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Abstrakt 

Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou zlomenina hlezenního 

kloubu řešená osteosyntézou. 

Cíle: Cílem mé bakalářske práce bylo zpracování kazuistiky pacienta a seznámení se 

teoreticky i prakticky s problematikou osteosyntézy po zlomenině hlezenního kloubu.  

Metodika práce: Práce obsahuje zpracování odborné literatury k danému tematu. Je 

rozdělena na část obecnou a část speciální. 

V obecné části je popsána anatomická stavba a funkce hlezenního kloubu a kineziologie 

nohy. Dále je popsána traumatologie v oblasti hlezenního kloubu a následné 

fyzioterapeutické metody a postupy využívané k léčbě.  

Speciální část obsahuje zpracování kazuistiky pacienta, anamnestické údaje, vstupní 

kinesiologický rozbor, cíle terapie. Dále jsou zde rozepsány jednotlivé terapie a jejich 

průběh dle docházky pacienta, které jsou zakončeny výstupním kinesiologickým 

rozborem se zhodnocením efektu terapie. 

Klíčova slova: hlezenní kloub, fraktura, osteosyntéza, fyzioterapie, kazuistika 

  



Abstract 

Title: Case study of  physiotherapy treatment of a patient with the diagnosis of status 

after ankle fracture osteosynthesis. 

Aim: The aim of this bachelor' s thesis is to present basic information on ankle fractures 

and to elaborate a case report of a patient with this diagnoses.  

Methods:  This research was based on the processing of literature on the topic. It is 

divided into two parts - a general part and a special part. 

The general part contains basic information about anatomy and function of the ankle 

joint, kinesiology. It contains also traumatology, physioterapeutic methods and 

procedures that can be used in a patient with mentioned diagnosis. 

The special part contains casuistic of a patient and includes anamnestic data, input 

kinesiological analysis. The therapies are processed individually according to the 

patient' s attendance and are finished with the output of kinesiological analysis with 

evaluation of the therapy effects. 

Keywords: ankle joint, fracture, osteosynthesis, physiotherapy, case study 
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1. Úvod 

 Cílem této bakalářské práce je seznámení se s problematikou osteosyntézy 

fraktury hlezenního kloubu. Tato práce se skládá z obecné části, v které jsou uvedeny 

základní informace ohledně anatomie a kinesiologie hlezenního kloubu a dále se také 

zabývá oblastí traumatologie, konkrétně zlomenin a jejich možnou léčbou. Jsou tady 

také popsány základní fyzioterapeutické metody a postupy, které můžou být využity při 

rehabilitaci.  

 Ve speciální části je pak zpracována kazuistika pacienta s touto diagnózou. Tato 

část obsahuje anamnestické údaje, vstupní kinesiologický rozbor, cíle terapie. Jsou tu 

pak rozepsány jednotlivé terapie podle docházky pacienta a tato část je ukončena 

výstupním kinesiologickým rozborem a zhodnocením efektu terapie. 
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2. Obecná část 

2. 1 Anatomie hlezenního kloubu 

 Níže uvádím základní anatomii hlezenního kloubu. Jeho skeletní komponenty, 

ligamenta a svaly, které vytvářejí hlezenní kloub jako celek. 

2. 1. 1 Kostěné struktury oblasti hlezna 

 Kosti bérce tvoří dvě dlouhé kosti - tibia a fibula. Tibia, neboli kost holenní je 

typická dvouepifysová kost. Proximálně jsou na ní kloubní plochy pro kolenní kloub. 

Distální epifýza tibie vytváří velký malleolus medialis, dobře hmatný i viditelný vnitřní 

kotník. Dále je na distálním konci tibie kloubní plocha určená na skloubení s talem 

(Petrovický, 2001). 

 Fibula je mnohem gracilnější než tibie. Distální konec fibuly vytváří zevní 

kotník, malleolus lateralis. Je také dobře viditelný a hmatný. Vnitřní plocha fibulárního 

kotníku má kloubní plochu pro talus, facies articularis malleoli. Dorsálně od kloubní 

plochy je drsná jamka složící jako úpon pro silná ligamenta, zpevňující hlezenní kloub 

(Petrovický, 2001). 

2. 1. 2 Kostra nohy 

 Talus, kost hlezenní je nejproximálnější tarsální kost. Směrem proximálním 

vybíhá v masivní trochlea tali pro skloubení s bércovými kostmi. Kloubní plocha 

trochley vybíhá na obou stranách v kloubní plochy pro oba kotníky, pro tibii je plocha 

půlměsíc, pro fibulu zaoblený trojůhelník. Na spodní, plantární, ploše jsou tři kloubní 

plochy pro spojení s kalkaneem (Petrovický, 2001).  

 Calcaneus, kost patní je největší z tarzálních kostí. Směrem vzhůru má kost 

kloubní plochy pro spojení se stejnými plochami na talu. Dorzální konec patní kosti je 

povlečen chrupavkou, protože se o něj opírá koncová část Achillovy šlachy, která je od 

kosti oddělena bursou. Pod touto vyhlazenou ploškou je tuber calcanei, místo úponu 

Achillovy šlachy (Petrovický, 2001).  

 Os naviculare, kost loďkovitá je oploštělá kost, která má proximálně konkávní 

kloubní plochu pro talus a distálně tři vedle sebe stojící rovné plošky pro kosti klínové 

(Petrovický, 2001). 
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 Os cuboideum, kost krychlová má proximálně zvlněnou kloubní plochu pro 

calcaneus, distálně má dvě plošky pro čtvrtý a pátý metatarz (Petrovický, 2001). 

 Ossa cuneiformia, kosti klínovité jsou kosti, které navazují distálním směrem na 

os naviculare. Os cuneiforme mediale je největší, má tvar ohnutého klínu. Os 

cuneiforme medium je nejmenší z těchto kostí. Třetí z těhle kostí je os cuneiforme 

laterale (Petrovický, 2001).  

 Ossa metatarsalia jsou monoepifýzové dlouhé kosti. Každý metatarz má bazi, 

tělo a hlavičku. První metatarz je nejrobustnější a nejkratší. Poslední kostěnou složkou 

nohy jsou články prstů, phalanges (Petrovický, 2001).  

2. 1. 3 Klouby nohy 

 Noha musí plnit jak statickou (nosnou) funkci, tak dynamické (lokomoční) 

funkce. K tomu musí být dostatečně flexibilní, ale zároveň i dostatečně rigidní. Pružnost 

nohy zajišťuje již tvar jednotlivých kostí, jejich vzájemná vazba ligamentózními 

strukturami a fixace nožních kleneb svalovým aparátem bérce a nohy (Dylevský, 2009).  

 Horní kloub zánartní - articulatio talocruralis - hlezenní kloub. Je to kloub 

složený, ve kterém se spojují obě bércové kosti tvořící jamku kloubu s hlavicí 

reprezentovanou kladkou hlezenní kosti. Tento kloub je považován za kladkový kloub s 

osou probíhající oběma kotníky. Pouzdro kloubu se upíná na okrajích kloubních ploch. 

Pouzdro je vpředu i vzadu velmi slabé a volné. Je zesíleno systémy postranních vazů. 

Vnitřní postranní vaz (ligamentum collaterale mediale, ligamentum deltoideum) je 

silný, zhruba trojúhelníkový vaz pevně srůstající s kloubním pouzdrem. Zevní postranní 

vazivový komplex (ligamentum collaterale laterale) je slabší než vnitřní. 

Nejvýznamnější součástí tohoto komplexu je ligamentum talofibulare anterius. Tento 

vaz je primárním stabilizátorem hlezenního kloubu. Tento vaz je taky nejčastějším 

místem poranění vazivového komplexu hlezenního kloubu při inverzně působícím násilí 

(Dylevský, 2009).  

 Dolní zánartní kloub - articulatio subtalaris je funkční jednotka na spodní straně 

hlezenní kosti a na horní ploše patní kosti. Má dva oddíly: zadní a přední. Articulatio 

subtalaris je zadní oddíl. Kloubní plochy tvoří zadní plocha hlezenní a patní kosti. Jde o 

kloub kulovitý. Pouzdro kloubu je krátké, poměrně tenké. Pouzdro a kloub zpevňují tři 

vazy: ligamentum talocalcaneum laterale et mediale a ligamentum talocalcaneum 

interosseum. Articulatio talocalcaneonavicularis tvoří přední oddíl dolního zánartního 
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kloubu. Kloubní plochy tvoří hlavice na talu překrytá hlubokou konkavitou člunkové 

kosti a střední a přední kloubní ploška talu a kalkaneu. Pouzdro je zesíleno několika 

vazy: ligamentum calcaneonaviculare plantare et dorsale, ligamentum bifurcatum 

(Dylevský, 2009).  

2. 1. 4 Svaly bérce a nohy 

2. 1. 4. 1 Skupina svalů přední strany bérce 

 Musculus tibialis anterior začíná od laterálního boku tibie, od přilehlé části 

membrana interossea, probíhá přes os naviculare a upíná se na os cuneiforme mediale a 

na bazi palcového metatarzu. Provádí dorzální flexi nohy a zároveň zdvíhá vnitřní okraj 

nohy ve smyslu supinace (Čihák, 2011).  

 Musculus extensor hallucis longus začíná od střední třetiny fibuly a od 

membrana inerossea, běží po hřbetu nohy až na druhý článek palce. Sval natahuje palec 

a pomáhá při dorsální flexi nohy (Čihák, 2011).  

 Musculus extensor digitorum longus začíná od fibuly a membrana interossea, ve 

svojí spodní části se štěpí na čtyři šlachy, které vzařují do dorzální aponeurózy 2. až 5. 

prstu. Tento sval extenduje prsty a také pomáhá při dorzální flexi nohy (Čihák, 2011). 

2. 1. 4. 2 Zevní skupina svalů bérce 

 Musculus peroneus longus začíná od celé zevní plochy proximální poloviny 

fibuly a také od hlavičky fibuly, jeho šlacha běží za zevní kotník a končí úponem na os 

cuneiforme mediale. Jeho šlacha výrazným způsobem podpírá klenbu nožní (Čihák, 

2011). 

 Musculus peroneus brevis začíná na zevní straně fibuly a upíná se na tuberositas 

metatarsi quinti. Oba svaly zdvihají zevní okraj nohy - plantární pronace a pomáhají při 

plantární flexi nohy a při její abdukci (Čihák, 2011). 

2. 1. 4. 3 Zadní skupina svalů bérce 

 Do povrchové vrstvy patří musculus triceps surae, který se skládá z musculus 

gastrocnemius medialis et lateralis, které začínají na mediálním a laterálním kondylu 

femuru a musculus soleus, který začíná na hlavičče fibuly. Šlacha soleu pak splývá s 

Achillovou šlachou. Funkce tohoto svalu je plantární flexe se supinací a lehkou 

addukcí. Umožňuje stoj na špičkách (Čihák, 2011). 
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 Do hluboké vrstvy pak patří musculus popliteus, musculus flexor digitorum 

longus, musculus tibialis posterior, který dělá plantární flexi nohy spolu s její supinací a 

addukcí, musculus flexor hallucis longus (Čihák, 2011).  

Obrázek č. 1 - articulatio talocruralis (Clemente, 2011) 

2. 2 Kineziologie hlezenního kloubu 

 Noha zprostředkuje styk těla s terénem, po kterém se pohybujeme. Je schopna 

"uchopovat" aktivně nerovnosti povrchu a tím zajišťuje potřebnou oporu pro pohyb v 

nerovném terénu (Véle, 2006).  

2. 2. 1 Pohyby nohy 

 Dorzální flexe - pohyb planty směrem k bérci - má fyziologický rozsah 20 - 30°. 

Opačným pohybem je plantární flexe s rozsahem 30 - 50°. Další možné pohyby jsou 

addukce a abdukce. Rozsah mezi těmito dvěma pohyby je asi 35 - 40° při 

extendovaném koleni, při flexi v kolenním kloubu se tento rozsah může ještě zvětšit. 

Pronace je rotační pohyb planty kolem podélné osy nohy laterálně asi 15°. Od podložky 

se zvedá malíková strana nohy, palcová zůstává na podložce. Nožní klenba se snižuje. 

