stehen symetrické, pately ve stejné výši, pupek tažen 
mírně vlevo, prominence břišní stěny, PHK ve vnitřně-rotačním postavení s mírnou flexí 
v ramenním kloubu, P ramenní pletenec v elevaci, hlava rotovaná mírně vpravo, obličej 
symetrický.

Palpace

Kůže hydratovaná, barva a teplota fyziologická. Otok a jizvy nejsou. Napětí bylo hodnoceno 
v oblasti zad, pletenců ramenních a krku. Zvýšené napětí paravertebrálních svalů 
v oblasti dolní Thp, m. levator scapulae a m. trapezius pars anterior bilaterálně. Snížené 
napětí v m. deltoideus pars anterior et posterior, m. triceps brachii. M. subscapularis nelze 
palpovat pro zvýšenou přilnavost lopatky. Pánev v anteverzním postavení, SIPS výše 
než SIAS. Kristy symetrické.

3.6.2.2 Vyšetření dynamické

Funkční vyšetření páteře

Extenze trupu: Křivka páteře se nerozvíjí plynule. L páteř oploštělá, následuje zlom 
v oblasti Th/L přechodu a rozvoj spodní Thp. Dále se rozvíjí horní a střední Cp, kdežto 
dolní krční a horní hrudní oblast oploštělá.

Lateroflexe trupu: Rozsah bilaterálně symetrický. L páteř bez rozvoje, zlom v oblasti 
Th/L přechodu. V hrudní oblasti se rozvíjí pouze dolní hrudní segment. Sledujeme 
oploštění ve střední a horní oblasti Thp. Dolní Cp bez rozvoje.
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Flexe trupu: L páteř se nerozvíjí, zlom v Th/L přechodu. Rozvíjí se dolní hrudní segment 
páteře. Velký rozsah pohybu způsoben kompenzací pohybu v kyčelních kloubech.

Trendelenburgova-Duchennova zkouška: negativní

Vyšetření stoje na dvou vahách:

Bez korekce: P = 34, L = 51 S korekcí: P = 45, L = 40

Distance na páteři (Tabulka č. 4)

Tabulka č. 4: Vstupní vyšetření rozvoje páteře

Naměřené hodnoty Fyziologické hodnoty

Čepojevova vzdálenost 2 cm 3 cm

Schoberova vzdálenost 4 cm 4–5 cm

Stiborova vzdálenost 8 cm 7–10 cm

Předklon hlavy 1 cm 0 cm

Forestierova fleche 6 cm 0 cm

Thomayerova vzdálenost 0 cm 0 cm

Závěr vyšetření

Pacientka má po úrazu změněné postavení PHK. PHK je ve vnitřně-rotačním postavení, 
P pletenec ramenní v elevaci, protrakce ramen. To souvisí také s oploštěním P m. trapezius 
a mírnou rotací hlavy vpravo. Markantní je zvýšená hrudní kyfóza a prominence 
břišní stěny. Z vyšetření stoje na dvou vahách je patrné nerovnoměrné rozložení váhy  
na obě DKK. Bez korekce je větší zatížení na LDK o 17 kg větší, po korekci je větší zátěž 
na PDK o 5 kg.

K největšímu rozvoji páteře dochází v oblasti dolní hrudní páteře a střední a horní 
krční páteře. Bod zlomu se nachází v Th/L přechodu, přičemž bederní úsek páteře se ne-
rozvíjí vůbec.

Schoberova a Stiborova vzdálenost nám ukazuje na fyziologický rozvoj bederní 
a hrudní páteře i přes fakt, že dochází ke kompenzačnímu mechanismu flexi v kyčelních 
kloubech. Mírně je snížena pohyblivost krční páteře (Čepojevova vzdálenost), výrazné 
flekční postavení hlavy (Forestierova fleche), kdy fyziologickou normu přesahuje pacientka 
o celých 6 cm. Celková pohyblivost páteře (Thomayerova vzdálenost) fyziologická, avšak 
zde můžeme sledovat kompenzační mechanismus zvýšením flexe v kyčelních kloubech.

3.6.3 Vyšetření chůze

Vyšetřena byla chůze vpřed. Chůze je stabilní, samostatná. Převažuje peroneální typ chůze. 
Úzká báze, délka kroku symetrická, rychlost střední, větší zatížení na mediální straně 
chodidla, odvíjení chodidla: nejdříve pata, poté zbytek nohy najednou, laterální posun 
pánve fyziologický, zvýšené zapojení bederních a dolních hrudních paravertebrálních 
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svalů. Minimální souhyb PHK, která je v addukčním a vnitřně-rotačním postavení. 
Předsun hlavy, P pletenec ramenní v elevaci, protrakce ramen. 

3.6.4 Antropometrické vyšetření (Haladová, Nechvátalová, 2005)

Antropometrické vyšetření (Tabulka č. 5) bylo provedeno krejčovským metrem.

Tabulka č. 5: Vstupní vyšetření antropometrie

Horní končetiny P L

Délka HK 74 74

Délka paže a předloktí 56 56

Délka paže 33 33

Délka předloktí 23 23

Délka ruky 18 18

Obvod relaxované paže 33 32

Obvod paže při kontrakci svalu 34 33

Obvod loketního kloubu 28 28

Obvod předloktí 27 27

Obvod zápěstí 16 16

Obvod přes hlavičky metakarpů 18 18

Závěr vyšetření

Obvod při relaxované i kontrahované HK vykazuje PHK o jeden cm větší, což je dáno 
dominancí PHK. Délkové i obvodové parametry jsou jinak shodné.

3.6.5 Vyšetření kloubního rozsahu (Janda, Pavlů, 1993)

Tabulka č. 6: Vstupní vyšetření kloubního rozsahu HKK – aktivní pohyby

Aktivní pohyby SFTR P L

Ramenní kloub S 30 – 0 – 100 40 – 0 – 180

F 45 – 0 – 0 180 – 0 – 0

T nelze vyšetřit 20 – 0 – 120

R 0 – 0 – 45 90 – 0 – 85

Loketní kloub S 0 – 0 – 145 0 – 0 – 145

R 90 – 0 – 90 90 – 0 – 90

Zápěstí S 80 – 0 – 80 80 – 0 – 80

F 15 – 0 – 25 15 – 0 – 25

Krční páteř S 50 – 0 – 30

F 30 – 0 – 30

R 50 – 0 – 50

Legenda č. 1: S – sagitální rovina, F – frontální rovina, T – transverzální rovina, R – rovina rotací
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Pozn.: Rotace v ramenním kloubu byly vyšetřeny orientačně v poloze pro testování svalové síly 2. stupně. 

Nelze vyšetřit horizontální addukci a horizontální abdukci PHK kvůli nedostatečnému kloubnímu rozsahu 

do abdukce v ramenním kloubu.

Vyšetření aktivních (Tabulka č. 6) i pasivních pohybů (Tabulka č. 7) bylo provedeno 

pomocí plastového dvouramenného goniometru, zaznamenáno je metodou SFTR. 

Tabulka č. 7: Vstupní vyšetření kloubního rozsahu HKK – pasivní pohyby

Pasivní pohyby SFTR P L

Ramenní kloub 

S 30 – 0 – 120 50 – 0 – 180

F 50 – 0 – 0 180 – 0 – 0

T nelze vyšetřit 20 – 0 – 120

R 0 – 0 – 45 90 – 0 – 90

Loketní kloub
S 0 – 0 – 145 0 – 0 – 145

R 90 – 0 – 90 90 – 0 – 90

Zápěstí
S 80 – 0 – 80 80 – 0 – 80

F 15 – 0 – 25 15 – 0 – 25

Legenda č. 2: S – sagitální rovina, F – frontální rovina, T – transverzální rovina, R – rovina rotací

Pozn.: Rotace v ramenním kloubu byly vyšetřeny orientačně v poloze pro testování svalové síly 2. stupně. 

Nelze vyšetřit horizontální addukci a horizontální abdukci PHK kvůli nedostatečnému kloubnímu rozsahu 

do abdukce v ramenním kloubu.

3.6.6 Vyšetření kloubní vůle dle Lewita (Lewit, 2003)

Tabulka č. 8: Vstupní vyšetření kloubní vůle HKK

Kloub Směr P L

Glenohumerální

kaudální omezen, bolestivé BPN

ventrální omezen, bolestivé BPN

dorsální omezen, bolestivé BPN

laterální omezen, bolestivé BPN

Akromioklavikulární

test šály nelze vyšetřit negativní

ventrálně omezen, bolestivé BPN

dorsálně omezen, bolestivé BPN

Sternoklavikulární

ventrálně mírně omezen BPN

dorsálně mírně omezen BPN

kraniálně mírně omezen BPN

kaudálně mírně omezen BPN

Skapulotorakální
pasivní abdukce 

lopatky vleže na boku
omezen BPN

Pozn: Test šály vpravo nelze vyšetřit pro nedostačující rozsah do abdukce v ramenním kloubu.
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Vyšetření kloubní vůle (Tabulka č. 8) bylo provedeno na kloubech ramenního pletence. 
Z předchozího vyšetření je patrné, že je akrum pohyblivé a bez omezení, tudíž nebyl 
důvod se na něj více zaměřovat.

