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Abstrakt 

Autor:  Mgr. Eliška Křížová 

Název:  Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po distorzi hlezenního 

kloubu       

Cíl:  Cílem bakalářské práce je teoretické seznámení se s tématem, shrnutí 

poznatků o problematice ucelené rehabilitace u pacientů po distorzi 

hlezenního kloubu a převedení těchto poznatků do praxe. Naučit se 

vést pravidelnou terapii na základě předem vytvořeného krátkodobého 

a dlouhodobého rehabilitačního plánu a zpracovat kazuistiku pacienta 

s touto diagnózou. 

Metody:  V obecné části bakalářské práce je využita metoda rešerše literatury 

s poznatky z oblasti anatomie, kineziologie a biomechaniky 

hlezenního kloubu. Dále pak o možnostech vzniku distorze hlezna, její 

diagnostiky a následné léčby a rehabilitace. Ve speciální části je 

zpracována podrobná kazuistika pacientky po distorzi hlezenního 

kloubu v rámci odborné praxe v Institutu klinické a experimentální 

medicíny v Praze pod vedením supervizora Bc. Roberta Charváta. 

Jsou využity různé fyzioterapeutické metody pro zlepšení zdravotního 

stavu pacientky. Je zpracován vstupní a výstupní kineziologický 

rozbor, návrh krátkodobé i dlouhodobé rehabilitace, jsou zde 

podrobně rozepsány jednotlivé terapie a jejich zhodnocení.  

Výsledky:  Stanovené cíle se podařilo splnit. Byly zpracovány teoretické 

poznatky dané problematiky. Pacientce se podařilo odstranit otok, 

snížit bolestivost hlezna. Došlo ke zvýšení kloubního rozsahu a 

zlepšení kloubní vůle jednotlivých kloubů nohy. Zlepšila se stabilita 

pacientky a došlo ke zvýšení svalové síly u oslabených svalů a snížení 

tonu u svalů hypertonických. Podařilo se zlepšit i protažlivost a 

posunlivost fascií v dané oblasti.     

Klíčová slova:  distorze, hlezenní kloub, fyzioterapie, kazuistika, rehabilitace 



 

Abstract 

Author:  Mgr. Eliška Křížová 

Title:  Case report of physiotherapy care of patient with distortion of the ankle 

Objectives:  The objective of this bachelor thesis is to introduce the theory of the 

topic, summarise the knowledge in the area of complex rehabilitation of 

patients with distortion of the ankle, and introducing this knowledge in 

practice. Also, to learn to conduct regular therapy based on prepared 

short and long term rehabilitation plan and to compile a case report of a 

patient with this diagnosis. 

Methods:  In the general part of the thesis we use the background research for 

anatomical, kinesiological and biomechanical findings of the ankle 

joint, and also findings about ankle distortion, its diagnostics, treatment 

and therapy. In the special part we describe in detail the case report of a 

patient with a distortion of the ankle, treated in the course of a 

professional experience at the Institute for Clinical and Experimental 

Medicine (IKEM) in Prague under the supervision of Bc. Robert 

Charvát. We use several physiotherapeutic methods to improve the 

patient’s health. We provide input and output kinesiological analysis, 

proposal of short and long term rehabilitation, and we detail individual 

therapies and their assessment. 

Results:  We fulfilled the set objectives. We compiled the theoretical findings of 

this area of expertise. As to the patient, both the swelling and the pain 

in the ankle were reduced. The joint range has increased and the 

looseness of other leg joints was improved. The patient’s stability was 

improved and the muscle strength improved for weakened muscles, 

while the tonus was reduced in hypertonic muscles. We also managed 

to improve the fascia elongation and movement in the area. 

Key words:  distortion, ankle joint, physiotherapy, case report, rehabilitation 
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Seznam zkratek 

AA alergologická anamnéza 

AGR   antigravitační relaxace 

AEK   agisticko-excentrická kontrakce 

AP  aktivní pohyb 

ATL   ligamentum talofibularis anterior 

CFL   ligamentum calcaneofibularis 

DK   dolní končetina 

DKK   dolní končetiny 

FA farmakologická anamnéza 

HK horní končetina 

HKK horní končetiny 

iLTV  individuální léčebná tělesná výchova  

L  levá 

LDK   levá dolní končetina 

LTV léčebná tělesná výchova  

m.   musculus 

mm.  musculi 

MP metacarp 

MT  metatarzální 

OA osobní anamnéza 

P   pravá 

PA pracovní anamnéza 

PDK   pravá dolní končetina 

PIR   postizometrická relaxace 

PNF  proprioceptivní neuromusculární facilitace 

PP   pasivní pohyb 

RA rodinná anamnéza 

RTG   rentgen 

SA sociální anamnéza 

SI sacroiliacální 

SMS   sensomotorická stimulace 

Sp.A sportovní anamnéza 

St. praesens  status preasens 

TENS transkutánní elektrická nervová stimulace 

TMT technika měkkých tkání 
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1 Úvod 