Supinace je rotační pohyb planty kolem podélné osy nohy mediálně asi 35°. Od 

podložky se zvedá palcová strana, nožní klenba se zvyšuje. Inverze je addukce spojená 

se supinací. Everze je abdukce spojena s pronací (Véle, 2006).  

 Noha má velkou schopnost adaptovat se na nerovnosti povrchu. Vytváří oporu 

nejen ve stoji, ale i při lokomoci zejména v době periody stoje na jedné noze. Při 
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lokomoci je musculus triceps surae hlavním motorem chůze. Při došlapu je brzděn pád 

špičky nohy aktivitou musculi peronei, aby byl dopad na patu a ne na špičku. Při 

odvíjení nohy se zátěž přesouvá přes zevní okraj nohy a po příčné klenbě až na metatarz 

palce, kde končí odvinutí nohy a začíná švihová fáze spojená s mírnou trojflexí (Véle, 

2006).  

 Vnější svaly nohy slouží k udržování stability ve vzpřímeném stoji, které je 

neustále doprovázeno malými výchylkami a kolísáním do supinace, pronace, dorzální a 

plantární flexe. Tyto svaly mají také vliv na udržení nožní klenby vestoje. Dynamická 

funkce lýtkových a bércových svalů je patrná jako "hra šlach", která se objevuje 

zejména při zhoršené stabilitě (Véle, 2006).    

 Hlezenní kloub je většinou charakterizován jako jednoosý kladkový kloub s 

jedním stupněm volnosti pohybu. Osa pohybu v hlezenním kloubu prochází zhruba 

hroty fibulárního a tibiálního kotníku, takže probíhá zdola, zezadu, zboku, nahoru, 

dopředu, dovnitř. Pohyb v hlezenním kloubu je vzhledem k šikmému průběhu osy 

mnohem složitější než jen pouhá flexe a extenze v sagitální rovině. Plantární a dorsální 

flexi v sagitální rovině provází lateromediální pohyby v předonoží a supinace a pronace. 

Ventrálně je tělo talu širší, proto při dorziflexi nohy je kloub stabilnější, zatímco v 

plantární flexi je možný nepatrný pohyb do stran. Pohyby v hlezenním kloubu úzce 

souvisí s pohyby v distálním i proximálním tibiofibulárním kloubu, a pokud je noha 

zatížena, souvisí i s pohyby v kloubu kolenním. Kapandji (1987) popsal jak se při 

dorziflexi hlezna oddaluje laterální kotník a je tlačen vzhůru a fibula rotuje mediálně. 

Naopak při plantární flexi hlezna oba kotníky aktivně přitahuje musculus tibialis 

posterior, fibula je tlačena dolů a rotuje laterálně (Vařeka, Vařeková, 2009). 
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 Obrázek č. 2 - pohyby v hlezenním kloubu (Clemente, 2011) 

2. 3 Traumatologie 

 Traumatologie je lékařský obor chirurgie, který řeší léčbu poranění vzniknutých 

úrazem (Pokorný, 2002). 

2. 3. 1 Zlomeniny a jejich druhy 

 Zlomenina je násilné poškození kontinuity kosti, ke kterému dochází působením 

síly, která překračuje pružnost a pevnost dané kosti. Tato síla může být ohybová, torzní, 

kompresní, avulzní a střižná (Višňa, 2004).  

 Zlomeniny můžou být úplné, ale také neúplné. Podle linie pak rozlišujeme 

zlomeniny šikmé, příčné, spirální, vertikální, tangenciální. Dle počtu úlomků 

rozlišujeme zlomeniny jedno-, dvou-, tří-, čtyř- úlomkové a pak zlomeniny tříštivé. 

Mechanismus vzniku zlomenin může být přímý nebo nepřímý. Další dělení zlomenin 

může být podle vzniku. Úrazová zlomenina vzniká při jednorázovým úrazovým násilím, 

zatímco únavová zlomenina vzniká dlouhodobějším unavováním kosti. Patologická 

zlomenina vzniká v místě jiného onemocnění, které mění strukturu kosti (Kolář, 2009; 

Pokorný, 2002). 

2. 3. 2 Diagnostika zlomenin 

 Diagnostika vychází z anamnézy a klinického obrazu. Z anamnézy se dozvíme 

čas a okolnosti úrazu, mechanismus úrazu (Žvák, 2006). Klinická diagnostika se řídí 

příznaky jako jsou deformace kosti, patologická pohyblivost, krepitace úlomku a dále 

příznaky jako jsou bolest, funkční omezení, ohraničený krevní výron, otok. 

Nejčastějším doplňujícím vyšetřením je rentgenové vyšetření (Pokorný, 2002).  
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2. 3. 3 Možnosti léčby zlomenin 

 Existují dvě základní možnosti léčby, které se doplňují a prolínají. Jde o léčbu 

konzervativní a operační (Višňa, 2004).  

 Konzervativní léčba zahrnuje repozici zlomeniny a její fixaci sádrovým 

obvazem. Nevýhodou této léčby může být delší hojení a potřebná delší fixace, co může 

mít za následek atrofii svalů a bude potřebná delší rehabilitace (Višňa, 2004). Ke 

konzervativní léčbě jsou většinou indikovány zlomeniny bez dislokace, bez posunu 

fragmentů a dislokované zlomeniny po uzavřené repozici. Při zlomenině hlezenního 

kloubu se jako fixace používá podkolenní sádra nebo ortéza a pro odlehčení končetiny 

je nutné používat berle nebo francouzské hole (Kolář, 2009; DeLisa, 1998). 

 Operační terapie se využívá při dislokaci, vícefragmentové nebo tříštivé 

zlomenině. Nejčastěji se operační léčba provádí pomocí různých kovových implantátů - 

osteosyntézou. Po operaci může nebo nemusí být použita další fixace. Při operační 

technice může být použito nitrodřeňové hřebování, dlahová technika nebo zevní fixátor. 

Adaptační osteosyntéza zahrnuje cerklážní drátování, K- dráty, použití šroubů ( Hsu, 

2006; Kolář, 2009; Porter, 2008; Pokorný, 2002). 

2. 3. 4 Zlomeniny v oblasti hlezenního kloubu 

 Hlezenní kloub je složitá funkční jednotka, která je vystavená trvalému 

statickému i funkčnímu zatěžování. Stabilita hlezenního kloubu je podmíněna 

uspořádáním kostí tvořících kloub a obklopujícími vazy (Výrostková, 2005). 

 Zlomeniny hlezenního kloubu patří k nejčastějším zlomeninám, stejně jako 

ligamentózní poranění v této oblasti. Dlouhá imobilizace v sádrovém obvazu vede často 

k ireverzibilním změnám z inaktivity (Pokorný, 2002; Žvák, 2006). 

 Klinicky se projevuje zlomenina hlezenního kloubu bolestivostí, otokem, 

deformací horního hlezenního kloubu, hematomem, v komplikovaných případech může 

dojít k poruchám prokrvení či inervace (Višňa, 2004). 

2. 3. 5 Klasifikace zlomenin podle Webera 

 Nejrozšířenější klasifikací zlomenin hlezenního kloubu je dělení podle Webera: 

 typ A - fibula je zlomena pod úrovní kloubní štěrbiny, to znamená pod úrovní 

syndesmósy, která bývá intaktní. Když je současně odlomen mediální kotník, 

jde o bimaleolární zlomeninu. 
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 typ B - zlomenina prochází ve výši syndezmózy. Lom bývá šikmý. Mediální 

kotník nebo deltový vaz je poraněn vždy. 

 typ C - fibula je poraněna nad úrovní syndesmózy (Višňa, 2004). 

   Obrázek č. 3 -  Zlomenina hlezna (A - typ Weber A; B - typ Weber B; C - typ 

Weber C) (Blogspot.com, online, 2008) 

2. 3. 6 Principy terapie 

 Cílem je obnovení správné délky a osy fibuly, rekonstrukce vidlice hlezenního 

kloubu, docílení kongruence kloubní plochy. 

 Zlomeniny typu A dle Webera - konzervativní léčba, nízká sádrová fixace na 

dobu 6 týdnů. Aplikuje se U - dlaha a po odeznění otoku cirkulární sádra. V 

prvních třech týdnech se nemá končetina zatěžovat. 

 Zlomeniny typu B dle Webera: 

 konzervativní léčba, repozice zlomeniny a sádrová fixace na 8- 12 

týdnů 

 operační- tahová cerkláž nebo osteosyntéza 

Zlomeniny typu C dle Webera - vždy operační léčba (Pokorný, 2002; Žvák, 

2006). 
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2. 3. 7 Klasifikace zlomenin podle Lauge - Hansena 

Tato klasifikace dělí zlomeniny podle mechanismu úrazu na 4 skupiny: 

 supinačně - pronační zlomenina 

 supinačně - everzní zlomenina 

 pronačně - addukční zlomenina 

 pronačně - everzní zlomenina 

Lauge - Hansenův systém byl první moderní klasifikací zlomenin kotníku a byl také 

návodem pro způsoby repozice, která vyžadovala opačný manévr. Dnes je tento způsob 

dělení spíše akademický a v praxi se používá klasifikace podle Webera (Michelson, 

1995).  

2. 4 Fyzioterapeutické postupy a metody léčby zlomeniny hlezenního 

kloubu 

 Rehabilitace je důležitou součástí konzervativní i operační léčby úrazů kostí a 

kloubů. Rehabilitační léčbu můžeme zahájit již krátce po ošetření, tedy po repozici a 

stabilizaci zlomeniny. Znehybnění vyvolává trofické změny, a to nejen v postižené 

oblasti, ale i okolních strukturách (Kolář, 2009; Kubát, 1986). 

 U konzervativní léčby můžeme léčebnou tělesnou výchovu rozdělit na LTV 

během imobilizace a LTV po skončení imobilizace. Při operativní léčbě je to LTV 

během hospitalizace a LTV po propuštění z nemocnice (Hromádková, 1999). 

 V akutní fázi je cíl rehabilitace tlumení bolesti, redukce otoku, cvičení pro 

udržení rozsahu pohybu v ostatních segmentech. 

 Při imobilizované končetině využíváme cvičení pomocí izometrické 

kontrakce ve svalech fixovaného segmentu. Dále cvičíme pro udržení rozsahu pohybu v 

nefixovaných segmentech. Z fyzikální terapie je vhodná magnetoterapie.  

 Pokud je zlomenina ošetřena osteosyntézou, mezi nejdůležitější části patří 

péče o jizvu, uvolnění rozsahu pohybu v postižených segmentech. Pro odstranění otoku 

využíváme lymfodrenážní techniky. Pro urychlení hojení jizvy se může využít laser. Po 

odstranění stehů a zahojení jizvy se může využít vodoléčba jako antiedematózní a 

facilitační procedura. U ležících pacientů po operacích je důležité zařazení prevence 
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TEN, pohyby v akrálních částech DKK co nejvíc to fixace povoluje. Důležitý je taky 

nácvik chůze o 2 FH, využíváme třídobou chůzi bez zátěže s náznakem kroku a odvíjení 

chodidla.  

 Po zhojení zlomeniny zařazujeme do rehabilitace postupné zatěžování 

končetiny a vyrovnávání svalových dysbalancí. Indikovány jsou techniky měkkých 

tkání, mobilizační techniky, reflexní techniky (PNF) a cvičení se zátěží. Z fyzikální 

terapie pak využíváme ultrazvuk nebo kombinovanou elektroléčbu, dále vířivku, cvičení 

v bazénu, plavání (Kolář, 2009; Murthy, 2000; Maxey, 2013). 

2. 4. 1 Techniky měkkých tkání (dle Lewita) 

 Změny měkkých tkání bývají označovány jako reflexní. Při poškození 

měkkých tkání nacházíme patologické bariéry při protažení nebo posouvání. Pro 

obnovení správných vlastností využíváme protažení, působení tlakem na kůži, podkoží, 

fascie (Lewit, 1996). 