3.6.7 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (Janda,2004) 

Vyšetření zkrácených svalů (Tabulka č. 9) proběhlo na svalech s tendencí ke zkrácení.

Tabulka č. 9: Vstupní vyšetření zkrácených svalů HKK

Sval P L

Paravertebrální svaly 2 2

M. pectoralis major – pars abdominalis nelze vyšetřit 1

M. pectoralis major – pars sternalis nelze vyšetřit 1

M. pectoralis major – pars clavicularis nelze vyšetřit 1

M. pectoralis minor 1 1

M. trapezius 2 1

M. levator scapulae 1 1

M. sternocleidomastoideus 0 0

Pozn.: M. pectoralis major vpravo nelze vyšetřit pro zkrácení z důvodu sníženého rozsahu pohybu 
a bolestivosti.

3.6.8 Vyšetření svalové síly dle Jandy (Janda, 2004)

 – viz příloha (Příloha č. 3)

3.6.9 Vyšetření základních hybných stereotypů dle Jandy

Flexe trupu: Provedena švihem s nutností se opřít o L loketní kloub. Bez dopomoci 
nezvládne. Výrazná flexe v kyčelních kloubech svědčí pro aktivitu m. iliopsoas bilaterálně.

Flexe hlavy vleže na zádech: Provedena obloukovitá flexe. Výdrž v maximální flexi 
20 sekund bez obtíží.

Abdukce v ramenním kloubu: 

 – Při abdukci v P pletenci ramenním začíná pohyb elevací celého pletence, aktivací 
horních vláken m. trapezius a m. levator scapulae. Dochází k mírnému odlepení 
lopatky a sunutí ramene vpřed. Pohyb je možný do 40 °, poté již pacientka pociťuje 
bolest.

 – V L pletenci ramenním jako první dochází k zapojení m. supraspinatus a m. delto-
ideus, m. trapezius působí stabilizačně. Dochází k mírnému odlepení lopatky. 

Klik – vzpor: Nelze vyšetřit, pro nemožnost opory o PHK (ani ve stoje v odlehčení), 
snížený rozsah pohybu v ramenním kloubu.
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Závěr vyšetření

Výrazné oslabení břišních svalů, pacientka není schopna bez dopomoci flexe trupu. 
Při flexi trupu došlo k bilaterálnímu výraznému zapojení m. iliopsoas. Test flexe hlavy byl 
proveden obloukovitě, ačkoliv ve stoji převažuje předsun hlavy. Při abdukci v P pletenci 
ramenním převažuje aktivita horních fixátorů lopatky, které by měly působit v ideálním 
případě pouze stabilizačně. 

3.6.10 Neurologické vyšetření

Čití:  povrchové – taktilní, termické, algické: BPN

 hluboké – pohybocit, polohocit: BPN

Stereognozie: BPN

Fyziologické reflexy (Tabulka č. 10)

Tabulka č. 10: vstupní vyšetření fyziologických reflexů HKK

HKK P L

Bicipitový 3 3

Tricipitový 2 3

Flexory prstů 3 3

Legenda č. 3: Hodnocení dle Véleho: 0 – areflexie, 1 – hyporeflexie, výbavný s facilitací, 2 – 
hyporeflexie, 3- normoreflexie, 4 – hyperreflexie, rozšířená zóny výbavnosti, 5- polykinetický reflex

3.6.11 Vyšetření reflexních změn dle Lewita (Lewit, 2003)

Kůže: Skin drag – zvýšené tření v mezilopatkové oblasti. Kůže v oblasti P ramenního 
pletence volná, posunlivá; v oblasti střední Thp není protažlivá. Dermografismus 
symetrický, výrazný.

Podkoží: Küblerova řasa vázne v bederní oblasti. 

Fascie: Fascie v oblasti P ramenního pletence protažitelné. Snížená protažitelnost 
thorakolumbální fascie kaudálním směrem bilaterálně. Snížená posunlivost krční fascie 
laterolaterálně. 

Svaly: Výrazně zvýšené napětí m. trapezius pars anterior a m. levator scapulae bilaterálně. 
Zvýšené napětí paravertebrálních svalů v oblasti dolní Thp. Snížené napětí vpravo 
v m. deltoideus pars anterior et posterior, m. triceps brachii. M. subscapularis vpravo 
nelze palpovat pro zvýšenou přilnavost lopatky.

3.6.12 Odporové zkoušky (Haladová, Nechvátalová, 2005)

Byly vyšetřeny aktivní pohyby proti izometrickému odporu kladeného fyzioterapeutem 
(Tabulka č. 11).
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Tabulka č. 11: Vstupní vyšetření odporové zkoušky HKK 

Pohyb P L

Abdukce – m. supraspinatus provede, bolestivost v místě fraktury provede

Zevní rotace – m. infraspinatus, m. teres minor provede, bolestivost v místě fraktury provede

Vnitřní rotace – m. subscaluparis provede, bolestivost v místě fraktury provede

Flexe – m. biceps brachii provede, bolestivost v místě fraktury provede

3.6.13 Vyšetření úchopů (Haladová, Nechvátalová, 2005)

Při vyšetření úchopů (Tabulka č. 12) byl testován jak jemný, tak silový úchop.

Tabulka č. 12: Vstupní vyšetření úchopu HKK

P L

Jemný úchop

štipec provedla provedla

špetka provedla provedla

laterální úchop provedla provedla

Silový úchop

kulový úchop provedla provedla

válcový úchop provedla provedla

háček provedla provedla

3.6.14 ADL

Dominantní HK je pravá horní končetina, po úrazu je pacientka nucena při běžných 
denních činnostech používat spíše LHK. Největší problémy pacientce činí oblékání trička 
či svetru přes hlavu dále pak hygiena např. čištění zubů, mytí vlasů. Pacientka se snaží 
do ADL aktivně zapojovat PHK. Potíže s jemnou motorikou nemá.

3.7 Závěr vyšetření

Ve stoji je pravá horní končetina ve vnitřně-rotačním postavení s mírnou flexí v ramenním 
kloubu a elevací v pletenci ramenním. Při chůzi zaujímá stejné postavení a nedochází 
k souhybu PHK. Výrazně omezený je rozsah pohybu v pravém ramenním kloubu. 
Nejvíce je pohyb omezen ve směru do flexe, abdukce a zevní rotace. Ostatní klouby pravé 
horní končetiny nevykazují známky omezení rozsahu pohybu. Snížení rozsahu pohybu 
v pravém ramenním kloubu omezuje pacientku v běžných denních aktivitách (oblékání, 
hygiena) a ve výkonu práce. Pohyby v pravém pletenci ramenním iniciuje m. trapezius 
(pars anterior) a m. levator scapulae. V krajních polohách v ramenním kloubu všemi 
směry pociťuje pacientka bolest v oblasti chirurgického krčku proximálního humeru 
(v místě fraktury). Bolest při změně polohy PHK značně ovlivňuje kvalitu a délku spánku. 
Oslabené jsou především flexory, abduktory a zevní rotátory glenohumerálního kloubu. 
Kloubní vůle je omezena ve všech kloubech pravého pletence ramenního. Základní 
hybný stereotyp do abdukce v pravém ramenním kloubu nekoresponduje s levým. Vpravo 
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iniciuje pohyb trapézový sval a zdvihač lopatky, dochází k minimální zapojení abduktorů 
ramenního kloubu. Reflexní změny byli vyšetřeny v oblasti zad a pletence ramenního. 
Zvýšené napětí horních fixátorů lopatek, snížená protažitelnost krční fascie laterolaterálně 
a torakolumbální fascie směrem kaudálním.

Při vstupním vyšetření se projevily známky horního zkříženého syndromu. 
Zkrácené pektorální svalstvo, zkrácené horní fixátory lopatek, zkrácení krátkých 
extensorů šíje, oslabení mm. rhomboidei a m. latissimus dorsi.

3.8 Krátkodobý fyzioterapeutický plán

Hlavním cílem terapie je eliminace bolesti, která je vyvolávána při změně polohy a v kraj-
ních polohách PHK. Dále se budeme soustředit na zlepšení protažitelnosti měkkých 
tkání, protažení zkráceného svalstva a uvolnění zvýšené svalového napětí. Zaměříme se 
na zvýšení kloubního rozsahu, uvolnění kloubních blokád, navýšení svalové síly v pravém 
pletenci ramenním a na korekci pohybového stereotypu do abdukce v pravém ramenním 
kloubu. Což je stěžejní pro kvalitní znovuzapojení pravé horní končetiny do běžných 
denních aktivit a pro navrácení do pracovního procesu.

Do fyzioterapeutického plánu byla zařazena fyzikální terapie, která byla prováděna 
jiným fyzioterapeutem mimo terapeutickou jednotku. Magnetoterapie: Přístroj DIMAP, 
program 6 / 30 minut, 10× (pulzní magnetoterapie o nízké frekvenci).