Diagnóza distorze hlezna je velmi často diskutované téma zvláště u sportovců. I 

proto, že se sportu velice aktivně věnuji a toto zranění jsem už několikrát měla, jsem si 

vybrala diagnózu vyvrtnutí kotníku a natažení vazů v jeho okolí. Úraz hlezna je pro 

sportovce nepříjemný z hlediska jeho imobility, snížení fyzické kondice a negativního 

vlivu na jeho psychiku. V této situaci je pro ně nejdůležitější věcí brzký návrat ke 

sportovní, u pracujících lidí k pracovní, kariéře. Většina pacientů však nedbá na radu 

lékařů či fyzioterapeutů a rehabilitaci uspěchají na úkor svého zdraví, jelikož 

nedoléčené zranění může mít za následek pozdější komplikace.  

Tento úraz se většinou vyskytuje u mladých lidí a sportovců, takže regenerace je zde 

velice dobrá, a pokud pacient dodrží veškerá doporučení ošetřujícího lékaře, 

terapeutické postupy a zásady, nemělo by dojít k dalším komplikacím.  

Cílem mé bakalářské práce je zpracování kazuistiky fyzioterapeutické péče o 

pacienta po distorzi hlezenního kloubu, která byla způsobena při sportovní aktivitě – 

florbalovém utkání. V první části práce se věnuji teoretickému seznámení s tématem a 

danou problematikou, ve speciální části je popsána metodika, vyšetření, navržení terapie 

a její provedení. 

Tato bakalářská práce je zpracována v rámci souvislé odborné praxe v Institutu 

klinické a experimentální medicíny v Praze pod vedením supervizora Bc. Roberta 

Charváta absolvované od 5. do 31. ledna 2015. 
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2 Teoretická část 

2.1 Anatomie bérce a nohy 

Hlezenní kloub neboli horní kloub zánártní je kloub složený, který se skládá z tibie, 

fibuly a talu. Kromě kostních struktur jsou zde i mohutná ligamenta, svaly a kloubní 

pouzdra, která napomáhají ochraně hlezenního kloubu a zlepšují jeho funkčnost. 

Kloubní pouzdro je zesílené po stranách vazy a vpředu i vzadu je tenčí (Vařeka, 

Vařeková, 2009). 

2.1.1 Bérec 

Kostra bérce se skládá ze dvou hlavních kostí – tibie (kost holenní) a fibula (kost 

lýtková). 

Tibie – tvar jejího těla je trojboký, proximálním směrem se rozšiřující v kondyly, 

které tvoří kloubní plochu pro kolenní kloub a zároveň se zde nachází fascie articularis 

superior. Nachází se na palcové straně bérce, její distální část na mediálním okraji 

vybíhá v malleolus medialis. Kloubní ploška nazývaná facies articularis fibularis je 

místo pro spojení s hlavičkou fibuly  (Čihák, 2001; Dylevský, 2009a).  

Fibula – nachází se na malíkové straně bérce a je tvořena čtyřmi úseky. Čihák (2001) 

je popisuje jako caput fibulae na proximální straně, collum fibulae – zeštíhlení pod 

hlavicí, corpus fibulae, který přechází v malleolus lateralis na distálním konci fibuly. 

Malleolus lateralis zasahuje distálněji než medialní. Obě bércové kosti jsou v distální 

části spojeny syndesmosou a tvoří tak vidlici – kloubní jamku, jež nasedá na kost 

hlezenní (Dylevský, 2009a). 

2.1.2 Kostra nohy 

Kostra nohy je dělena na tři oddíly – kosti tarzální (zánártní), metatarzální (nártní) a 

falangy (články prstů).  

Tarzální kosti jsou nepravidelného tvaru a je jich sedm. Patří mezi ně talus, který 

tvoří skloubení s kostmi bérce. Nejmohutnější tarzální kostí je os calcaneus, dorzálně 

vybíhá v tuber calcanei, na nějž se upíná Achillova šlacha (šlacha m. triceps surae). Na 

mediálním okraji nohy se nachází os naviculare, na které se nachází tři kloubní plošky 

pro spojení s ossis cuneiformia a proximálně se na ní nachází styčná plocha pro caput 
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tali. Ossa cuneiformia jsou tři – mediale, intermediale a laterale. Distálně se spojují 

s kostmi metatarzálními. Poslední tarzální kostí je os cuboideum, která leží na 

laterálním okraji nohy, proximálně se stýká s os calcaneus a distálně tvoří plochu pro 

čtvrtý a pátý metatarz (Čihák, 2001; Dylevský, 2009a). 