2. 4. 2 Postizimetrická svalová relaxace (PIR) 

 Tato metoda je zaměřena na léčbu svalových spasmů, zejména se využívá při 

přítomnosti spoušťových bodů ve svalech (TrP). Pro postup platí: uvedeme sval do 

předpětí, následuje odpor v podobě izometrické kontrakce po dobu asi 10 s zakončený 

hlubokým nádechem a poté následuje s výdechem uvolnění svalu. Během relaxace, 

která by měla být alespoň stejně dlouhá jako kontrakce, dochází ke spontánnímu 

prodloužení svalu. Pro zkrácené svaly využíváme následné pasivní protažení (Lewit, 

1996). 

2. 4. 3 Antigravitační technika (AGR) 

 Tato technika se může od počátku využívat jako autoterapie, kterou může 

pacient provádět několikrát denně. Během izometrického odporu i při fázi relaxace 

využíváme působení gravitace. Tato technika byla popsána Zbojanem (Lewit, 1996). 

2. 4. 4 Manipulační léčba 

 Cílem je obnovit normální pohyblivost v kloubech včetně kloubní vůle (joint 

play). Rozlišujeme dvě techniky: mobilizační a nárazové. Mobilizace je repetitivní 

pérovací pohyb, kterému předchází předpětí. Manipulace spočívá v dosažení předpětí a 

následným nárazem (Lewit, 1996; Rychlíková, 2008). 
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2. 4. 5 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) 

 Tato metoda využívá facilitační prvky: maximální odpor, slovní povely, 

protažení, manuální kontakt, trakce a komprese. Pohyby jsou prováděné v diagonále, co 

zajišťuje pohyb přes osu těla, zapojují se do nich celé svalové komplexy a pohyb se děje 

v několika kloubech a rovinách současně (Adler, 2008; Holubářová, 2007). 

2. 4. 6 Senzomotorická stimulace (SMS) 

 Tato metoda je založená na neurofyziologickém podkladě. Jde v ní nejen o 

aktivaci proprioreceptorů, ale i o aktivaci podkorových mechanismů, které se podílejí na 

řízení motoriky. 

 Senzomotorickému tréninku předcházejí zásahy na periferii. Na kůži, 

podkoží, fasciích, svalech, vazech a kloubech jako průpravná opatření.  

 Indikační oblast je široká. Nejčastěji se využívá při diagnózách jako 

nestabilní poúrazový kotník, nestabilní koleno, chronické vertebrogenní syndromy, 

obecně vadné držení těla a další. Při aplikaci této metody se využívá řada pomůcek: 

kruhové a válcové úseče, minitrampolína, balanční míče a podobně (Pavlů, 2002). 

2. 4. 7 Fyzikální terapie 

 Pro imobilizovanou končetinu je využívaná magnetoterapie, která má 

analgetický, antiedematózní, protizánětlivý účinek. V další fázi můžeme využít laser na 

urychlení hojení jizvy. Z vodoléčby pak můžeme využít chladnou vířivou koupel pro 

její antiedematózní a facilitační účinky. U zhojené zlomeniny je možné použít ultrazvuk 

pro zlepšení lokální cirkulace a zlepšení regenerace tkání. Pro snížení hypertonu svalů 

je vhodná kombinovaná elektroléčba (Kolář, 2009; Poděbradský, 1998). 

2. 4. 8 Kinesiotape 

 Jeho využití vychází z principů neurofyziologie. Umožňuje měkkým tkáním 

ideální napětí,  a tím pozitivně působí na krevní oběh a lymfatický tok, čímž podporuje 

hojení tkání. Prostřednictvím kinesiotapu dosahujeme redukci bolesti, otoku a zánětu, 

relaxaci či facilitaci svalů (Kobrová, 2012; Branstiter, 2008).   
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3. Speciální část 

3. 1 Metodika práce 

Metoda práce: rešeršní zpracování odborné literatury s následnou případovou studií 

Pacient: žena, ročník 1972, diagnóza: Z470 St. p. OS fract. ATC 1. dx., ambulantní 

pacientka 

Průběh praxe: Souvislá odborná praxe proběhla v Centru léčby pohybového aparátu ve 

Vysočanech, v době od 6. 1. 2014 do 31. 1. 2014 pod vedením Mgr. Dany Šachové. S 

pacientkou jsem pracovala od 13. 1. do 31. 1. 2014. V tomto období proběhlo 9 

terapeutických jednotek včetně vstupního a výstupního kinesiologického rozboru. Délka 

jednotky byla cca 1 hodinu. 

Cíl terapie: Cílem byla redukce otoku PDK v oblasti hlezenního kloubu, korekce 

stereotypu chůze, zvýšení až obnovení kloubního rozsahu do všech směrů v pravém 

hlezenním kloubu, obnovení joint play v oblasti přednoží, práce s jizvou a získání větší 

jistoty a stability při chůzi. 

Terapeutické metody: Použity byly techniky měkkých tkání dle Lewita, 

postizometrická svalová relaxace dle Lewita, mobilizační techniky dle Lewita a 

Rychlíkové, analytické cvičení a posilování. 

Pomůcky: molitanové míčky, theraband, velký míč, oválný GYMball, overball, metr, 

giniometr 

Etická komise: V příloze umístěno rozhodnutí o schválení projektu etickou komisí 

FTVS UK pod jednacím číslem 049/ 2014. 

Informovaný souhlas: V příloze č. 2 přiložen návrh na informovaný souhlas. Pacient 

byl obeznámen s postupy vyšetření a terapeutickými metodami.  
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3. 2 Kazuistika pacienta 

3. 2. 1 Vstupní data 

Vyšetřovaná osoba: A. S., žena 

Ročník: 1972 

Diagnóza: Zlomenina jiných částí bérce - S8280 

Současné obtíže: bolest a otok pravého hlezenního kloubu a celého akra, omezení 

pohybu 

Statut praesens:  

subjektivní - pacientka pociťuje bolesti v oblasti hlezenního kloubu PDK, omezení 

pohybu a ztuhlost, stěžuje si na otok v oblasti hlezenního kloubu PDK, bolestivost při 

chůzi, chodí s elevovanou PDK 

objektivní - pacientka je orientována časem, místem i prostorem, při chůzi používá 2 

FH, jinak žádné kompenzační pomůcky nepoužívá 

Výška: 152 cm 

Váha: 55 kg 

BMI: 23,81 (norma, minimální rizika)  

Výpis z dokumentace: datum vyšetření 8. 1. 2014, obj.: PDK - SF roztažena, po 

sejmutí rány klidné, p. p. i., bez infektu, periferie bez alterace, hybnost postfix. ztuhlá, 

OS mat. neprominuje a neirituje. RTG: postavení vyhovující, prohojeno, OS in situ. 

3. 2. 2 Anamnéza 

RA: matka - hypertenze 

        otec - hypertenze, mozková příhoda - ochrnutý - od roku 2010 

OA: onemocnění: běžné dětské nemoci 

        úrazy: 0 

        operace: 0 

NO: 5. 12. 2013 spadla ze štaflí, zlomenina distální části pravého bérce, převezena do 

nemocnice a operována, osteosyntéza mediálního i laterálního maleolu, dostala 
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sádrovou fixaci, chůze o 2 FH s úplným odlehčením, 8. 1. 2013 sundaná sádrová fixace 

a vyndány stehy, 10. 1. 2013 přichází na terapii, momentálně v pracovní neschopnosti 

PA: školnice, fyzická práce - hodně pohybu a chůze, chůze do schodů 

Soc. A: bydlí v bytě v přízemí s přítelem a dcerou, v práci musí zdolávat schody - 

nedělá žádné problémy, v současný době na neschopence 

Sport. A: rekreačně běh, inline brusle 

FA: 0 

Alergie: 0 

Abusus: nekuřák, abstinent, káva příležitostně 

Předchozí RHB: 0 

Indikace k RHB:  

TMT - na bolestivé klouby, okolí jizvy, starostlivost o jizvu - 10x 

LTV - individuální - 10x 

PIR - na zkrácené svaly - 10x 

vodoléčba - vířivá koupel na DKK - 10x 

Odesílající lékař: ortopedie, Praha 8 

Diferenciální diagnostika: 

Pacientka je po zlomenině distální části bércových kostí a následné operaci, kde byla 

provedena osteosyntéza. Pravou dolní končetinu měla v sádrové fixaci po dobu cca 1 

měsíce, která jí byla sundaná před 5 dny a vyndány stehy. Předpokládám výrazný otok v 

oblasti akra PDK, omezení pohybu v hlezenním kloubu do všech směrů, oslabení svalů 

celé dolní končetiny v důsledku celkového odlehčování, změnu stereotypu chůze. Dále 

očekávám kloubní blokády v celém akru (phalangy, metatarsy, tarsy), případně patelly a 

hlavičky fibuly, zkrácení ischiokrurálních svalů, Achillovy šlachy a lýtkových svalů. 

Dále můžeme předpokládat změny v povrchovém nebo hlubokém čití. Předpokládám 

také změny svalového napětí svalů trupu, svalovou dysbalanci, přetížení 

paravertebrálních svalů, případně přetížené horní části m. trapezius z důvodu používání 

berlí.  
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3. 2. 3 Vstupní kineziologický rozbor  

Datum: 13. 1. 2014 

Pacientce byla odebrána anamnéza, bylo provedeno vyšetření stoje, chůze, 

antropometrie, goniometrie. Bylo provedeno vyšetření svalové síly, zkrácených svalů a 

základní neurologické vyšetření. 

3. 2. 3. 1 Vyšetření stoje 

zezadu 

váha převážně na levé dolní končetině  

PDK držena ve flexi a zevní rotaci v kyčelním kloubu  

viditelný otok v oblasti Achillovy šlachy  

asymetrie v kontuře m. triceps surae, pravý je užší  

změna trofiky kůže na bérci- viditelně suchá pokožka, která se loupe  

rozdíl v kontuře stehenních svalů- pravý stehenní sval užší než levý  

paravertebrální valy v hypertonu, více na pravé straně  

elevace pravého ramene  

hlava v ose 

zboku  

podélná klenba obou DKK snížena  

kolem zevního kotníku patrna jizva cca 10 cm  

viditelný otok  hlezenního kloubu  

zarudnutí  

kolenní klouby v hyperextenzi bilat.  

hyperlordóza v bederní oblasti páteře  

protrakce ramen  

předsun hlavy 

zepředu  

otok na PDK v oblasti hlezenního kloubu  
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změna barvy kůže - mírné zarudnutí v oblasti pravého hlezenního kloubu  

viditelná jizva v oblasti mediálního maleolu, cca 5 cm  

pravá noha držena v zevní rotaci  

asymetrie v kontuře stehenních svalů - pravé je užší  

pupík symetrický  

hrudník symetrický  

pravý horní trapézový sval v hypertonu  

hlava v ose 

Stoj na dvou vahách - nevyšetřen, z důvodu úplného odlehčení PDK 

Stoj na 1 DK - stoj na LDK - bpn 

                        stoj na PDK - nevyšetřen, pacientka nesmí zatěžovat 

3. 2. 3. 2 Vyšetření pánve palpací  

SIAS - v rovině 

SIPS - v rovině 

cristy - v rovině 

3. 2. 3. 3 Vyšetření rozvíjení páteře 

flexe - výrazný rozvoj Cp, oploštění v Thp, výrazné zalomení v Th - L přechodu, Lp bez 

výrazného rozvíjení 

extenze - plynulý rozvoj Cp, snížený rozvoj Thp, zalomení v Th - L přechodu 

lateroflexe - symetrická bilaterálně, snížený rozvoj Thp a Lp 

3. 2. 3. 4 Vyšetření chůze 

Pacientka nemůže zatěžovat PDK, na doporučení lékařem chůze s odlehčením se 

simulací došlapu.  

Třídobá chůze o 2 FH. Špatný stereotyp chůze, pacientka drží pravou DK při chůzi 

elevovanou, nepokládá jí na zem.  

Pacientka jen naznačuje krok a odvin chodidla. Asymetrický rytmus i délka kroku. 

Rychlý přísun LDK k operované PDK. Nedochází k správnému odvinu chodidla PDK, 
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pacientka pokládá nohu na celé chodidlo. PDK pořád v zevní rotaci v kyčelním kloubu. 