3.9 Průběh terapie

3.9.1 Terapeutická jednotka č. 1 – 1. 2. 2013

Status praesens

Subjektivní

Při pohybu PHK pacientka pociťuje bolest v P ramenním kloubu a udává snížený rozsah 
pohybu, což ji značně limituje v ADL. V noci spí pouze 2 hodiny v kuse, při změně 
polohy PHK ji budí bolest.

Cíle dnešní terapeutické jednotky

Vstupní kineziologický rozbor, snížení bolestivosti P ramenního kloubu, ovlivnění 
měkkých tkání v oblasti krku a zad, relaxace horních fixátorů lopatek, odstranění blokády 
ve skapulotorakálním skloubení, zvýšení rozsahu pohybu v ramenním kloubu, insktrukce 
k polohování PHK pro spánek.

Návrh terapie

Snížení svalového napětí m. trapezius et m. levator scapulae bilaterálně metodou PIR, 
mobilizace P lopatky pro odstranění blokády, protažení krční fascie laterolaterálně, 
protažení zádové fascie kaudálním směrem, kyvadlové pohyby v ramenním kloubu pro 
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šetrnou aktivaci svalstva pletence ramenního, uvolnění kloubních struktur a zmírnění 
bolesti, inktrukce pro polohování PHK pro zvýšení kvality a délky spánku.

Provedení

PIR dle Lewita na m. trapezius et m. levator scapulae bilaterálně, MOB lopatky dle Lewita 
v poloze na boku oddálením lopatky do abdukce, protažení krční fascie laterolaterálně 
dle Lewita, protažení zádové fascie kaudálním směrem dle Lewita, kyvadlové pohyby 
PHK v předklonu v opoře o L předloktí o lehátko do F, EXT, ABD, ADD, osmič- 
kové pohyby.

Autoterapie

 – nácvik korigovaného sedu před zrcadlem

 – kyvadlové pohyby PHK ve všech směrech pro uvolnění ramenního kloubu 
za působení gravitace, VP:  předklon, opora o stůl L předloktím, svěšení PHK 

Výsledek

Po dobu odebírání anamnézy, vstupního kineziologického rozboru a následné terapeutické 
jednotky pacientka spolupracovala. Z důvodu převažující aktivity m. trapezius při pohy-
bech (zejména abdukci) v pravém pletenci ramenním, byla terapie zaměřena hlavně 
na relaxaci horních fixátorů lopatek a šetrné zapojení svalstva pletence ramenního 
s eliminací bolestivosti. Podařilo se uvolnit krční fascii v obou směrech a zmírnit napětí 
bilaterálně m. levator scapulae a horních vláken m. trapezius. Pacientka subjektivně 
pociťuje celkové uvolnění napětí v oblasti šíje a PHK.

3.9.2 Terapeutická jednotka č. 2 – 4. 2. 2013

Status praesens

Subjektivní

Bolest při pohybu v pletenci ramenním stále přetrvává, hlavně v místě fraktury 
(chirurgický krček humeru). Pacientka více aktivuje PHK do činností ADL, již je schopna 
zaplatit v autobuse P rukou.

Objektivní

Goniometrie P ramenního kloubu:  Aktivně S: 30 – 0 – 130 F: 50 – 0 – nev. 

 Pasivně S: 30 – 0 – 140 F: 50 – 0 – nev.

Reflexní změny: Zvýšené napětí v horních vláknech m. trapezius a m. levator scapulae 
bilaterálně. Zádová fascie neprotažitelná kaudálním směrem. 

Vyšetření kloubní vůle: Blokáda P skapulotorakálního skloubení. Pro bolestivost nelze 
vyšetřit kloubní vůle P ramenního kloubu.
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Cíle dnešní terapeutické jednotky

Ovlivnění měkkých tkání v oblasti krku a zad, relaxace horních fixátorů lopatek, odstranění 
blokády ve skapulotorakálním skloubení, zvýšení rozsahu pohybu v ramenním kloubu, 
snížení bolestivosti PHK.

Návrh terapie

 Trakce krční páteře s propracováním měkkých tkání pro jejich uvolnění, nespecifická 
mobilizace krční páteře, mobilizace lopatky pro obnovení kloubní vůle, protažení krční 
fascie a zádové fascie, AP v ramenním kloubu v odlehčení za pomoci závěsu pro zvýšení 
rozsahu pohybu.

Provedení

Trakce krční páteře s propracováním měkkých tkání dle Lewita, nespecifická mobilizace 
krční páteře koulením dle Lewita, protažení krční fascie laterolaterálně dle Lewita, 
protažení zádové fascie kaudálním směrem dle Lewita, mobilizace lopatky dle Lewita 
v poloze na boku oddálením lopatky do abdukce, AP v odlehčení za pomoci závěsu:

 F, EXT – v poloze na boku, 2 série po 10 provedeních

ABD – vleže na zádech, 2 série po 10 provedeních

Autoterapie

 – nácvik korigovaného sedu před zrcadlem

 – kyvadlové pohyby PHK ve všech směrech pro uvolnění ramenního kloubu 
za působení gravitace, VP:  předklon, opora o stůl L předloktím, svěšení PHK 

 – AGR dle Lewita na horní fixátory lopatek

 – klik o stěnu ve svislé poloze

Výsledek

Pacientka po celou dobu terapie spolupracovala. Podařilo se snížit napětí horních fixátorů 
lopatek, krční i zádová fascie jsou protažitelné ve všech směrech. Po mobilizaci P lopatky 
došlo k zvýšení kloubní vůle a zvětšení aktivního rozsahu pohybu v ramenním kloubu 
do flexe o 10 °. Při zahájení všech pohybů v pletenci ramenním převažuje zapojení horní 
části m. trapezius, při aktivních pohybech bylo nutné fixovat lopatku.

3.9.3 Terapeutická jednotka č. 3 – 6. 2. 2013

Status praesens

Subjektivní

Obtíže se spánkem téměř odezněly, budí se cca 2-3x za noc. Bolest v ramenním kloubu 
pociťuje při pohybu v krajních polohách do všech směrů. Udává zvětšení rozsahu pohybu 
do flexe v pletenci ramenním. Je schopna si umýt vlasy za použití obou HKK.
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Objektivní

Goniometrické vyšetření P ramenního kloubu (Tabulka č. 13)

Tabulka č. 13: Kontrolní vyšetření goniometrie (6. 3. 2013)

Pasivní pohyb Aktivní pohyb

S 30 – 0 – 140 30 – 0 – 130

F 80 – 0 – nev. 70 – 0 – nev.

T nelze vyšetřit nelze vyšetřit

R 45 – 0 – 0 45 – 0 – 0

Pozn.: Pohyb v transversální rovině nelze vyšetřit pro nedostatečný kloubní rozsah v ramenním kloubu 
do abdukce.

Reflexní změny: Zvýšené napětí horních vláken m. trapezius bilaterálně.

Vyšetření kloubní vůle: P ramenní kloub omezen všemi směry, blokáda P skapulotorakálního 
skloubení.

Cíle terapeutické jednotky

Snížení bolestivosti PHK, ovlivnění měkkých tkání horních fixátorů lopatek, uvolnění 
kloubních blokád v P ramenním kloubu a P skapultorakálním skloubení, zvýšení rozsahu 
pohybu v P ramenním kloubu.

Návrh terapie

Míčkování pro uvolnění horních vláken m. trapezius bilaterálně, mobilizace P lopatky, 
mobilizace ramenního kloubu, AP v ramenních kloubech s náčiním do flexe pro posílení 
flexorů, AP v pletenci ramenním v odlehčení pomocí závěsu, PNF I. flekční diagonála 
pro PHK technika výdrž-relaxace pro protažení m. triceps brachii, m. deltoideus pars 
posterior a vnitřních rotátorů paže.

Provedení 

Míčkování dle Jebavé pro uvolnění horních vláken m. trapezius bilaterálně, mobilizace 
lopatky dle Lewita v poloze na boku oddalováním lopatky do abdukce, mobilizace 
ramenního kloubu dle Lewita směrem dorsálním, kaudálním, laterálním, AP s tyčí drženou 
oběma rukama vleže na zádech do F v ramenním kloubu – 2 série po 5 provedeních 
do maximálního rozsahu, AP v odlehčení za pomocí závěsu vleže na zádech do ABD, 
kontrola souhybů fyzioterapeutem – 2 série po 10 provedeních, PNF dle Kabatha I. 
diagonála flekční pro PHK technika výdrž-relaxace.