Metatarzálních kostí je pět, Čihák (2001) je popisuje jako hřbet nohy a distální část 

chodidla (k prstům). Každá tato kůstka je tvořena třemi částmi – basis, corpus a caput. 

Označují se jako os metatarsi I.–V. od palcové strany směrem k malíkové. Všechny 

kůstky jsou si podobné, mírně se odlišují I. a V. kost nártní. I. metatarzus je 

nejrobustnější a zároveň nejkratší. Na své bazi má plošku pro styk s os cuneiforme 

mediale a na plantární části se nacházejí drsnatiny pro úpon m. tibialis anterior a         

m. peroneus longus. Na V. kosti nártní se nachází tuberositas ossis metatarsalis quinti, 

který je výborně hmatatelný a je orientačním bodem pro palpaci Lisfrankova kloubu 

(Doskočil, 1995; Drake a kol., 2005). 

Články prstů na noze jsou vývojově podobné těm na horní končetině jak úpravou, tak 

svým počtem. Rozdílná je jejich funkce, články prstů u nohou ztratily uchopovací 

schopnost a slouží jen jako opěrné body při lokomoci.  

2.2 Kloubní spojení nohy 

2.2.1 Hlezenní kloub 

Spoj mezi bércovými kostmi a nohou se nazývá hlezenní kloub – articulatio 

talocruralis, kde hlavici kloubu tvoří talus a jamka je složena z distálních konců 

bércových kostí. Kloubní spojení je kryto slabým pouzdrem, které se mnohdy při 

špatném došlapu natrhne. Po stranách je zesíleno silnými kolaterálními vazy – 

ligamentum collaterale mediale et laterale – vějířovitě se rozpínají od kotníku na talus a 

calcaneus (Čihák, 2001).  

Čihák (2001) popisuje velikost pohybů ze základního postavení, ve kterém se kloub 

nachází při normálním stoji. Možné jsou pohyby do plantární flexe – do 30º-35º a do 

dorzální flexe – do 20º-25º.  

2.2.2 Dolní kloub zánártní 

Dolní zánártní kloub je složen z articulatio subtalaris – zadní oddíl a articulatio 

talocalcaneonavicularis – přední oddíl. K dolnímu zánártnímu kloubu je laterálně ještě 
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připojen art. calcaneocuboidea – jedná se o skloubení mezi kostí patní a krychlovou.  

Umožňuje šikmé naklánění kostry nohy vůči talu. 

 Art. subtalaris – hlavici kloubu tvoří kost patní a jamku kost hlezenní 

 Art. talocalcaneonavicularis – hlavici kloubu tvoří caput tali a plošky na talu 

a jamkou je vpředu os naviculare a dole přední a střední plocha calcaneu pro 

talus 

 Art. calcaneocuboidea – jedná se o spojení ploch distálního konce patní kosti 

a kosti krychlové (Čihák, 2001). 

2.2.3 Chopartův kloub 

Tvoří přední část nohy a průběh jeho kloubních štěrbin nápadně připomíná položené 

písmeno S. Jde o kloubní spojení mezi kostmi hlezenní a člunkovou a mezi kostí patní a 

krychlovou. Anatomickou znalost kloubní linie využíváme především pro pružení nohy 

a při chirurgických zákrocích např. amputací u pacientů s diabetem. Ligamenta patřící  

k Chopartovu kloubu jsou lig. calcaneonavivulare, talonaviculare a calcaneocuboideum 

na chodidlové i hřbetní straně (Čihák, 2001; Dylevský 2009a). 

2.3 Ligamenta nohy 

Golanó (2010) dělí vazy kolem kotníku podle jejich anatomické polohy do tří    

skupin – postranní vazy, deltový vaz na mediální straně a vazy tibiofibulární 

syndesmosy.  

2.3.1 Tibiofibulární syndesmosa 

Elišková a Naňka (2006) popisují syndesmosu jako spoj dolních konců bércových 

kostí. Přední strany obou kostí jsou spojeny silným vazem - lig. tibiofibulare anterius a 

vzadu je kloubní pouzdro zesíleno ligamentem tibiofibulare posterius. Při natržení či 

roztržení těchto vazů dochází k nestabilitě kloubu. 