Asymetrie ve flexi kolenních kloubů. Pohyby pánve minimální. Při chůzi hlava v 

předsunu a elevace ramen. 

modifikace chůze - nevyšetřovány  

3. 2. 3. 5 Aspekce  

Vyšetřováno vleže na zádech na lehátku. 

změna trofiky kůže PDK - přednoží, hlezenní kloub i celý bérec - kůže hodně suchá, 

loupe se 

jizva na mediálním malleolu - cca 5 cm, zarudlá 

jizva na laterálním malleolu - cca 10 cm, jsou tam ještě stroupky 

viditelný otok kolem hlezenního kloubu PDK 

3. 2. 3. 6 Palpace  

Vyšetřováno vleže na zádech na lehátku. 

jizva na mediálním malleolu - tuhá, neprotažitelná, neposunlivá 

jizva na laterálním malleolu - tuhá, neprotažitelná, neposunlivá 

celé přednoží a hlezenní kloub PDK hodně citlivé na dotek, velká bolestivost 

3. 2. 3. 7 Vyšetření pohybových stereotypů 

dle Jandy 

extenze v kyčelním kloubu - zapojení svalů 

1. mm. glutei, ischiokrurální svaly 

2. homolaterální svaly Lp 

3. kontralaterální svaly Lp 

4. homolaterální svaly Th - Lp 

5. kontralaterální svaly Th -  Lp 

6. svaly pletence ramenního 

Legenda: 1. musculus gluteus maximus, 2. ischiokrurální svaly, 3. paravertebrální svaly 

Lp kontralaterální strana, 4. paravertebrální svaly Lp homolaterální strana, 5. 
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paravertebrální svaly Th - L přechodu kontralaterální strana, 6. paravertebrální svaly Th 

- L přechodu homolaterální strana, 7. svaly pletence ramenního 

abdukce v kyčelním kloubu 

- při abdukci dochází k mírnému vytočení PDK do zevní rotace, k elevaci pánve ani k 

flexi v kyčelním kloubu nedochází 

Legenda: 1. m. gluteus medius a minimus, 2. m. tensor fasciae latae, 3. m. quadratus 

lumborum, 4. m. iliopsoas, 5. m. rectus femoris, 6. břišní svaly 

3. 2. 3. 8 Antropometrické vyšetření 

dle Haladové 

změřeny obvody a délky DKK krejčovským metrem v leže na zádech 

Tabulka č. 1 - antropometrie, obvodové rozměry DKK (vstupní KR) 

 

 

 

Obvodové rozměry PDK (cm) LDK (cm) 

Stehno( 15cm nad patellou) 49 50 

Nad patellou 38 38 

Přes patellu 37 37 

Přes tuberositas tibiae 33 33 

Lýtko  34 35 

Přes malleoly  25 22 

Nárt - pata 31 28 

Hlavičky metatarsů 23 21 
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Tabulka č. 2 - antropometrie, délkové rozměry DKK (vstupní KR) 

3. 2. 3. 9 Goniometrie 

dle Jandy, měřeno dvouramenným plastovým goniometrem, zápis metodou SFTR 

Tabulka č. 3 - goniometrie, kloubní rozsahy DKK (vstupní KR) 

- neměla jsem k dispozici prstový goniometr, flexe i extenze všech prstů značně 

omezena pravděpodobně kvůli otoku 

 

Délkové rozměry PDK (cm) LDK (cm) 

Anatomická délka- troch. 

major - malleolus lat. 

74 74 

Funkční délka - SIAS - 

malleolus med. 

76 76 

Umbillicus - malleolus med. 85 85 

Dolní končetina Rovina Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

levá pravá levá pravá 

 - kyčelní kloub S 10-0-120 10-0-120 15-0-125 15-0-125 

 F 30-0-15 30-0-15 35-0-20 35-0-20 

 R 40-0-30 35-0-30 45-0-35 40-0-35 

 - kolenní kloub S 0-0-125 0-0-125 0-0-130 0-0-130 

 - hlezenní kloub S 15-0-45 0-5-15 20-0-50 0-5-15 

 R 15-0-40 5-0-15 20-0-45 5-0-15 
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3. 2. 3. 10 Vyšetření svalové síly 

dle Jandy 

 Sval Pohyb PDK LDK 

kyčel iliopsoas flexe 4 5 

gluteus max., flexory kolen extenze 4- 5 

gluteus maximus extenze 

(modifikace) 

4 5 

adductores, gracilis, 

pectineus 

addukce 4 5 

gluteus med.+min., t. f. latae abdukce 4 5 

piriformis, gemeli, obturatorii zevní rotace 4- 4+ 

gluteus min., t. f. latae vnitřní rotace 4- 4+ 

koleno biceps femoris, semim., 

semit. 

flexe 4 5 

quadriceps femoris extenze 4 5 

kotník triceps surae Pflexe s ext. kolenní 3+(OP) 5- 

soleus Pflexe s flx. kolenní 3+(OP) 5- 

tibialis posterior supinace s Pflexí 3+(OP) 5- 

tibialis anterior supinace s Dflexí 3 (OP) 5- 

peroneus longus+ brevis plantární pronace 3+(OP) 5- 

prsty lumbricales II.- V. flexe MP 3+ (OP) 4+ 

inter. plantares, add. hallucis addukce nesvede 
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inter. dorsales, abduc. hall. abdukce nesvede 

palec flexor hallucis longus flexe 3+ (OP) 4+ 

extensor hallucis longus extenze 3+ (OP) 4+ 

Tabulka č. 4 - Svalová síla dle Jandy (vstupní KR) 

3. 2. 3. 11 Vyšetření zkrácených svalů  

dle Jandy 

Sval Stupeň zkrácení 

 vpravo vlevo 

m. gastrocnemius 2 0 

m. soleus 2 0 

m. iliopsoas 0 0 

m. rectus femoris 1 1 

m. tensor fasciae latae 1 1 

adduktory jednokloubové 0 0 

adduktory dvoukloubové 0 0 

flexory kolenního kloubu 0 0 

m. piriformis 1 1 

Tabulka č. 5 - vyšetření zkrácených svalů (vstupní KR) 
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3. 2. 3. 12 Vyšetření joint play 

vyšetřeny DKK 

Kloub Směr PDK LDK 

interfalangeální 

(IP1, IP2) 

dorsoplantárně nepruží bpn 

IP1, IP2 latero-laterálně nepruží bpn 

MP 1-5 dorsoplantárně nepruží, bolestivé bpn 

MP 1-5 laterálně nepruží, bolestivé bpn 

Lisfrankův kloub dorsoplantárně nepruží, bolestivé bpn 

Lisfrankův kloub rotace nepruží, bolestivé bpn 

hlavička fibuly dorso- ventrálně bpn bpn 

patella všechny směry bpn bpn 

Tabulka č. 6 - vyšetření joint play (vstupní KR) 

- talokrurální kloub nevyšetřen, kvůli velké bolesti 

3. 2. 3. 12 Neurologické vyšetření 

vyšetření povrchového čití (oblasti L4, L5, S1) - taktilní čití - bpn bilaterálně 

vyšetření hlubokého čití (vyšetřováno na palci DK bilat.) - polohocit - bpn bilaterálně 

                                         pohybocit - bpn bilaterálně 

Reflexy: patelární - bpn bilaterálně 

               Achillova šlacha - bpn bilaterálně 

               medioplantární - bpn bilaterálně 
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3. 2. 3. 13 Vyšetření měkkých tkání  

dle Lewita 

kůže 

aspekce: kůže v oblasti přednoží a hlezenního kloubu PDK silně napjata, přítomný 

velký otok měkkých tkání, bez ztráty ochlupení, viditelné fialové zbarvení 

palpace: kůže v oblasti dorza nohy a hlezenního kloubu PDK ztenčelá, ztráta 

posunlivosti, pružnosti a protažitelnosti, silné napětí kůže s otokem měkkých tkání 

podkoží 

podkoží v oblasti dorza nohy a hlezenního kloubu PDK- omezena posunlivost, pružnost 

a protažitelnost  

3. 2. 3. 14 Palpace svalů DKK 

dle Lewita 

sval pravý levý 

m. gastrocnemius palpační citlivost bpn 

m. soleus palpační citlivost bpn 

m. iliopsoas hypertonus hypertonus 

m. quadriceps femoris bpn bpn 

m. tensor fasciae latae bpn bpn 

adductory jednokloubové palpační citlivost palpační citlivost 

adductory dvoukloubové bpn bpn 

ischiokrurální svaly bpn bpn 

m. piriformis hypertonus hypertonus 

m. tibialis anterior palpační citlivost bpn 

Tabulka č. 7 - palpace svalů DKK (vstupní KR) 
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3. 2. 3. 15 Závěr vstupního kinesiologického rozboru 

Pacientka dochází na ambulantní RHB po osteosyntéze talokrurálního kloubu PDK. 

Aspekcí zjištěn viditelný otok, zarudnutí, změna trofiky kůže. Kůže je suchá a loupe se. 

Palpací zjištěna zvýšena citlivost v oblasti hlezenního kloubu a přednoží, 

neprotažitelnost kůže. Obě jizvy jsou zarudnuté, tuhé, neprotažitelné, občas se vyskytují 

ještě stroupky.  

Při stoji zatížena jen LDK, PDK držena ve flexi a zevní rotaci v kyčelním kloubu. 

Paravertebrální svaly v hypertonu, více na pravé straně. Elevace pravého ramene. 

Zboku viditelná hyperlordóza v bederní oblasti páteře, protrakce ramen a předsun hlavy.  

Při příchodu měla pacientka špatný stereotyp chůze, PDK měla flektovanou v kolenním 

a kyčelním kloubu. Po korekci naznačuje nášlap. Nesprávný odvin chodidla PDK, 

nepokládá nohu na patu, ale na celé chodidlo. Vytáčí pravou nohu do zevní rotace. 

Rytmus i délka kroku nepravidelná, nesymetrická. Krok pravou nohou kratší a dochází 

k rychlému přísunu LDK.  

Pohybový stereotyp extenze v kyčli proveden špatným postupným zapojováním svalů. 

Přetěžování hlavně bederní oblasti páteře. Při provedení abdukce v kyčelním kloubu 

dochází i k zevní rotaci v kyčelním kloubu.  

Antropometricky zjištěn rozdíl v obvodu stehna a lýtka, pravé je užší cca o 1 cm. V 

hlezenních kloubech zjištěna výrazná asymetrie v obvodech, změřen výrazný otok 

PDK.  

Goniometrií zjištěno výrazné omezení v pohybu v pravém hlezenním kloubu do všech 

směrů.  

Svalový test ukázal celkové oslabení PDK, které se zvýrazňuje v oblasti hlezenního 

kloubu a prstů. 

Vyšetřením zjištěno zkrácení m. gastrocnemius a m. soleus dx., m. rectus femoris a m. 

tensor fascia latae bilaterálně a m. piriformis bilaterálně. 

Kloubní blokády jsou ve všech kloubech přednoží a hlezenního kloubu PDK, patella a 

hlavička fibuly volná a pružná.  
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Palpací zjištěna zvýšena citlivost v oblasti mm. gastrocnemii, m. soleus dx., m. 

iliopsoas a m. piriformis v hypertonu bilaterálně a taky palpační citlivost v oblasti 

adductorů bilaterálně. 