Autoterapie

 – nácvik korigovaného sedu před zrcadlem

 – kyvadlové pohyby PHK ve všech směrech pro uvolnění ramenního kloubu 
za působení gravitace, VP:  předklon, opora o stůl L předloktím, svěšení PHK 
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 – AGR dle Lewita na horní fixátory lopatek

 – klik o stěnu ve svislé poloze

 – stoj před stěnou, aktivní zvyšování flexe v ramenním kloubu „píďalkování“ 
po stěně nahoru a zpět

 – posílení m. triceps brachii dle svalového testu dle Jandy v poloze pro stupeň 2

 – posílení abduktorů pletence ramenního pletence dle svalového testu dle Jandy 
v poloze pro stupeň 2

Výsledek

Oproti minulé jednotce došlo k zvýšení rozsahu pohybu do F a ABD, což je patrné 
z kontrolního vyšetření. Bylo sníženo napětí m. trapezius bilaterálně. Došlo k zvýšení 
kloubní vůle ve skapulotorakálním skloubení a k obnovení kloubní vůle v ramenním 
kloubu. Při pohybech do ABD, méně při pohybech do F, stále přetrvává velká aktivita 
horní části m. trapezius. Nutná neustálá korekce a cvičení před zrcadlem. Technice PNF 
pacientka ihned porozuměla, chápala pokyny. Do autoterapie bylo zařazeno posílení 
m. triceps brachii a abduktorů ramenního kloubu.

3.9.4 Terapeutická jednotka č. 4 – 8. 2. 2013

Status praesens

Subjektivní

Pacientka nepociťuje žádné změny od minulé terapeutické jednotky. Bolestivost ramenního 
kloubu přetrvává v krajních polohách do všech směrů.

Objektivní

Goniometrické vyšetření P ramenního pletence (Tabulka č. 14):

Tabulka č. 14: Kontrolní vyšetření goniometrie (8. 2. 2013)

Pasivní pohyb Aktivní pohyb

S 30 – 0 – 140 30 – 0 – 130

F 80 – 0 – nev. 70 – 0 – nev.

T nelze vyšetřit nelze vyšetřit

R 45 – 0 – 10 45 – 0 – 0

Pozn.: ZR v P ramenním kloubu byla testována v poloze dle ST pro st. 2. Pohyb v transversální rovině 
nelze vyšetřit pro nedostatečný kloubní rozsah v ramenním kloubu do abdukce.

Vyšetření svalové síly dle Jandy svalů ramenního pletence (Tabulka č. 15):

Reflexní změny: Zvýšený tonus horní části m. trapezius bilaterálně.

Vyšetření kloubní vůle: Omezená kloubní vůle v skapulotorakálním skloubení.
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Tabulka č. 15: Kontrolní vyšetření – testování svalové síly dle Jandy (8. 2. 2013)

Horní končetiny

L Pohyb Sval P
L

op
at

ka
5 addukce m. trapezius, mm. rhomboidei 5

L
opatka

5
kaudální posunutí a 
addukce

m. trapezius
nelze 

testovat

5 elevace m trapezius, m. levator scapulae 5

5 abdukce s rotací m. serratus anterior
nelze 

testovat

R
am

en
ní

 k
lo

ub

5 flexe
m. deltoideus (pars anterior),  
m. coracobrachialis

OP

R
am

enní kloub

5 extenze
m. latissimus dorsi, m. teres major,  
m. deltoideus (pars posterior)

3

5 abdukce
m. supraspinatus, m. deltoideus  
(pars medialis)

OP

5 extenze v abdukci m. deltoideus (pars posterior)
nelze 

testovat

5 horizontální addukce m. pectoralis major
nelze 

testovat

5 zevní rotace m. infraspinatus, m. teres minor OP

5 vnitřní rotace
m. subscapularis, m. pectoralis major,  
m. latissimus dorsi, m. teres major

3

Pozn.: Pohyb v transversální rovině nelze vyšetřit pro nedostatečný kloubní rozsah v ramenním kloubu 
do abdukce.

Cíle terapeutické jednotky

Relaxace horních fixátorů lopatky, obnovení kloubní vůle v skapulotorakálního skloubení, 
zvýšení rozsahu pohybu v pletenci ramenním, posílení svalstva P pletence ramenního.

Návrh terapie

Míčkování v oblasti horních fixátorů lopatek pro jejich uvolnění, mobilizace lopatky 
pro obnovení kloubní vůle, AP do flexe v ramenních kloubech s náčiním pro posílení 
flexorů ramenního kloubu, modifikace PIR s protažením s náčiním pro protažení prsních 
svalů a zvýšení rozsahu pohybu do flexe v ramenním kloubu, PNF pro lopatku – posteriorní 
deprese technika pomalý zvrat pro posílení m. latissimus dorsi a mm. rhomboidei, 
PNF I. flekční diagonála pro PHK technika výdrž-relaxace pro zvýšení rozsahu pohybu 
v P pletenci ramenním, AP v ramenním kloubu v odlehčení pomoci závěsu.

Provedení

Míčkování dle Jebavé pro snížení napětí horní části m. trapezius, mobilizace lopatky 
dle Lewita v poloze na boku oddalováním lopatky do abdukce, AP s tyčí drženou oběma 
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rukama vleže na zádech do flexe – 2 série po 5 provedeních do maximálního rozsahu, 
PIR s protažením modifikace s tyčí pro protažení m. pectoralis major et minor a zvýšení 
rozsahu do F v pletenci ramenním, PNF dle Kabatha pro lopatku do posteriorní deprese 
technikou pomalý zvrat, PNF dle Kabatha I. diagonála flekční technikou výdrž-relaxace, 
AP v P ramenním kloubu v odlehčení za pomoci závěsu vleže na zádech do ABD 
s kontrolou souhybu fyzioterapeutem, 2 série po 10 provedeních, AP v P ramenním kloubu 
v odlehčení za pomoci závěsu vsedě do EXT v ABD (abdukce v ramenním kloubu 80 °) 
2 série po 10 provedeních.

Autoterapie

 – nácvik korigovaného sedu před zrcadlem

 – kyvadlové pohyby PHK ve všech směrech pro uvolnění ramenního kloubu 
za působení gravitace, VP:  předklon, opora o stůl L předloktím, svěšení PHK 

 – AGR dle Lewita na horní fixátory lopatek

 – klik o stěnu ve svislé poloze

 – stoj před stěnou, aktivní zvyšování flexe v P ramenním pletenci „píďalkování“ 
po stěně nahoru a zpět

 – posílení m. triceps brachii dle svalového testu dle Jandy v poloze pro stupeň 2

 – posílení m. triceps brachii za pomocí overballu, stoj zády ke zdi, flexe v loketním 
kloubu 90 °, mezi distální část humeru a zeď dáme overball, pohyb se provádí 
do EXT výdrž 10 ‘, opakování 5× dvě série

 – posílení abduktorů P pletence ramenního pletence dle svalového testu dle Jandy 
v poloze pro stupeň 2

Výsledek

Terapie byla zaměřena na zvýšení rozsahu pohybu a posílení svalů P pletence ramenního. 
S vymezením gravitace dnes již byla možná v P ramenním kloubu horizontální addukce 
s horizontální extenzí při abdukci 80 °. Během jednotky došlo k uvolnění skapulotorakálního 
skloubení. Pacientka cítí po terapii mírnou únavu.

3.9.5 Terapeutická jednotka č. 5 – 11. 2. 2013

Status praesens

Subjektivní

Pacientka by již chtěla nastoupit do práce, má jisté pochybnosti o rychlosti svého 
zotavování. Pociťuje mírné navýšení svalové síly a schopnost PHK více zapojovat 
do ADL. Po minulé terapeutické jednotce pociťovala mírnou svalovou únavu v PHK 
a okolí pletence ramenního.
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Objektivní

Goniometrické vyšetření P ramenního pletence (Tabulka č. 16):

Tabulka č. 16: Kontrolní vyšetření goniometrie (11. 2. 2013)

Pasivní pohyb Aktivní pohyb

S 30 – 0 – 140 30 – 0 – 130

F 90 – 0 – nev. 70 – 0 – nev.

T 10 – 0 – 90 nelze vyšetřit

R 50 – 0 – 20 50 – 0 – 5

Pozn.: Pohyb v transversální rovině nelze vyšetřit aktivně pro nedostatečný kloubní rozsah v ramenním 
kloubu do abdukce.

Svalová síla: Od minulé jednotky nezměněna.

Reflexní změny: Zvýšené napětí v horních vláknech m. trapezius bilaterálně.

Vyšetření kloubní vůle: Snížení kloubní vůle v skapulotorakálním skloubení vpravo.

Vyšetření zkrácených svalů vpravo:

 m. pectoralis minor – 1

 m. pectoralis major pars clavicularis – 2

 m. pectoralis major abdominální část nelze vyšetřit pro bolest v krajní poloze

Cíle terapeutické jednotky

Relaxace horní části m. trapezius, obnovení kloubní vůle skapulotorakálního skloubení 
vpravo, protažení zkrácených pektorálních svalů, zvýšení rozsahu pohybu v P pletenci 
ramenním, posílení svalstva P pletence ramenního.