3. 2. 4 Krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

Krátkodobý plán 

 zvýšit pružnost kůže a podkoží v oblasti PDK 

 snížit otok v okolí pravého hlezenního kloubu 

 obnovení joint play kloubů nohy PDK, Chopartův kloub, Lisfrankův kloub, MP 

klouby, intermetatarsální kloubní spojení 

 zvýšení kloubního rozsahu v hlezenním kloubu PDK, dorsální a plantární flexe, 

everze a inverze 

 posílení oslabených svalů celé PDK 

 zlepšení stereotypu chůze 

 zvýšení stability v oblasti hlezenního kloubu 

 snížení bolesti PDK 

Dlouhodobý plán 

 zlepšení funkce nohy jako nosného aparátu 

 zcela odstranit otok 

 zlepšení svalové koordinace v rámci optimálního zapojování zúčastněných svalů 

 obnovení optimální chůze 

3. 2. 5 Návrh terapeutických postupů 

 TMT - hlazení, míčkování, technika míčkové relaxace a facilitace dle Jebavé, 

péče o jizvu 

 mobilizace a manipulace kloubů se sníženou joint play 

 PIR s protažením pro zkrácené svaly 

 nácvik správného stereotypu chůze 

 analytické posilování oslabených svalů 
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3. 2. 6 Průběh rehabilitace 

3. 2. 6. 1 Terapeutická jednotka 13. 1. 2014 

Statut praesens: subjektivní- pacientka cítí bolest v oblasti pravého hlezenního kloubu 

                           objektivní- viz vstupní kinesiologický rozbor 

Cíl terapie: vstupní kinesiologický rozbor 

                   péče o jizvu 

                   korekce stereotypu chůze 

                   poučení o autoterapii 

Návrh terapie: korekce stereotypu chůze 

                        aktivní cvičení 

Provedení: 

1. péče o jizvu - masáž okolí jizvy 

2. nácvik správného stereotypu chůze - třídobá chůze o 2 FH - obě berle, operovaná 

noha, zdravá noha, nácvik náznaku nášlapu na PDK 

3. zvyšování rozsahu pohybu: aktivní cvičení, aktivní pohyby do plantární a dorsální 

flexe, inverze a everze, cirkumdukce 

Výsledek: po jedné terapeutické jednotce jsem nepozorovala žádný velký rozdíl v 

pohyblivosti v hlezenním kloubu, úprava stereotypu chůze 

Autoterapie: pacientka poučena o používání Priessnitzova zábalu na snížení otoku, 

aktivní pohyby do všech směrů pro zvýšení rozsahu pohybu, masáž jizev a jejich okolí 

Vykázané kódy: 21002, 21413, 21717 

3. 2. 6. 2 Terapeutická jednotka 15. 1. 2014 

Statut praesens: subjektivní - pacientka necítí velké změny, pořád pociťuje bolesti v 

oblasti hlezenního kloubu 

objektivní - kloubní rozsahy nezměněny, viz vstupní kinesiologický rozbor, obvody: 

hlavičky metatarsů - 22,5 cm, přes malleoly - 25 cm 

Cíl terapie: obnova joint play 
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                   protažení zkrácených svalů 

                   zvýšení pohyblivosti do všech směrů 

Návrh terapie: TMT - hlazení, míčkování, péče o jizvu 

                        mobilizace kloubů nohy 

                        PIR s protažením pro zkrácené svaly 

                        aktivní cvičení 

Provedení: 

1. TMT - míčkování dorsa a plosky nohy s cílem prokrvení a stimulace nohy, provedena 

facilitace ježkem a terapeutickým míčkem 

2. uvolnění kůže a podkoží dorsa nohy do všech směrů využitím měkkých technik 

3. péče o jizvu - masáž jizvy a okolí 

4. mobilizace kloubů nohy dx: MP (1-5) klouby dorso - plantárně, latero - laterálně 

mobilizace hlaviček metatarsů proti sobě 

dorsální a plantární vějíř 

Lisfrankův kloub - dorso - plantárně, rotace 

mobilizace os calcaneus - plantárně, dorsálně, latero - laterálně  

5. PIR s protažením pro m. triceps surae vpravo 

6. aktivní pohyby s dopomocí do dorsální flexe, plantární flexe, everse, inverse, flexe a 

extenze prstů 

Výsledek: došlo k uvolnění kůže a podkoží dorsa nohy, zvýšení joint play v oblasti 

přednoží a především prstů 

Autoterapie: pokračovat v používání Priessnitzova zábalu, aktivní cvičení, protahování 

m. triceps surae pomocí popruhu, masáž jizev a jejich okolí 

Vykázané kódy: 21413, 21415, 21225 (2x) 

3. 2. 6. 3 Terapeutická jednotka 17. 1. 2014 

Statut praesens: subjektivní - pořád přetrvávající bolesti v oblasti pravého hlezenního 

kloubu, momentálně více na malíkové straně přednoží a v okolí vnitřního kotníku 
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objektivní - kloubní rozsahy nezměněny, viz vstupní kinesiologický rozbor, obvody: 

hlavičky metatarsů - 22 cm, přes malleoly - 25 cm, pořád viditelné zarudnutí v okolí 

jizev 

Cíl terapie: obnova joint play 

                   protažení zkrácených svalů 

                   zvýšení pohyblivosti do všech směrů 

                   posílení svalů bérce 

Návrh terapie: TMT - míčkování, péče o jizvu 

                        mobilizace kloubů nohy 

                        PIR s protažením na zkrácené svaly 

                        aktivní cvičení 

Provedení: 

1. TMT - míčkování přednoží, okolí jizev, celého bérce vpravo s cílem zlepšení 

prokrvení a zmírnění otoku, facilitace svalů 

2. péče o jizvu - masáž jizvy a okolí, tlaková masáž jizvy 

3. mobilizace kloubů nohy vpravo: MP klouby (1- 5) dorso - plantárně, latero - laterálně 

mobilizace hlaviček metatarsů proti sobě 

dorsální a plantární vějíř 

Lisfrankův kloub - dorso - plantárně, do rotace 

4. PIR s protažením na m. triceps surae vpravo vleže na břichu 

5. aktivní pohyby s dopomocí do dorsální flexe, plantární flexe, inverse a everse, flexe a 

extense prstů vleže na zádech na lehátku 

6. posilování svalů bérce do plantární flexe - protlačování chodidla do plantární flexe do 

pružného válce zapřeného o zeď vsedě na zemi na podložce 

Výsledek: po terapii došlo k zvýšení joint play v oblasti přednoží a prstů, mírné zlepšení 

v pohyblivosti do plantární flexe 
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Autoterapie: Priessnitzův zábal na zmírnění otoku, aktivní cvičení a pohyby do všech 

směrů na zvýšení pohyblivosti v hlezenním kloubu vpravo, protahování m. triceps surae 

s popruhem pro zvýšení pohyblivosti do dorsální flexe, péče o jizvu a masáž jejího okolí 

Kódy: 21413, 21415, 21225 (2x) 

3. 2. 6. 4 Terapeutická jednotka 20. 1. 2014 

Statut praesens: subjektivní- bolest hlavně v okolí vnitřního kotníku, v okolí jizvy, 

pocitově ztuhlost, bolest chodidla v oblasti paty při pokládání nohy na zem při chůzi 

objektivní - viditelný přetrvávající otok, obvody: hlavičky metatarsů - 22 cm, přes 

malleoly - 24,5 cm, jizvy mírně zarudlé, jizva na vnitřním kotníku tuhá, neprotažitelná a 

nepohyblivá, jizva na vnějším kotníku tužší jen ve své spodní části, rozsah pohybu do 

dorsální flexe nezměněn, plantární flexe 20° 

Cíl terapie: obnova joint play 

                   protažení zkrácených svalů 

                   zvýšení pohyblivosti do všech směrů 

                   posílení svalů bérce 

Návrh terapie: TMT- míčkování, péče o jizvu 

                        mobilizace kloubů nohy 

                        PIR s protažením na zkrácené svaly 

                        aktivní cvičení 

Provedení: 

1. TMT - míčkování přednoží, okolí jizev, celého bérce vpravo s cílem zlepšení 

prokrvení a zmírnění otoku, facilitace svalů 

2. péče o jizvu - masáž jizvy a okolí, tlaková masáž jizvy 

3. mobilizace kloubů nohy vpravo: MP klouby (1- 5) dorso - plantárně, latero - laterálně 

mobilizace hlaviček metatarsů proti sobě 

dorsální a plantární vějíř 

Lisfrankův kloub - dorso - plantárně, do rotace 

4. PIR s protažením na m. triceps surae vpravo vleže na břichu 
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5. aktivní pohyby s dopomocí do dorsální flexe, plantární flexe, inverse a everse, flexe a 

extense prstů vleže na zádech na lehátku 

6. zlepšení pohyblivosti přednoží a prstů - uchopování a zvedání drobných předmětů ze 

země, pohyby prstů "píďalky" vsedě na lehátku 

7. posilování svalů bérce do plantární flexe - protlačování chodidla do plantární flexe do 

pružného válce zapřeného o zeď vsedě na zemi na podložce 

8. nácvik kroku a správného odvinu chodidla v odlehčení v sedě na velkém míči - 

posouvání malými kroky vpřed a zpátky dozadu  

Výsledek: po terapii došlo k uvolnění přednoží, zvýšení pohyblivosti prstů, zlepšení 

prokrvení jizev a jejich okolí, mírnému zlepšení pohyblivosti pravého hlezenního 

kloubu do plantární flexe 

Autoterapie: Priessnitzův zábal na zmírnění otoku, aktivní cvičení a pohyby do všech 

směrů na zvýšení pohyblivosti v hlezenním kloubu vpravo, protahování m. triceps surae 

s popruhem pro zvýšení pohyblivosti do dorsální flexe, cvičení na velkém míči - 

opakování osvojených cviků, péče o jizvu a masáž jejího okolí. 

Fyzikální terapie: vodoléčba, částečná vířivá koupel na DK, hypotermní 15 min 

Kódy: 21413, 21415, 21225 (2x), 21315 

3. 2. 6. 5 Terapeutická jednotka 22. 1. 2014 

Statut praesens: subjektivní - zvýšená bolestivost v okolí zevního kotníku, ráno větší 

ztuhlost a přetrvávající otok 

objektivní - otok pořád přetrvává, obvody: hlavičky metatarsů - 21,5 cm, přes malleoly - 

24,5 cm, jizvy mírně zarudlé, jizva na vnitřním kotníku tužší, neprotažitelná, jizva na 

vnějším kotníku tužší jen ve své spodní části, rozsah pohybu do dorsální flexe 

nezměněn, plantární flexe 20° 

Cíl terapie: obnova joint play 

                   protažení zkrácených svalů 

                   zvýšení pohyblivosti do všech směrů 

                   posílení svalů bérce 

Návrh terapie: TMT - míčkování, péče o jizvu 
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                        mobilizace kloubů nohy 

                        PIR s protažením na zkrácené svaly 

                        aktivní cvičení 

Provedení: 

1. TMT - míčkování přednoží, okolí jizev, celého bérce vpravo s cílem zlepšení 

prokrvení a zmírnění otoku, facilitace svalů 

2. péče o jizvu - masáž jizvy a okolí, tlaková masáž jizvy 

3. mobilizace kloubů nohy vpravo: MP klouby (1- 5) dorso - plantárně, latero - laterálně 

mobilizace hlaviček metatarsů proti sobě 

dorsální a plantární vějíř 

Lisfrankův kloub - dorso - plantárně, do rotace 

4. PIR s protažením na m. triceps surae vpravo vleže na břichu 

5. aktivní pohyby s dopomocí do dorsální flexe, plantární flexe, inverse a everse, flexe a 

extense prstů vleže na zádech na lehátku 

6. nácvik "malé nohy" vsedě na lehátku 

7. zvýšení pohyblivosti přednoží a prstů - uchopování a zvedání drobných předmětů ze 

země prsty pravé nohy, pohyby prstů "píďalky" 

8. posílení svalů bérce do plantární flexe pomocí Therabandu - žlutá barva 

9. nácvik kroku a správného odvinu chodidla v odlehčení v sedě na velkém míči- 

posouvání malými kroky vpřed a zpátky dozadu 

Výsledek: po terapii došlo ke zlepšení pohyblivosti prstů na pravé noze, k uvolnění 

přednoží, zlepšilo se prokrvení v okolí jizev na urychlení hojení 

Autoterapie: Priessnitzův zábal na zmírnění otoku, aktivní cvičení a pohyby do všech 

směrů na zvýšení pohyblivosti v hlezenním kloubu vpravo, protahování m. triceps surae 

s popruhem pro zvýšení pohyblivosti do dorsální flexe, cvičení na velkém míči- 

opakování osvojených cviků, péče o jizvu a masáž jejího okolí 

Fyzikální terapie: vodoléčba, částečná vířivá koupel na DK, hypotermní 15 min 

Kódy: 21413, 21415, 21225 (2x), 21315 
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3. 2. 6. 6 Terapeutická jednotka 24. 1. 2014 

Statut praesens: subjektivní - přetrvávající bolest v oblasti vnitřního kotníku, ráno 

pocitově větší ztuhlost v pravém hlezenním kloubu, bolestivost v chodidle v oblasti paty 

při pokládání chodidla na podložku při chůzi 

objektivní - jizva na vnějším kotníku zatuhlá jen ve své spodní části, jizva na vnitřním 

kotníku mírně zarudlá pořád tužší a neprotažitelná, viditelný přetrvávající otok, obvody: 

přes hlavičky metatarsů - 21,5 cm, přes malleoly - 24 cm, otok mírně ustoupil, joint play 

MP kloubů volná 

Cíl terapie: zmírnění otoku 

                  zlepšení joint play 

                  protažení zkrácených svalů 

                  zvýšení pohyblivosti do všech směrů 

                  posílení svalů pravé dolní končetiny 

Návrh terapie: TMT - míčkování, péče o jizvu 

                        mobilizace kloubů nohy 

                        PIR s protažením na zkrácené svaly 

                        aktivní cvičení 

Provedení: 

1. TMT - míčkování přednoží, okolí jizev, celého bérce vpravo s cílem zlepšení 

prokrvení a zmírnění otoku, facilitace svalů 

2. péče o jizvu - masáž jizvy a okolí, tlaková masáž jizvy 

3. mobilizace kloubů nohy vpravo: MP klouby (1- 5) dorso - plantárně, latero - laterálně 

mobilizace hlaviček metatarsů proti sobě 

dorsální a plantární vějíř 

Lisfrankův kloub - dorso- plantárně, do rotace 

4. PIR s protažením na m. triceps surae vpravo vleže na břichu 

5. aktivní pohyby s dopomocí do dorsální flexe, plantární flexe, inverse a everse, flexe a 

extense prstů vleže na zádech na lehátku 
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6. nácvik "malé nohy" vsedě na lehátku 

7. zvýšení pohyblivosti přednoží a prstů - uchopování a zvedání drobných předmětů ze 

země prsty pravé nohy, pohyby prstů "píďalky" 

8. posílení svalů bérce do plantární flexe pomocí Therabandu - žlutá barva 

9. nácvik kroků a nášlapů pro zlepšení odvinu chodidla v odlehčení vsedě na velkém 

míči - přesouvání s míčem malými kroky dopředu a zpátky dozadu 

10. zlepšení pohyblivosti v hlezenním kloubu, posílení svalů - sed na velkém míči, 

přenášení váhy střídavě na špičky a na paty 

Výsledek: nové cviky stav pacientky nezhoršují, po terapii došlo ke zlepšení prokrvení 

přednoží, jizev a jejich okolí, zmírnění otoku a zlepšení pohyblivosti přednoží 

Autoterapie: Priessnitzův zábal na zmírnění otoku, aktivní cvičení - pohyby do všech 

směrů i přes mírnou bolest, cvičení na velkém míči - opakování cviků osvojených na 

terapii, péče o jizvu, masáž okolí jizev 

Fyzikální terapie: vodoléčba, částečná vířivá koupel na DK, hypotermní 15 min 

Kódy: 21413, 21415, 21225 (2x), 21315 

3. 2. 6. 7 Terapeutická jednotka 27. 1. 2014 

Statut praesens: subjektivní - zmírnění bolesti, pocitově pravý hlezenní kloub volnější, 

zmenšení otoku, vyšší bolest jen v okolí vnitřního kotníku 

objektivní - jizva na vnějším kotníku zatuhlá jen ve své spodní části, jizva na vnitřním 

kotníku mírně zarudlá pořád tužší a neprotažitelná, viditelný přetrvávající otok, obvody: 

přes hlavičky metatarsů - 21,5 cm, přes malleoly - 24 cm, otok mírně ustoupil, joint play 

MP kloubů volná, kloubní rozsahy: plantární flexe - 20° - zlepšení o 5° od začátku 

terapie, dorsální flexe nezměněna - 0° 

Cíl terapie: zmírnění otoku 

                  zlepšení joint play 

                  protažení zkrácených svalů 

                  zvýšení pohyblivosti do všech směrů 

                   posílení svalů pravé dolní končetiny 

Návrh terapie: TMT - míčkování, péče o jizvu 
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                        mobilizace kloubů nohy 

                        PIR s protažením na zkrácené svaly 

                        aktivní cvičení 

Provedení: 

1. TMT - míčkování přednoží kaudo- kraniálně, míčkování a masáž okolí jizev a celého 

bérce vpravo na zmírnění otoku a zlepšení prokrvení, facilitace svalů 

2. péče o jizvu - tlaková masáž jizvy, masáž jejího okolí na zabránění srůstů a urychlení 

hojení 

3. mobilizace kloubů nohy vpravo:  

mobilizace hlaviček metatarsů proti sobě 

dorsální a plantární vějíř 

Lisfrankův kloub - dorso - plantárně, do rotace 

mobilizace os calcaneus - plantárně, dorsálně, latero - laterálně 

4. PIR s protažením na m. triceps surae vpravo vleže na břichu 

5. aktivní pohyby s dopomocí do dorsální flexe, plantární flexe, inverse a everse, flexe a 

extense prstů vleže na zádech na lehátku 

6. nácvik "malé nohy" vsedě na lehátku 

7. zvýšení pohyblivosti přednoží a prstů - uchopování a zvedání drobných předmětů ze 

země prsty pravé nohy, pohyby prstů "píďalky" 

8. posílení svalů bérce do plantární flexe pomocí Therabandu - červená barva - mírné 

zvýšení obtížnosti 

9. nácvik kroků a nášlapů pro zlepšení odvinu chodidla v odlehčení vsedě na velkém 

míči - přesouvání s míčem malými kroky dopředu a zpátky dozadu 

10. posílení svalů pravé dolní končetiny, zvýšení zátěže - sed na velkém míči, 

protlačování chodidla do overballu položeného pod pravou nohou 

11. zlepšení pohyblivosti v hlezenním kloubu, posílení svalů - sed na velkém míči, 

přenášení váhy střídavě na špičky a na paty 
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12. přenášení váhy na pravou dolní končetinu v odlehčení vsedě na míči s přidržováním 

o žebřiny na zlepšení stability 

Výsledek: cvičení stav pacientky nezhoršuje, po terapii došlo k uvolnění a zvýšení 

pohyblivosti přednoží, zlepšení prokrvení v okolí jizev, uvolnění a zvýšení pohyblivosti 

do plantární flexe, everse a inverse 

Autoterapie: Priessnitzův zábal na zmírnění otoku, aktivní cvičení - pohyby do všech 

směrů i přes mírnou bolest, cvičení na velkém míči- opakování cviků osvojených na 

terapii, péče o jizvu, masáž okolí jizev 

Fyzikální terapie: vodoléčba, částečná vířivá koupel na DK, hypotermní 15 min 

Kódy: 21413, 21415, 21225 (2x), 21315 

3. 2. 6. 8 Terapeutická jednotka 29. 1. 2014 

Statut praesens: subjektivní - pociťuje velkou bolest v pravém hlezenním kloubu - po 

pádu a došlapu, velká citlivost na dotek i pohyb, zvětšení otoku 

objektivní - pacientka v pondělí 27. 1. 2014 po odchodu z terapie před nemocnicí 

uklouzla na náledí, plnou vahou došlápla na pravou nohu a upadla, od té doby velká 

bolestivost v pravém hlezenním kloubu převážně v místě jizev na mediálním i 

laterálním kotníku, aspekcí vnímám zvětšení otoku, dneska návštěva u ošetřujícího 

doktora na kontrolu, obvody: hlavičky metatarsů 22,5 cm, malleoly 26 cm, rozsah 

pohybů: dorsální flexe minimální - cca 3 stupně, plantární flexe 15 stupňů 

Cíl terapie: zmírnění otoku 

                   zlepšení joint play 

                   protažení zkrácených svalů 

                   zvýšení pohyblivosti do všech směrů 

Návrh terapie: TMT- míčkování, péče o jizvu 

                        mobilizace kloubů nohy 

                        PIR s protažením na zkrácené svaly 

                        aktivní cvičení 
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Provedení: 

1. TMT - míčkování přednoží kaudo - kraniálně, míčkování a masáž okolí jizev a celého 

bérce vpravo na zmírnění otoku a zlepšení prokrvení, facilitace svalů 

2. péče o jizvu - tlaková masáž jizvy, masáž jejího okolí na zabránění srůstů a urychlení 

hojení 

3. mobilizace kloubů nohy vpravo: MP klouby (1- 5) dorso - plantárně, latero - laterálně 

mobilizace hlaviček metatarsů proti sobě 

dorsální a plantární vějíř 

Lisfrankův kloub - dorso - plantárně, do rotace 

mobilizace os calcaneus - plantárně, dorsálně, latero - laterálně  

4. PIR s protažením na m. triceps surae vpravo vleže na břichu 

5. aktivní pohyby s dopomocí do dorsální flexe, plantární flexe, inverse a everse, flexe a 

extense prstů vleže na zádech na lehátku 

6. nácvik kroků a nášlapů v odlehčení vsedě na velkém míči 

7. přenášení váhy na pravou dolní končetinu v odlehčení vsedě na míči 

Výsledek: pro zvýšenou bolestivost a citlivost pravého hlezenního kloubu zvolené 

jenom lehčí cvičení, terapie ukončena dříve 

Autoterapie: Priessnitzův zábal na zmírnění otoku, aktivní cvičení - pohyby do všech 

směrů i přes mírnou bolest, cvičení na velkém míči - opakování cviků osvojených na 

terapii, péče o jizvu, masáž okolí jizev 

Fyzikální terapie: vodoléčba, částečná vířivá koupel na DK, hypotermní 15 min 

Kódy: 21413, 21415, 21225, 21315 

3. 2. 6. 9 Terapeutická jednotka 31. 1. 2014 

Statut praesens: subjektivní - od poslední terapie zmírnění bolesti, nepociťuje tak velkou 

tuhost v pravém hlezenním kloubu, subjektivně i zmírnění otoku 

objektivní - viz výstupní kinesiologický rozbor, po kontrole u ošetřujícího lékaře 

doporučení začít zatěžovat do snesitelné bolesti 

Cíl terapie: zmírnění otoku 
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                   zlepšení joint play 

                   protažení zkrácených svalů 

                   zvýšení pohyblivosti do všech směrů 

                    posílení svalů pravé dolní končetiny 

Návrh terapie: TMT - míčkování, péče o jizvu 

                        mobilizace kloubů nohy 

                        PIR s protažením na zkrácené svaly 

                        aktivní cvičení 

Provedení: 

1. TMT - míčkování přednoží kaudo - kraniálně, míčkování a masáž okolí jizev a celého 

bérce vpravo na zmírnění otoku a zlepšení prokrvení, facilitace svalů 

2. péče o jizvu - tlaková masáž jizvy, masáž jejího okolí na zabránění srůstů a urychlení 

hojení 

3. mobilizace kloubů nohy vpravo: MP klouby (1- 5) dorso - plantárně, latero - laterálně 

mobilizace hlaviček metatarsů proti sobě 

dorsální a plantární vějíř 

Lisfrankův kloub - dorso - plantárně, do rotace 

Chopartův kloub - dorsálním směrem 

mobilizace os calcaneus - plantárně, dorsálně, latero - laterálně 

4. PIR s protažením na m. triceps surae vpravo vleže na břichu 

5. aktivní pohyby s dopomocí do dorsální flexe, plantární flexe, inverse a everse, flexe a 

extense prstů vleže na zádech na lehátku 

6. nácvik "malé nohy" vsedě na lehátku 

7. zvýšení pohyblivosti přednoží a prstů - uchopování a zvedání drobných předmětů ze 

země prsty pravé nohy, pohyby prstů "píďalky" 

8. nácvik kroků a nášlapů v odlehčení vsedě na velkém míči 

9. přenášení váhy na pravou dolní končetinu v odlehčení vsedě na míči 
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10. nácvik korigovaného stoje na obou dolních končetinách 