Návrh terapie

Míčkování pro uvolnění horních vláken m. trapezius bilaterálně, mobilizace P lopatky 
pro sníženou kloubní vůli, protažení zkrácených prsních svalů dle Jandy, AP do F 
v ramenním kloubu s náčiním pro zvýšení rozsahu pohybu, modifikace PIR s protažením 
s náčiním (tyč) pro protažení prsních svalů, PNF pro lopatku do posteriorní deprese 
technikou pomalý zvrat pro posílení m. latissimus dorsi a mm. rhomboidei, PNF I. a II. 
diagonála technika flekční – rytmická stabilizace pro posílení svalů P pletence ramenního, 
hlavně: m. deltoideus, m. triceps brachii, zevní rotátory ramenního kloubu.

Provedení

Míčkování dle Jebavé pro snížení napětí horní části m. trapezius, mobilizace lopatky 
dle Lewita v poloze na boku oddalováním lopatky do abdukce, AP s tyčí drženou 
oběma rukama vleže na zádech do F v ramenních kloubech – 2 série po 5 provedeních 
do maximálního rozsahu, PIR s protažením modifikace s tyčí pro protažení m. pectoralis
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major et minor vleže na zádech, PNF dle Kabatha pro lopatku do posteriorní deprese 
technikou pomalý zvrat, PNF dle Kabatha I. a II. diagonála flekční technika – rytmická 
stabilizace.

Autoterapie

 – nácvik korigovaného sedu před zrcadlem

 – kyvadlové pohyby PHK ve všech směrech pro uvolnění ramenního kloubu 
za působení gravitace, VP:  předklon, opora o stůl L předloktím, svěšení PHK 

 – AGR dle Lewita na horní fixátory lopatek

 – klik o stěnu ve svislé poloze

 – stoj před stěnou, aktivní zvyšování flexe v P ramenním kloubu „píďalkování“ 
po stěně nahoru a zpět

 – posílení m. triceps brachii dle svalového testu dle Jandy v poloze pro stupeň 2

 – posílení m. triceps brachii za pomocí overballu, stoj zády ke zdi, flexe v loketním 
kloubu 90 °, mezi dolní část humeru a zeď dáme overball, pohyb se provádí 
do EXT výdrž 10 ,́ opakování 5× dvě série

 – posílení abduktorů pletence ramenního pletence dle svalového testu dle Jandy 
v poloze pro stupeň 2

Výsledek

Při aktivních pohybech v P pletenci ramenním stále přetrvává vysoká aktivita horních 
vláken m. trapezius. Od minulé jednotky došlo k zvýšení kloubního rozsahu do ZR 
v P ramenním kloubu. Do terapie jsem zařadila metodu rytmické stabilizace (PNF), 
ze začátku měla pacientka potíže s kokontrakcí svalů přední a zadní strany humeru. 
Po detailní instrukci již zvládala bez obtíží.

3.9.6 Terapeutická jednotka č. 6 – 14. 2. 2013

Status praesens

Subjektivní

V úterý ráno (12. 2. 2013) se pacientka vzbudila s mírně zvýšenou teplotou a pocitem 
celkové slabosti. Den předtím měla večer sraz s kolegyněmi, ale to už se necítila dobře. 
Dne 12. 2. 2013 jsme po domluvě vysadily terapii a pacientce byl na dva dny doporučen 
klidový režim. Dnes pociťuje jen mírnou únavu, teplota ani svalová únava už není.

Objektivní

Goniometrické vyšetření P ramenního pletence (Tabulka č. 17):

Reflexní změny: Horní vlákna m. trapezius oboustranně vykazují zvýšené napětí.
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Tabulka č. 17: Kontrolní vyšetření goniometrie (14. 2. 2013)

Pasivní pohyb Aktivní pohyb

S 30 – 0 – 140 30 – 0 – 130

F 90 – 0 – nev. 70 – 0 – nev.

T 10 – 0 – 90 nelze vyšetřit

R 50 – 0 – 30 50 – 0 – 20

Pozn.: ZR v P ramenním kloubu byla testována v poloze dle ST pro st. 2. Pohyb v transversální rovině 

nelze vyšetřit pro nedostatečný kloubní rozsah v ramenním kloubu do abdukce.

Vyšetřením zkrácených svalů vpravo:

 m. pectoralis minor – 1

 m. pectoralis major pars clavicularis – 2

 m. pectoralis major abdominální část nelze vyšetřit pro bolest v krajní poloze

Cíle terapeutické jednotky

Uvolnění napětí horní části m. trapezius bilaterálně, protažení zkrácených prsních svalů 
vpravo, zvýšení rozsahu pohybu v P pletenci ramenním, nácvik opory o HKK.

Návrh terapie

Míčkování pro snížení napětí horních vláken m. trapezius bilaterálně, PIR s protažením 
pro zkrácené prsní svaly vpravo, AP do F v ramenním kloubu s náčiním (tyč) pro protažení 
prsních svalů, PNF II. diagonála flekční technika výdrž – relaxace pro zvýšení rozsahu 
pohybu do F, ZR a uvolnění vnitřních rotátorů humeru, cvičení v uzavřeném kinematickém 
řetězci ve vzporu na čtyřech pro centrované postavení v ramenních kloubech a zvýšení 
propriocepce z P ramenního kloubu.

Provedení 

Míčkování dle Jebavé pro snížení napětí horní části m. trapezius, protažení zkrácených 
prsních svalů dle Jandy, AP s tyčí drženou oběma rukama vleže na zádech do F 
v ramenních kloubech – 2 série po 5 provedeních do maximálního rozsahu, metoda PNF 
dle Kabatha II. diagonála flekční technika výdrž – relaxace, přenášení váhy na HKK 
ve vzporu na čtyřech laterolaterálně/ventrodorsálně.

Autoterapie

 – nácvik korigovaného sedu před zrcadlem

 – kyvadlové pohyby PHK ve všech směrech pro uvolnění ramenního kloubu 
za působení gravitace, VP:  předklon, opora o stůl L předloktím, svěsení PHK 

 – AGR dle Lewita pro horní fixátory lopatek
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 – stoj před stěnou, aktivní zvyšování flexe v ramenním kloubu „píďalkování“ 
po stěně nahoru a zpět

 – přenášení váhy na HKK ve vzporu na čtyřech laterolaterálně/ventrodorsálně

Výsledek

Jelikož pacientka prodělala virózu a ještě dnes pociťovala mírnou únavu, bylo cílem 
terapeutické jednotky uvolnění horních fixátorů lopatky, vnitřních rotátorů humeru 
a protažení pektorálních svalů. Dále jsem použila metodu PNF dle Kabatha II. diagonálu, 
techniku: výdrž – relaxace, čímž se povedlo zvýšit rozsah pohybu v ramenním kloubu 
do ZR na 45 ° (pasivně), při krajních pozicích pacientka udává bolestivost v místě fraktury 
(chirurgický krček humeru). Zařadila jsem do terapie vzpor na čtyřech, kdy dochází 
k rovnoměrnému zatížení obou HKK a tím ke zvýšení propriocepce z kloubu. 
Bez obtíží pacientka zvládá přenášení váhy na HKK laterolaterálně a ventrodorsálně. 
Po terapeutické jednotce pacientka popisuje pocit uvolnění vnitřních rotátorů ramenního 
kloubu a dolehnutí P ramenního kloubu na lehátko vleže na zádech. Z důvodu předchozí 
zdravotní indispozici nebyla do příští návštěvy doporučena posilovací cvičení.

3.9.7 Terapeutická jednotka č. 7 – 15. 2. 2013

Status praesens

Subjektivní

Po proběhlé viróze se dle pacientky zvýšila kvalita spánku. Popisuje celkové uvolnění 
napětí, únava vymizela. Prvotní obava ze stagnace stavu, kvůli vynechání terapie, 
již není. Pacientka je pozitivně naladěna.

Objektivní

Goniometrické vyšetření P ramenního pletence (Tabulka č. 18):

Tabulka č. 18: Kontrolní vyšetření goniometrie (15. 2. 2013)

Pasivní pohyb Aktivní pohyb

S 30 – 0 – 145 30 – 0 – 130

F 90 – 0 – nev. 70 – 0 – nev.

T 10 – 0 – 90 nelze vyšetřit

R 50 – 0 – 30 50 – 0 – 20

Pozn.: AP v transversální rovině nelze provést pro nedostatečný rozsah pohybu pro jeho provedení.

Reflexní změny: M. trapezius (pars anterior) zvýšené napětí bilaterálně.

Vyšetření svalové síly: Nezměněno.