Výsledek: zlepšení joint play v oblasti přednoží a hlezenního kloubu vpravo, zlepšení 

kloubního rozsahu do plantární flexe, everse a inverse, pacientka cviky zvládá bez 

problémů, cviky si osvojila a je schopna v nich pokračovat dále i doma 

Autoterapie: Priessnitzův zábal na zmírnění otoku, aktivní cvičení - pohyby do všech 

směrů i přes mírnou bolest, cvičení na velkém míči - opakování cviků osvojených na 

terapii, péče o jizvu, masáž okolí jizev 

Fyzikální terapie: vodoléčba, částečná vířivá koupel na DK, hypotermní 15 min 

Kódy: 21414, 21415, 21225 (2x), 21315 

3. 2. 7 Výstupní kinesiologický rozbor  

Datum: 31. 1. 2014 

3. 2. 7. 1 Vyšetření stoje 

zezadu 

stojná báze v normě 

váha převážně na levé dolní končetině  

PDK držena v mírné zevní rotaci v kyčelním kloubu  

v oblasti Achilovy šlachy pořád přetrvává viditelný otok a zarudnutí 

asymetrie v kontuře m. triceps surae, pravý je užší   

rozdíl v kontuře stehenních svalů - pravý stehenní sval pořád užší než levý  

paravertebrální valy v hypertonu, více na pravé straně  

elevace pravého ramene  

hlava v ose 

zboku  

podélná klenba obou DKK snížena  

kolem zevního kotníku patrna jizva cca 10 cm  

v oblasti pravého hlezenního kloubu pořád přetrváva otok 

zarudnutí  
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kolenní klouby v hyperextenzi bilat.  

hyperlordóza v bederní oblasti páteře  

protrakce ramen  

předsun hlavy 

zepředu  

otok na PDK v oblasti hlezenního kloubu  

změna barvy kůže - mírné zarudnutí v oblasti pravého hlezenního kloubu  

viditelná jizva v oblasti mediálního maleolu, cca 5 cm  

pravá noha držena v zevní rotaci  

asymetrie v kontuře stehenních svalů - pravé je užší  

pupík symetrický  

hrudník symetrický  

pravý horní trapézový sval v hypertonu  

hlava v ose 

Stoj na dvou vahách - PDK - 20 kg LDK - 35 kg 

Stoj na 1DK - stoj na LDK - bpn 

                       stoj na PDK - nevyšetřen, kvůli zvýšené bolestivosti při větším zatížení 

3. 2. 7. 2 Vyšetření pánve palpací  

SIAS - v rovině 

SIPS - v rovině 

cristy - v rovině 

3. 2. 7. 3 Vyšetření rozvíjení páteře 

flexe - výrazný rozvoj Cp, oploštění v Thp, výrazné zalomení v Th - L přechodu, Lp bez 

výrazného rozvíjení 

extenze - plynulý rozvoj Cp, snížený rozvoj Thp, zalomení v Th - L přechodu 

lateroflexe - symetrická bilaterálně, snížený rozvoj Thp a Lp 
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3. 2. 7. 4 Vyšetření chůze 

Pacientka může zatěžovat PDK do snesitelné bolesti.  

Třídobá chůze o 2 FH. Pacientka jen naznačuje krok a odvin chodidla. Špatný stereotyp 

chůze. Nedochází k dorsální flexi v pravém hlezenním kloubu. PDK je pokládána na 

podložku na celé chodidlo. Nedochází ke správnému odvinu chodidla PDK. Asymetrie 

ve flexi kolenních kloubů a taky v délce kroků. Pohyby pánve minimální. Při chůzi 

hlava v předsunu a elevace ramen. Chůze pořád nejistá a nestabilní. 

modifikace chůze - nevyšetřovány  

3. 2. 7. 5 Aspekce  

Vyšetřováno vleže na zádech na lehátku. 

jizva na mediálním malleolu - cca 5cm, přetrvávající zarudnutí 

jizva na laterálním malleolu - cca 10cm, zahojena 

viditelný přetrvávající otok kolem hlezenního kloubu PDK 

3. 2. 7. 6 Palpace  

Vyšetřováno vleže na zádech na lehátku. 

jizva na mediálním malleolu - tuhá, citlivá na dotek 

jizva na laterálním malleolu - tužší ve své spodní části, horní část volná a posunlivá 

při palpaci citlivá oblast malleolů, více na vnitřní straně hlezenního kloubu, přednoží a 

bérec bez bolesti 

3. 2. 7. 7 Vyšetření pohybových stereotypů 

dle Jandy 

extenze v kyčelním kloubu - zapojení svalů 

1. mm. glutei, ischiokrurální svaly 

2. homolaterální svaly Lp 

3. kontralaterální svaly Lp 

4. homolaterální svaly Th - Lp 

5. kontralaterální svaly Th -  Lp 



44 

 

6. svaly pletence ramenního 

Legenda: 1. m. gluteus maximus, 2. ischiokrurální svaly, 3. paravertebrální svaly Lp 

kontralaterální strana, 4. paravertebrální svaly Lp homolaterální strana, 5. 

paravertebrální svaly Th - L přechodu kontralaterální strana, 6. paravertebrální svaly Th 

- L přechodu homolaterální strana, 7. svaly pletence ramenního 

abdukce v kyčelním kloubu 

- při abdukci dochází k mírnému vytočení PDK do zevní rotace, k elevaci pánve ani k 

flexi v kyčelním kloubu nedochází 

Legenda: 1. m. gluteus medius a minimus, 2. m. tensor fasciae latae, 3. m. quadratus 

lumborum, 4. m. iliopsoas, 5. m. rectus femoris, 6. břišní svaly 

3. 2. 7. 8 Antropometrické vyšetření 

dle Haladové 

změřeny obvody a délky DKK krejčovským metrem v leže na zádech 

Tabulka č. 8 - antropometrie, obvodové rozměry DKK (výstupní KR) 

Obvodové rozměry PDK (cm) LDK (cm) 

Stehno( 15cm nad patellou) 49 50 

Nad patellou 38 38 

Přes patellu 37 37 

Přes tuberositas tibiae 33 33 

Lýtko  34 35 

Přes malleoly  23,5 22 

Nárt- pata 30 28 

Hlavičky metatarsů 22 21 
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Tabulka č. 9 - antropometrie, délkové rozměry DKK (výstupní KR) 

3. 2. 7. 9 Goniometrie 

dle Jandy, měřeno dvouramenným plastovým goniometrem, zápis metodou SFTR 

Tabulka č. 10 - goniometrie, kloubní rozsahy DKK (výstupní KR) 

- neměla jsem k dispozici prstový goniometr, flexe i extenze všech prstů mnohem větší 

rozsah než při vstupním kinesiologickým rozboru, v porovnání s LDK přetrvává mírné 

omezení pravděpodobně kvůli stále přítomnému otoku 

 

Délkové rozměry PDK (cm) LDK (cm) 

Anatomická délka- troch. 

major- malleolus lat. 

74 74 

Funkční délka- SIAS- 

malleolus med. 

76 76 

Umbillicus- malleolus med. 85 85 

Dolní končetina Rovina Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

levá pravá levá pravá 

 - kyčelní kloub S 10-0-120 10-0-120 15-0-125 15-0-125 

 F 30-0-15 30-0-15 35-0-20 35-0-20 

 R 40-0-30 35-0-30 45-0-35 40-0-35 

 - kolenní kloub S 0-0-125 0-0-125 0-0-130 0-0-130 

 - hlezenní kloub S 15-0-45 0-5-20 20-0-50 0-5-25 

 R 15-0-40 10-0-20 20-0-45 15-0-25 
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3. 2. 7. 10 Vyšetření svalové síly 

dle Jandy 

 Sval Pohyb PDK LDK 

kyčel iliopsoas flexe 4 5 

gluteus max., flexory kolen extenze 4- 5 

gluteus maximus extenze 

(modifikace) 

4 5 

adductorec, gracilis, 

pectineus 

addukce 4 5 

gluteus med.+min., t. F. latae abdukce 4 5 

piriformis, gemeli, obturatorii zevní rotace 4- 4+ 

gluteus min., t. f. latae vnitřní rotace 4- 4+ 

koleno biceps femoris, semim., 

semit. 

flexe 4 5 

quadriceps femoris extenze 4 5 

kotník triceps surae Pflexe s ext. kolenní 4(OP) 5- 

soleus Pflexe s flx. kolenní 4(OP) 5- 

tibialis posterior supinace s Pflexí 4(OP) 5- 

tibialis anterior supinace s Dflexí 3+(OP) 5- 

peroneus longus+ brevis plantární pronace 4(OP) 5- 

prsty lumbricales II.- V. flexe MP 4 (OP) 4+ 

inter. plantares, add. hallucis addukce nesvede 
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inter. dorsales, abduc. hall. abdukce nesvede 

palec flexor hallucis longus flexe 4 (OP) 4+ 

extensor hallucis longus extenze 4 (OP) 4+ 

Tabulka č. 11 - Svalová síla dle Jandy (výstupní KR) 

3. 2. 7. 11 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Sval Stupeň zkrácení 

 vpravo vlevo 

m. gastrocnemius 2 0 

m. soleus 2 0 

m. iliopsoas 0 0 

m. rectus femoris 1 1 

m. tensor fasciae latae 1 1 

adduktory jednokloubové 0 0 

adduktory dvoukloubové 0 0 

flexory kolenního kloubu 0 0 

m. piriformis 1 1 

Tabulka č. 12 - vyšetření zkrácených svalů (výstupní KR) 
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3. 2. 7. 12 Vyšetření joint play 

vyšetřeny DKK 

Kloub Směr PDK LDK 

interfalangeální 

(IP1, IP2) 

dorsoplantárně bpn bpn 

IP1, IP2 latero-laterálně bpn bpn 

MP 1-5 dorsoplantárně bpn bpn 

MP 1-5 laterálně bpn bpn 

Lisfrankův kloub dorsoplantárně bpn bpn 

Lisfrankův kloub rotace bpn bpn 

hlavička fibuly dorso- ventrálně bpn bpn 

patella všechny směry bpn bpn 

Tabulka č. 13 - vyšetření joint play (výstupní KR) 

- talokrurální kloub snížena joint play, zvýšena citlivost a bolestivost 

3. 2. 7. 13 Neurologické vyšetření 

vyšetření povrchového čití (oblasti L4, L5, S1) - taktilní čití - bpn bilaterálně 

vyšetření hlubokého čití (vyšetřováno na palci DK bilat) - polohocit - bpn bilaterálně 

                                         pohybocit - bpn bilaterálně 

Reflexy: patelární - bpn bilaterálně 

               Achillova šlacha - bpn bilaterálně 

               medioplantární - bpn bilaterálně 
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3. 2. 7. 13 Vyšetření měkkých tkání  

dle Lewita 

kůže 

aspekce: kůže v oblasti přednoží a hlezenního kloubu PDK napjata, přítomný otok 

měkkých tkání, bez ztráty ochlupení 

palpace: kůže v oblasti dorza nohy a hlezenního kloubu PDK tenčí, napětí kůže s 

otokem měkkých tkání 

podkoží 

podkoží v oblasti dorza nohy a hlezenního kloubu PDK- omezena posunlivost, pružnost 

a protažitelnost  

3. 2. 7. 14 Palpace svalů DKK  

dle Lewita 

sval pravý levý 

m. gastrocnemius bpn bpn 

m. soleus bpn bpn 

m. iliopsoas hypertonus hypertonus 

m. quadriceps femoris bpn bpn 

m. tensor fasciae latae bpn bpn 

adductory jednokloubové palpační citlivost palpační citlivost 

adductory dvoukloubové bpn bpn 

ischiokrurální svaly bpn bpn 

m. piriformis hypertonus hypertonus 

m. tibialis anterior palpační citlivost bpn 

Tabulka č. 14 - palpace svalů DKK (výstupní KR) 
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3. 2. 7. 15 Závěr vyšetření 

Pacientka 8 týdnů po zlomenině hlezenního kloubu při stoji přenáší váhu převážně na 

levou dolní končetinu, PDK drží v mírné zevní rotaci v kyčelním kloubu. Je viditelný 

otok v oblasti pravého hlezenního kloubu, zezadu v oblasti Achillovy šlachy a také ještě 

mírné zarudnutí. Je viditelný rozdíl v kontuře lýtkových a stehenních svalů, na pravé 

dolní končetině jsou o přibližně 1 cm užší. Zboku viditelná hyperextenze kolenních 

kloubů bilaterálně. Paravertebrální svaly jsou v hypertonu, elevace pravého ramene. 

Pacientka využívá třídobou chůzi o 2 FH. Při vyšetření zjištěna asymetrie délky kroků. 

Pacientka nesvede dorsální flexi v pravém hlezenním kloubu, nedochází ke správnému 

odvinu chodidla od podložky a pokládá pravou nohu na celé chodidlo. Viditelná 

asymetrie ve flexi kolenních kloubů při chůzi. Chůze je nejistá. 

Při palpaci zvýšena citlivost jizvy na mediálním malleolu, jizva je tuhá. Jizva na 

laterálním malleolu tužší jen ve své spodní části.  

Při antropometrickém vyšetření naměřen rozdíl v obvodu stehen a lýtek o 1 cm. V 

oblasti pravého hlezenního kloubu přetrvává otok. Přes hlavičky metatarsů je rozdíl 

mezi PDK a LDK 1 cm a přes malleoly je rozdíl 1,5 cm. 

Kloubní rozsahy v pravém hlezenním kloubu jsou značně omezeny oproti LDK. 

Pacientka nesvede dorsální flexi v pravém hlezenním kloubu nad 90°. Při vyšetření 

svalové síly zjištěno oslabení pravé dolní končetiny oproti levé celkově o přibližně 1 

stupeň.  

Při vyšetření zkrácených svalů zjištěno zkrácení hlavně v oblasti m. triceps surae vpravo 

a mírné zkrácení m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae a m piriformis bilaterálně. 

Joint play celého přednoží je bez patologických nálezů, v talokrurálním kloubu je joint 

play snížena a je větší citlivost. Při palpačním vyšetření zjištěn hypertonus v oblasti m. 

iliopsoas a m. piriformis.  
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3. 2. 8 Zhodnocení efektu terapie 

Funkční testy 13. 1. 2014 31. 1. 2014 

Vyšetření stoje váha převážně na levé 

dolní končetině, PDK 

držena ve flexi a zevní 

rotaci 

váha převážně na levé 

dolní končetině, PDK 

držena v mírné zevní 

rotaci 

Stoj na dvou vahách nevyšetřen z důvodu 

velké bolesti a úplného 

odlehčení PDK 

PDK- 20 kg, LDK- 35 kg  

Chůze Třídobá chůze o 2 FH, 

špatný stereotyp- 

elevovaná PDK, velká 

nestabilita a asymetrie v 

délce kroku a v rytmizaci 

chůze, nedochází k 

odvíjení chodidla 

Třídobá chůze o 2 FH, 

nedochází k dorsální flexi 

v pravém hlezenním 

kloubu a k odvíjení 

chodidla, chůze je 

stabilnější 

Vyšetření jizvy obě jizvy zarudlé, na 

laterální patrné stroupky, 

jizvy jsou tuhé, 

neposunlivé a 

neprotažitelné  

na mediální jizvě 

přetrvává zarudnutí, 

laterální jizva zahojena, 

tužší ve své spodní části 

Antropometrie- obvody přes hlavičky metatarsů: 

23 cm, malleoly: 25 cm, 

nárt- pata: 31 cm 

Hlavičky metatarsů: 22 

cm, malleoly: 23,5 cm, 

nárt- pata: 30 cm 

Pasivní pohyby pravý 

hlezenní kloub 

S 0- 5- 15 

R 5- 0- 15  

S 0- 5- 20 

R 10- 0- 20 

Svalová síla v oblasti 

hlezna a přednoží  

cca 3+ (OP) cca 4 (OP) 
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Joint play klouby v oblasti levého 

hlezenního kloubu a 

přednoží bez kloubní 

vůle, palpačně bolestivé 

celé přednoží volné, bez 

patologických nálezů 

Tabulka č. 15 - zhodnocení efektu terapie 

 Pacientka dobře reagovala a subjektivně cítila uvolnění po vířivé koupeli, kterou 

měla vždy před terapií od svojí třetí návštevy. Velmi účinné byly také mobilizace 

kloubů nohy. Pacientka dobře spolupracovala i při analztickém cvičení a posilování 

hlavně vsedě na míči při kterém si zvykala na větší zátěž na pravou dolní končetinu. 

Cvičení ve stoji a nácvik senzomotoriky nebyl možný z důvodu předepsaného 

odlehčování pravé dolní končetiny a velké bolestivosti. 

 Z krátkodobého plánu se povedlo splnit obnovu joint play v oblasti celé nohy 

PDK, posílit celou PDK a yvýšit tak svalovou sílu o cca 1 stupeň. Zlepěila se také 

stabilita a jistota v chůzi a celkové postavení končetiny. Kloubní rozsahy se kromě 

dorzální flexe, která zůstala stejná zlepšily alespoň o cca 5 stupňů. Po dobu devíti 

setkání se nepovedlo zcela odstranit otok v oblasti hlezenního kloubu PDK. 

 Pro další terapii bych doporučila na zmírnění nebo úplné odstranění otoku 

manuální lymfodrenáž popřípadě lymfatický kinesiotape. Při povolení zátěže bych 

pokračovala senzomotorickým cvičením na zlepšení stability v hlezenním kloubu, 

celkové posílení a odstranění svalových dysbalancí.  
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4. Závěr 

 Tato bakalářská práce se ve své teoretické části zabývá problematikou 

traumatologie dolní končetiny a základními znalostmi o zlomeninách, možnostmi jejich 

léčby a informacemi o osteosyntéze hlezenního kloubu. 

 Náplní této bakalářské práce bylo dále zpracování pacienta s danou diagnózou. 

Absolvovala jsem souvislou měsíční praxi v Centru léčby pohybového aparátu ve 

Vysočanech, kde mi byl příslušný pacient přidělen. 

 S pacientkou jsem absolvovala 9 setkání, po dobu kterých jsem měla možnost 

provést celkové vyšetření a dle výsledků aplikovat vhodné terapeutické metody a 

postupy. V průběhu jednotlivých terapií jsem sledovala změny a reakce pacientky. 

 Pacientka přistupovala k léčbě pozitivně a aktivně, byla vidět velká snaha vrátit 

se do normálního života a k běžným denním činnostem. Změny a pokroky nastávaly ale 

velmi pomalu a postupně. Největší problém dělal velký otok v oblasti pravého 

hlezenního kloubu, který překážel i v pohybu do všech směrů. Prognóza pacientky je 

pozitivní, ale je pravděpodobné, že to zabere více času. Cíle krátkodobého plánu se 

nepodařilo splnit v plné míře, ale došlo k velkému pokroku a zlepšení. Doporučuji 

pokračovat v rehabilitaci a zaměřit se i na cíle dlouhodobého plánu.  

 Kromě této konkrétní pacientky jsem měla možnost se na pracovišti setkat s 

mnohými pacientami s různými diagnózami, kde jsem si mohla vyzkoušet získané 

teoretické informace a znalosti v praxi pod vedením zkušených fyzioterapeutů.  
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Příloha č. 1 - Vyjádření etické komise 

  



 

Příloha č. 2 - Návrh informovaného souhlasu 

Informovaný souhlas pacienta 

V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (§ 23 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb.) a 

Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, Vás žádám o souhlas k 

vyšetření a následné terapii. Dále Vás žádám o souhlas k nahlížení do Vaší zdravotnické 

dokumentace osobou získávající způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v rámci 

praktické výuky a s uveřejněním výsledků terapie v rámci bakalářské práce na FTVS 

UK. Také Vás žádám o možnost zhotovit si fotodokumentaci průběhu terapie. Osobní 

data ani obličej nebudou v této studii zveřejněna.  

 

Dnešního dne jsem byla odborným pracovníkem poučena o plánovaném vyšetření a 

následné terapii. Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, 

že odborný pracovník, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem 

tohoto písemného informovaného souhlasu, a měla jsem možnost klást mu otázky, na 

které mi řádně odpověděl. Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně 

porozuměla a výslovně souhlasím s provedením vyšetření a následnou terapií. 

Souhlasím s nahlížením níže jmenované osoby do mé dokumentace a s uveřejněním 

výsledků terapie v rámci studie. 

 

Datum: ....................................... 

Osoba, která provedla poučení: .................................................................. 

Podpis osoby, která provedla poučení: ....................................................... 

Vlastnoruční podpis pacientky: .................................................................. 

  



 

Příloha č. 3 - Seznam zkratek 

add. - adductor 

AGR - antigravitační relaxace 

ATC - articulatio talocruralis 

bilat. - bilaterálně 

bpn - bez patologických nálezů 

cca - přibližně 

Cp - krční páteř 

DK - dolní končetina 

DKK - dolní končetiny 

dx. - dexter 

F - frontální 

FH - francouzské hole 

fract. - fractura 

inter. - interossei 

IP - interphalangeální 

KR - kineziologický rozbor 

L - lumbální 

LDK - levá dolní končetina 

Lp - lumbální páteř 

LTV - léčebná tělesná výchova 

m. - musculus 

max. - maximus 

med. - medius 

min. - minimus 

mm. - musculi 



 

MP - metatarso - phalangové 

NO - nynější onemocnění 

OA - osobní anamnéza 

OP - omezený pohyb 

OS - osteosyntéza 

OS mat. - osteosyntetický materiál 

p. p. i. - per primam 

PA - pracovní anamnéza 

PDK - pravá dolní končetina 

PIR - postizometrická relaxace 

PNF - proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

postfix. - postfixační 

R - rovina rotací 

RA - rodinná anamnéza 

RHB - rehabilitace 

RTG - rentgenologické vyšetření 

S - rovina sagitální 

S - sakrální 

semim. - semimembranosus 

semit. - semitendinosus 

SF -  sádrová fixace 

SIAS - spina iliaca anterior superior 

SIPS - spina iliaca posterior superior 

SMS - senzomotorická stimulace  

Soc. A - sociální anamnéza 

Sport. A - sportovní anamnéza 



 

St. p. - stav po 

t. f. latae - tensor fasciae latae 

TEN - tromboembolická nemoc 

Thp - hrudní páteř 

TMT - technika měkkých tkání 

TrP - trigger point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 4 - Seznam tabulek 

Tabulka č. 1 - antropometrie, obvodové rozměry DKK (vstupní KR) 

Tabulka č. 2 - antropometrie, délkové rozměry DKK (vstupní KR) 

Tabulka č. 3 - goniometrie, kloubní rozsahy DKK (vstupní KR) 

Tabulka č. 4 - svalová síla dle Jandy (vstupní KR) 

Tabulka č. 5 - vyšetření zkrácených svalů (vstupní KR) 

Tabulka č. 6 - vyšetření joint play (vstupní KR) 

Tabulka č. 7 - palpace svalů DKK (vstupní KR) 

Tabulka č. 8 - antropometrie, obvodové rozměry DKK (výstupní KR) 

Tabulka č. 9 - antropometrie, délkové rozměry DKK (výstupní KR) 

Tabulka č. 10 - goniometrie, kloubní rozsahy DKK (výstupní KR) 

Tabulka č. 11 - svalová síla dle Jandy (výstupní KR) 

Tabulka č. 12 - vyšetření zkrácených svalů (výstupní KR) 

Tabulka č. 13 - vyšetření joint play (výstupní KR) 

Tabulka č. 14 - palpace svalů DKK (výstupní KR) 

Tabulka č. 15 - zhodnocení efektu terapie 

  



 

Příloha č. 5 - Seznam obrázků 

Obrázek č. 1 - articulatio talocruralis 

Obrázek č. 2 - pohyby v hlezenním kloubu 

Obrázek č. 3 - zlomenina hlezna  



 

Příloha č. 6 - Fotodokumentace 

 

Fotka č. 1 - jizva na mediálním kotníku (vstupní KR) 

 

Fotka č. 2 - jizva na laterálním kotníku (vstupní KR) 



 

 

Fotka č. 3 - dorsální flexe (vstupní KR) 

 

Fotka č. 4 - plantární flexe (vstupní KR) 

 



 

 

Fotka č. 5 - dorsální flexe (výstupní KR) 

  

Fotka č. 6 - plantární flexe (výstupní KR) 

 