Vyšetření zkrácených svalů vpravo: 

 m. pectoralis minor – 1
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 m. pectoralis major pars clavicularis – 1

 m. pectoralis major abdominální část nelze vyšetřit pro bolest v krajní poloze

Cíle terapeutické jednotky

Protažení zkrácených svalů, zvýšení rozsahu pohybu v pletenci ramenním, posílení svalů 
pletence ramenního, nácvik opory o HKK

Návrh terapie

PIR pro horní vlákna m. trapezius, PIR s protažením pro zkrácené prsní svaly vpravo 
dle Jandy, AP do flexe v P pletenci ramenním s náčiním (tyč) pro protažení prsních svalů, 
PNF I. diagonála technika pomalý zvrat-výdrž extenční – pro posílení m. triceps brachii 
a m. latissimus dorsi, PNF II. diagonála technika výdrž–relaxace pro zvýšení kloubního 
rozsahu v P ramenním kloubu do F, ZR a uvolnění vnitřních rotátorů humeru, cvičení 
v uzavřeném kinematickém řetězci ve vzporu na čtyřech pro centrované postavení 
v ramenním kloubu a zvýšení propriocepce z P ramenního kloubu.

Provedení

PIR dle Lewita pro m. trapezius bilaterálně, PIR s protažením dle Jandy pro P m. pectoralis 
minor, m. pectoralis major (klavikulární část), AP s tyčí drženou oběma rukama vleže na 
zádech do F v ramenních kloubech – 2 série po 10 provedeních do maximálního rozsahu, 
PNF dle Kabatha technika pomalý zvrat-výdrž I. diagonála extenční, metoda PNF 
dle Kabatha II. flekční diagonála, technika výdrž–relaxace, přenášení váhy ve vzporu 
na čtyřech laterolaterálně/ventrodorsálně 

Autoterapie

 – nácvik korigovaného sedu před zrcadlem

 – kyvadlové pohyby PHK ve všech směrech pro uvolnění ramenního kloubu 
za působení gravitace, VP:  předklon, opora o stůl L předloktím, svěšení PHK 

 – stoj před stěnou, aktivní zvyšovat flexe v ramenním kloubu „píďalkování“ po stěně 
nahoru a zpět

 – posílení m. triceps brachii dle svalového testu dle Jandy v poloze pro stupeň 2

 – posílení m. triceps brachii za pomocí overballu, stoj zády ke zdi, flexe v loketním 
kloubu 90 °, mezi dolní část humeru a zeď dáme overball, pohyb se provádí 
do EXT výdrž 10 ,́ opakování 5x 2 série

 – posílení abduktorů pletence ramenního pletence dle svalového testu dle Jandy 
v poloze pro stupeň 2

 – přenášení váhy na HKK ve vzporu na čtyřech laterolaterálně a ventrodorsálně
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Výsledek

Během terapeutické jednotky došlo ke snížení napětí m. trapezius bilaterálně, protažení 

m. pectoralis minor et major (klavikulární část). Při technice PNF I. diagonále extenční 

byla pacientka schopna překonat odpor kladený fyzioterapeutem. Při metodě PNF II. 

diagonále flekční už pacientka neudává bolest. Ve vzporu na čtyřech nutná korekce 

postavení trupu, cvik jinak pacientka zvládá.

3.9.8 Terapeutická jednotka č. 8 – 19. 2. 2013

Status praesens

Subjektivní

Pacientka si na nic nestěžuje, klidovou bolest neguje. Obtíže se spánkem již nejsou, kvalita 

i délka spánku je stejná jako před úrazem.

Objektivní

 – viz Výstupní kineziologický rozbor

Cíle terapeutické jednotky

Snížení napětí v m. trapezius bilaterálně, protažení zkrácených pektorálních svalů, 

zvýšení rozsahu pohybu v P  pletenci ramenním, posílení svalů P pletence ramenního.

Návrh terapie

PIR pro horní vlákna m. trapezius, PIR s protažením pro zkrácené prsní svaly vpravo, 

AP v ramenním kloubu v odlehčení za pomoci závěsu do horizontální ADD/ABD 

pro zvýšení rozsahu pohybu, PNF II. diagonála technika výdrž–relaxace pro zvýšení 

rozsahu pohybu do F, ZR a uvolnění vnitřních rotátorů humeru, PNF I. diagonála extenční 

technika pomalý zvrat-výdrž pro posílení m. triceps brachii a m. latissimus dorsi.

Provedení

PIR dle Lewita pro snížení tonu m. trapezius bilaterálně (horní vlákna), PIR s protažením 

dle Jandy pro m. pectoralis minor, m. pectoralis major (klavikulární část), AP v odlehčení 

za pomoci závěsu do horizontální ADD/ABD – 2 série po 10 provedení, metoda PNF 

dle Kabatha II. diagonála flekční technika výdrž – relaxace, metoda PNF dle Kabatha I. 

diagonála extenční technikou: pomalý zvrat-výdrž.

3.10 Výstupní kineziologický rozbor – 19.2.2013

3.10.1 Dechová vlna

Distoproximální, převažuje horní hrudní typ dýchání. Vyšetřeno aspekcí vleže na zádech.
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3.10.2 Vyšetření stoje

3.10.2.1 Vyšetření statické

Aspekce

Zezadu: Báze úzká, stojná LDK, tvar a postavení pat symetrické, kontura lýtek symetrická, 
podkolenní rýhy ve stejné výši, kontura stehen symetrická, subgluteální rýhy ve stejné 
výši, hypotrofické hýžďové svalstvo, tajle symetrické, výrazné tukové rýhy na trupu 
laterálně v úrovni 10. žebra oboustranně vpravo výraznější dosahující k paravertebrálním 
valům, torakobrachiální trojúhelníky symetrické, prominence C/Th přechodu, elevace 
P ramenního pletence, hypotrofie P m. deltoideus pars posterior, oploštění P m. trapezius, 
hlava v rovině.

Zprava: Osa končetin v rovině, kolenní klouby v nulovém postavení, anteverze pánve, 
hypotrofie hýžďových svalů, prominence břišní stěny, zvýšená hrudní kyfóza, prominence 
C/Th přechodu, hypotrofie m. deltoideus pars posterior vpravo, PHK mírně před tělem, 
mírná F v loketním kloubu, protrakce ramen, předsun hlavy, hlava v mírném zákyvu.

Zleva: Popis shodný s popisem stoje zprava. LHK mírně před tělem, mírná F v loketním 
kloubu. 

Zepředu: Báze úzká, P noha v 15 ° ZR, L noha v 5 °, stojná PDK, podélná i příční klenba 
propadlá bilaterálně, kontury bérců a stehen symetrické, pately ve stejné výši, pupek 
tažen mírně vlevo, prominence břišní stěny, HKK mírně před tělem, P ramenní pletenec 
v elevaci, hlava v rovině, obličej symetrický.

Palpace

Kůže hydratovaná, barva a teplota fyziologická. Otok a jizvy nejsou. Napětí bylo hod-
noceno v oblasti zad, pletenců ramenních a krku. Zvýšené napětí paravertebrálních svalů 
v oblasti dolní Thp, mírné zvýšení napětí v m. trapezius pars anterior bilaterálně. Pánev 
v anteverzi, SIPS výše než SIAS. Kristy symetrické.

3.10.2.2 Vyšetření dynamické

Extenze trupu: Křivka páteře se nerozvíjí plynule. L páteř oploštělá, následuje zlom 
v oblasti Th/L přechodu a rozvoj spodní Thp. Dále se rozvíjí horní a střední Cp, kdežto 
dolní krční a horní hrudní oblast oploštělá.

Lateroflexe trupu: Rozsah bilaterálně symetrický. L páteř bez rozvoje, zlom v oblasti 
Th/L přechodu. V hrudní oblasti se rozvíjí pouze dolní hrudní segment. Sledujeme 
oploštění ve střední a horní oblasti Thp. Dolní Cp bez rozvoje.

Flexe trupu: L páteř se nerozvíjí, zlom v Th/L přechodu. Rozvíjí se dolní hrudní segment 
páteře. Velký rozsah pohybu způsoben kompenzací pohybu v kyčelních kloubech.

Trendelenburgova-Duchennova zkouška: Negativní.
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Vyšetření stoje na dvou vahách:

Bez korekce: P = 38, L = 47 S korekcí: P = 43, L = 42

Distance na páteři (Tabulka č. 19): 

Tabulka č. 19: Výstupní vyšetření rozvoje páteře

Naměřené hodnoty Fyziologické hodnoty

Čepojevova vzdálenost 2 cm 3 cm

Schoberova vzdálenost 4 cm 4-5 cm

Stiborova vzdálenost 8 cm 7–10 cm

Předklon hlavy 0 cm 0 cm

Forestierova fleche 6 cm 0 cm

Thomayerova vzdálenost 0 cm 0 cm

3.10.3 Vyšetření chůze

Vyšetřena byla chůze vpřed. Chůze je stabilní, samostatná. Převažuje peroneální typ chůze. 

Úzká báze, délka kroku symetrická, rychlost střední, větší zatížení na mediální straně 

chodidla, odvíjení chodidla: nejdříve pata, poté zbytek nohy najednou, laterální posun 

pánve fyziologický, zvýšené zapojení bederních a dolních hrudních paravertebrálních 

svalů. Souhyb obou HKK vychází z ramenních kloubů, vpravo souhyb menší. Předsun 

hlavy, P pletenec ramenní v elevaci, protrakce ramen.

3.10.4 Antropometrické vyšetření (Haladová, Nechvátalová, 2005)

Antropometrické měření (Tabulka č. 20) bylo provedeno krejčovským metrem.

Tabulka č. 20: Výstupní vyšetření antropometrie

Horní končetiny P L

Délka HK 74 74

Délka paže a předloktí 56 56

Délka paže 33 33

Délka předloktí 23 23

Délka ruky 18 18

Obvod relaxované paže 33 32

Obvod paže při kontrakci svalu 34 33

Obvod loketního kloubu 28 28

Obvod předloktí 27 27

Obvod zápěstí 16 16

Obvod přes hlavičky metakarpů 18 18
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Závěr vyšetření

Obvod při relaxované i kontrahované HK vykazuje PHK o jeden cm větší, což je dané 

dominancí PHK. Délkové i obvodové parametry jsou jinak shodné.

3.10.5 Vyšetření kloubního rozsahu (Janda, Pavlů, 1993)

Vyšetření aktivních (Tabulka č. 21) i pasivních pohybů (Tabulka č. 22) bylo provedeno 

pomocí plastového dvouramenného goniometru, zaznamenáno je metodou SFTR. 

Tabulka č. 21: Výstupní vyšetření kloubního rozsahu HKK – aktivní pohyby

Aktivní pohyby SFTR P L

Ramenní kloub 

S 30 – 0 – 140 50 – 0 – 180

F 70 – 0 – 0 180 – 0 – 0

T nelze vyšetřit 20 – 0 – 120

R 50 – 0 – 20 90 – 0 – 85

Loketní kloub
S 0 – 0 – 145 0 – 0 – 145

R 90 – 0 – 90 90 – 0 – 90

Zápěstí 
S 80 – 0 – 80 80 – 0 – 80

F 15 – 0 – 25 15 – 0 – 25

Krční páteř

S 50 – 0 – 30

F 30 – 0 – 30

R 50 – 0 – 50

Legenda č. 4: S – sagitální rovina, F – frontální rovina, T – transverzální rovina, R – rovina rotací

Pozn.: Pohyb v pletenci ramenním v rovině transversální při aktivních pohybech nemohl být vyšetřen, 

kvůli nedostatečnému rozsahu pohybu do abdukce.

Tabulka č. 22: Výstupní vyšetření kloubního rozsahu HKK – pasivní pohyby

Pasivní pohyby SFTR P L

Ramenní kloub 

S 30 – 0 – 150 50 – 0 – 180

F 90 – 0 – 0 180 – 0 – 0

T 20 – 0 – 120 20 – 0 – 120

R 50 – 0 – 45 90 – 0 – 90

Loketní kloub
S 0 – 0 – 145 0 – 0 – 145

R 90 – 0 – 90 90 – 0 – 90

Zápěstí 
S 80 – 0 – 80 80 – 0 – 80

F 15 – 0 – 25 15 – 0 – 25

Legenda č. 5: S – sagitální rovina, F – frontální rovina, T – transverzální rovina, R – rovina rotací
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3.10.6 Vyšetření kloubní vůle dle Lewita (Lewit, 2003)

Vyšetření kloubní vůle (Tabulka č. 23) bylo provedeno na kloubech ramenního pletence. 

Z předchozího vyšetření je patrné, že je akrum pohyblivé a bez omezení, tudíž nebyl 

důvod se na něj více zaměřovat.

Tabulka č. 23: Výstupní vyšetření kloubní vůle HKK

Kloub Směr P L

Glenohumerální

kaudální BPN BPN

ventrální BPN BPN

dorsální BPN BPN

laterální BPN BPN

Akromioklavikulární

test šály negativní negativní

ventrálně BPN BPN

dorsálně BPN BPN

Sternoklavikulární

ventrálně BPN BPN

dorsálně BPN BPN

kraniálně BPN BPN

kaudálně BPN BPN

Skapulotorakální pasivní abdukce lopatky BPN BPN

3.10.7 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (Janda, 2004)

Vyšetření zkrácených svalů (Tabulka č. 24) proběhlo na svalech s tendencí ke zkrácení.

Tabulka č. 24: Výstupní vyšetření zkrácených svalů HKK

Sval P L

Paravertebrální svaly 2 2

M. pectoralis major – pars abdominalis 1 OP

M. pectoralis major – pars sternalis 1 1

M. pectoralis major – pars clavicularis 1 1

M. pectoralis minor 1 1

M. trapezius 1 0

M. levator scapulae 0 0

M. sternocleidomastoideus 0 0

3.10.8 Vyšetření svalové síly dle Jandy (Janda, 2004)

 – viz příloha (Příloha č. 4)
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3.10.9 Vyšetření základních stereotypů dle Jandy

Flexe trupu: Nesvede. Provedeno švihem s nutností opřít se o L loketní kloub. 
Bez dopomoci nezvládne. Výrazná flexe v kyčelních kloubech svědčí pro aktivitu 
m. iliopsoas bilaterálně.

Flexe hlavy vleže na zádech: Provedena obloukovitá flexe. Výdrž v maximální flexi 
20 sekund bez obtíží.

Abdukce v ramenním kloubu: 

 – Abdukce v P pletenci ramenním začíná aktivací m. supraspinatus et m. deltoideus, 
od 45 ° se přidávají horní vlákna m. trapezius a m. levator scapulae. Při ABD 
dochází k mírnému odlepení mediální hrany lopatky.

 – V L pletenci ramenním jako první dochází k zapojení m. supraspinatus a m. delto-
ideus, m. trapezius působí stabilizačně. Dochází k mírnému odlepení mediální 
hrany lopatky. 

Klik – vzpor: Vyšetřen klik o stěnu. Ve fázi kliku dochází k mírnému symetrickému 
„odlepení“ lopatek.

3.10.10 Neurologické vyšetření

Čití:  povrchové – taktilní, termické, algické: BPN

 hluboké – pohybocit, polohocit: BPN

Stereognozie rukou: BPN

Fyziologické reflexy (Tabulka č. 25)

Tabulka č. 25: Výstupní vyšetření fyziologických reflexů HKK

HKK P L

Bicipitový 3 3

Tricipitový 3 3

Flexory prstů 3 3

Legenda č. 6: Hodnocení dle Véleho: 0 – areflexie, 1 – hyporeflexie, výbavný s facilitací,  
2 – hyporeflexie, 3- normoreflexie, 4 – hyperreflexie, rozšířená zóny výbavnosti, 5- polykinetický reflex

3.10.11  Vyšetření reflexních změn dle Lewita (Lewit, 2003)

Kůže: Skin drag – zvýšené tření v mezilopatkové oblasti a oblasti horních fixátorů lopatek. 
Kůže v oblasti P ramenního pletence volná, posunlivá. Dermografismus symetrický, 
výrazný.

Podkoží: Küblerova řasa vázne v bederní oblasti.
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Fascie: Fascie v oblasti P ramenního pletence, torakolumbální fascie a krční fascie 
protažitelné.

Svaly: Zvýšené napětí m. trapezius pars anterior bilaterálně. Zvýšené napětí 
paravertebrálních svalů v oblasti dolní Thp.

3.10.12 Odporové zkoušky (Haladová, Nechvátalová, 2005)

Byly vyšetřeny aktivní pohyby proti izometrickému odporu kladeného fyzioterapeutem 
(Tabulka č. 26).

Tabulka č. 26: Výstupní vyšetření odporové zkoušky HKK 

Pohyb P L

Abdukce – m. supraspinatus provede provede

Zevní rotace – m. infraspinatus, m. teres minor provede provede

Vnitřní rotace – m. subscaluparis provede provede

Flexe – m. biceps brachii provede provede

3.10.13 Vyšetření úchopů (Haladová, Nechvátalová, 2005)

Při vyšetření úchopů (Tabulka č. 27) byl testován jak jemný, tak silový úchop.

Tabulka č. 27: Výstupní vyšetření úchopu HKK

P L

Jemný úchop

štipec provedla provedla

špetka provedla provedla

laterální úchop provedla provedla

Silový úchop

kulový úchop provedla provedla

válcový úchop provedla provedla

háček provedla provedla

3.10.14 ADL

Pacientka výrazně více zapojuje PHK do běžných denních aktivit, je omezována sníženým 
kloubním rozsahem v P pletenci ramenním. Problémy stále činí oblékání horní poloviny 
těla, hygiena bez problémů.

3.11 Závěr výstupního vyšetření

Ve statickém vyšetření stoje došlo ke změně držení pravé horní končetiny. Obě horní 
končetiny jsou ve středním postavení v mírné flexi v ramenním a loketním kloubu. Při chůzi 
se přidal souhyb pravé horní končetiny. Došlo ke zvětšení kloubního rozsahuv ramenním 
kloubu a to zejména v pohybu do flexe. Kloubní vůle byla obnovena ve všech kloubech 
pletence ramenního. Pozorovat můžeme navýšení svalové síly PHK. 
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Terapie byla zaměřena na zvýšení kloubního rozsahu, kterého bylo dosaženo 
díky zvýšení svalové síly svalů P pletence ramenního, snížení svalového napětí v horních 
fixátorech lopatek a protažení zkrácených svalů. Byl změněn stereotyp abdukce pravého 
ramenního kloubu, i když jeho provedení není stále fyziologické.

3.12 Zhodnocení efektu terapie

Pro zhodnocení efektu terapie uvádím tabulku (Tabulka č. 28), ve které jsou uvedeny 
změny, které nastaly po dobu terapie. Subjektivně pociťuje pacientka úlevu od bolesti, 
i když v krajních pozicích při pohybech v pravém ramenním kloubu se bolesti občas 
projeví. Cíl eliminace bolesti byl splněn.

Tabulka č. 28: Tabulka č. 28: Zhodnocení výsledků terapie

Vyšetření Hodnocení

Stoj změna postavení PHK, nyní postavení HKK symetrické

Chůze
synkinéza PHK při chůzi, pohyb vychází z ramenního kloubu,  
přetrvává mírná elevace P ramenního pletence

Goniometrie ↑ kloubního rozsahu v P ramenním kloubu, zejména do F, ABD, ZR

Kloubní vůle kloubní vůle byla obnovena ve všech kloubech pletence ramenního

Zkrácené svaly
došlo k protažení m. pectoralis minor et major (pars clavicularis) vpravo 
a m. trapezius vpravo

Svalová síla ↑ svalové síly zvláště flexorů, abduktorů a zevních rotátorů P ramenního kloubu

Pohybové 
stereotypy

abdukce v P pletenci ramenním začíná aktivací m. supraspinatus  
et m. deltoideus, od 45 ° se přidávají horní vlákna m. trapezius a m. levator  
scapulae a dochází k elevaci celého ramenního pletence

Reflexní změny
↓ napětí horních fixátorů lopatek, ↑ napětí v m. deltoideus pars posterior,  
v m. triceps brachii, protažení torakolumbální a krční fascie

ADL ↑ sebeobsluhy za pomocí PHK, aktivnější zapojování PHK v ADL

Zde přikládám porovnání pasivního rozsahu pohybu při vstupním a výstupním 
kineziologickém rozboru (Tabulka č. 29).

Tabulka č. 29: Srovnání pasivního kloubního rozsahu pohybu vstupní/výstupní vyšetření

Pasivní pohyby SFTR
Vstupní  

kineziologický rozbor
Výstupní  

kineziologický rozbor

Ramenní kloub 

S 30 – 0 – 120 30 – 0 – 150

F 50 – 0 – 0 90 – 0 – 0

T nelze vyšetřit 20 – 0 – 120

R 0 – 0 – 45 50 – 0 – 45

Loketní kloub
S 0 – 0 – 145 0 – 0 – 145

R 90 – 0 – 90 90 – 0 – 90
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Zápěstí
S 80 – 0 – 80 80 – 0 – 80

F 15 – 0 – 25 15 – 0 – 25

Legenda č. 7: S – sagitální rovina, F – frontální rovina, T – transverzální rovina, R – rovina rotací

Pozn.: Pohyb v pletenci ramenním v rovině transversální při vstupním vyšetření nemohl být vyšetřen, 
kvůli nedostatečnému rozsahu pohybu do abdukce.

3.13 Dlouhodobý fyzioterapeutický plán

Doporučuji zajít na kontrolní RTG vyšetření pro ověření zhojení fraktury, hlavně v oblasti 
velkého hrbolu.

Pacientka bude nadále docházet jako ambulantní pacient do Oblastní nemocnice 
Kladno. Je důležité v této chvíli vytrvat a pokračovat v terapii. Pacientku čeká dlouhodobá 
rehabilitace. Je potřeba zaměřit se na eliminaci svalových dysbalancí, na navýšení svalové 
síly, zvýšení kloubního rozsahu v ramenním kloubu všemi směry, eliminaci souhybů, 
protažení zkrácených svalů a uvolnění přetížených svalových skupin. Nadále je potřeba 
pracovat na stereotypu abdukce v ramenním kloubu.

Po zvýšení svalové síly PHK, bych do terapie zařadila posilování s pomůckami 
např. cvičení s therabandem. Dále bych využila balančních ploch pro zvýšení stability 
ramenního kloubu a zvýšení propriocepce z kloubu. Do terapie lze také zařadit prvky 
dle poznatků vývojové kineziologie pro správné nastavení segmentů, v tomto případě 
ramenního kloubu.
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4 ZÁVĚR

Námětem své bakalářské práce jsem zvolila téma často skloňované v praxi. Je známo, že 
velký počet pacientů s lézí pletence ramenního vyhledává fyzioterapeutickou péči. Mým 
objektem zájmu se v tomto případě stala problematika zlomeniny proximálního humeru 
řešené konzervativním způsobem. Právě tito pacienti potřebují k obnovení funkce horní 
končetiny a pletence ramenního cíleně vedenou terapii.

S pacientkou M. Š. jsme na začátku spolupráce stanovily společné cíle. Hlavními 
cíli, na které jsme se soustředily, bylo snížení bolestivosti pravého pletence ramenního 
a znovunabytí soběstačnosti v běžných denních aktivitách. Pacientka byla po úrazu 
odkázaná na pomoc manžela při běžných denních činnostech a nebyla schopna výkonu 
práce, což nepůsobilo pozitivně na její psychický stav. S pacientkou jsme intenzivně 
konzultovaly výsledky jednotlivých terapií, a jednotlivé terapeutické jednotky jsme 
přizpůsobovaly na míru. Během necelých tří týdnu jsme byly schopny vytyčených cílů 
dosáhnout a to díky motivovanosti a svědomitosti pacientky. 

Pro vytvoření jak už krátkodobého, tak i dlouhodobého fyzioterapeutického plánu 
je esenciální znát funkční anatomii pletence ramenního a porozumět jeho biomechanice 
a kineziologii. Sepsáním této práce jsem si rozšířila již při studiu nabité vědomosti o dané 
problematice a v průběhu praxe jsem je měla možnost uplatnit, což beru jako velký benefit 
do budoucna. 

Léčebná rehabilitace je záležitostí multidisciplinárního týmu tzn. profesí, které 
se v mnoha bodech vzájemně prolínají. Spolupráce fyzioterapeutů, zdravotních sester, 
ergoterapeutů, doktorů, psychologů, klinických psychologů, logopedů a dalších odborníků 
zdravotnického zaměření pacientovi výrazně prospívá v léčebném procesu. Bohužel tato 
spolupráce zatím v České republice není úplně zažitá. Musím říci, že je potřeba zamyslet se 
nad tím, proč a za jakých podmínek interprofesionální spolupráce v jiných zemí funguje. 
Z takové spolupráce přeci můžeme těžit, jak my, tak i pacient.
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Příloha č. 1: Vyjádření etické komise
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Příloha č. 2: Znění 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 souhlask vyšetření 
a následné terapii. Dále Vás žádám o souhlas k nahlížení do Vaší zdravotní dokumentace 
osobou získávající způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v rámci praktické výuky 
a s uveřejněním výsledků terapie v rámci bakalářské práce na Fakultě tělesné výchovy 
a sportu Univerzity Karlovy. Osobní data nebudou v této studii uvedena.

Dnešního dne jsem byla odborným pracovníkem poučena o plánovaném vyšetření 
a následné terapii. Prohlašuji, a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, 
že odborný pracovník, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem 
tohoto písemného informovaného souhlasu. Měla jsem možnost klást otázky, na které mi 
řádně odpověděl.

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměla a výslovně 
souhlasím s provedením vyšetření a následnou terapií. Souhlasím také s nahlížením 
níže jmenované osoby do mé zdravotní dokumentace a s uveřejněním výsledků terapie  
v rámci studie.
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Příloha č. 3: Vstupní kineziologický rozbor – svalová síla

Segment Pohyb P L

Lopatka

Elevace 5 5

Deprese 5 5

Abdukce 5 5

Addukce 5 5

Ramenní kloub

Flexe OP 5

Extenze OP 5

Abdukce OP 5

Vnitřní rotace OP 5

Zevní rotace OP 5

Horizontální abdukce OP 5

Horizontální addukce OP 5

Loketní kloub

Flexe 4 5

Extenze 5 5

Supinace 5 5

Pronace 5 5

Legenda č. 8: OP – omezený pohyb v kloubu ramenním
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Příloha č. 4: Výstupní kineziologický rozbor – svalová síla

Segment Pohyb P L

Lopatka

Elevace 5 5

Deprese 5 5

Abdukce 5 5

Addukce 5 5

Ramenní kloub

Flexe OP 5

Extenze OP 5

Abdukce OP 5

Vnitřní rotace OP 5

Zevní rotace OP 5

Horizontální abdukce OP 5

Horizontální addukce OP 5

Loketní kloub

Flexe 5 5

Extenze 5 5

Supinace 5 5

Pronace 5 5

Legenda č. 9: OP – omezený pohyb v kloubu ramenním