2.3.2 Vnitřní postranní vazy 

Vnitřní část kloubu je kryta několika vazy, Čihák (2001) je komplexně označuje jako 

ligamentum mediale, Goláno a kol. (2010) tyto vazy nazývá jako vaz deltový.  
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Dělíme je na čtyři části: 

 Pars tibinavicularis - z mediálního kotníku sahá až na zadní plochu os 

(loďková). I přes jeho šířku patří k nejslabšímu vazu v této skupině. 

 Pars tibiotalaris anterior - z předního okraje malleolus medialis jde dolů a 

dopředu na mediální stranu tibie. Dochází k jeho napnutí při pohybu do 

plantární flexe. 

 Pars tibiocalcanea je nejsilnějším vazem skupiny, napíná se při pohybu do 

addukce. Rozprostírá se od distálního okraje vnitřního kotníku až k vnitřnímu 

výběžku patní kosti. 

 Pars tibiotalaris posterior - jde laterokaudálním směrem ze zadního okraje 

mediálního kotníku a upíná se k dorzomediální části těla a zadnímu výstupku 

hlezenní kosti. K napnutí dochází při pohybu do dorzální flexe hlezenního 

kloubu. 

 

Obrázek 1 Mediální ligamenta hlezenního kloubu  

(Drake a kol., 2005) 

 

2.3.3 Vnější postranní vazy 

Zevní stranu hlezenního kloubu kryjí tři vazy - ligamentum talofibulare anterius, 

ligamentum calcaneofibulare a ligamentum talofibulare posterius: 
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 Ligamentum talofibulare anterior - jde od malleolus lateralis k zevní straně 

collum tali. Velice úzce souvisí s kloubním pouzdrem (Milner, 1997). Průběh 

tohoto vazu je téměř horizontální, vaz je krátký a plochý. K jeho napnutí 

dochází při pohybu do inverze a zároveň zabraňuje vysunutí kladky talu        

z tibiofibulární vidlice vpřed. Boruta (1990) uvádí, že tento vaz je nejčastěji 

zraňovaný vaz kotníku a zároveň je i nejčastějším úrazem v ambulantní péči. 

 Lig. calcaneofibulare – při neutrální poloze nohy jde vaz od předního okraje 

malleolus lateralis směrem dorzodistálním a upíná se na laterální straně os 

calcaneus. Patří k silným vazům a jeho průřez je oválný. Pohybem hlezenního 

kloubu do addukce dochází k jeho napnutí. Pouze 1 cm tohoto vazu je odkryt, 

jinak přes něj přecházejí šlachy peroneálních svalů a pouzdro. Trouilloud 

(1988) ve své studii uvádí, že pokud je boční talocalcaneální vaz nahrazen 

předním talocalcaneálním vazem, získává ligamentum calcaneofibulare 

významnou funkci v zajištění stability. Toto zjištění vyšlo najevo u 42 % 

případů dané studie. 

 Lig. talofibulare posterius - od zadního okraje malleolus lateralis probíhá 

téměř horizontálně dorzálním směrem a jeho vějířovité rozšíření se upíná na 

hlezenní kost. Z výše uvedených vazů je nejsilnější a jeho napnutí vyvolá 

pohyb do dorzální flexe či everze, naopak je uvolněný při plantární flexi a 

neutrální poloze kotníku (Golanó a kol., 2010; Čihák, 2001; Dylevský, 

2009b). 
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Obrázek 2 Laterální ligamenta hlezenního kloubu A – laterální pohled               

B – posteriorní pohled  

(Drake a kol., 2005) 

2.4 Svaly bérce – musculi cruris 

Svaly bérce jsou seskupeny ve třech hlavních skupinách, které jsou navzájem 

oddělené septy.  

Svaly přední skupiny – řadíme sem funkčně extensory prstů a supinátory nohy, svaly 

této skupiny jsou inervovány n. fibularis profundus. Svaly se nacházejí na přední straně 

tibie, laterálně od jejího okraje. Musculus tibialis anterior je nejmediálněji, začíná na 

proximálních 2/3 laterální plochy tibie a „sestupuje před vnitřním kotníkem pod 

retinaculum musculorum extensorum k vnitřnímu okraji nohy a kolem něho pod 

plantu.“ (Čihák, 2001; str. 444) Při jeho kontrakci dochází k dorzální flexi nohy a 

supinaci. Kořenová inervace jde z L4 a eventuálně z L5. Druhým svalem této skupiny je 

musculus extensor digitorum longus, jehož začátek je na zevním kondylu tibie, předním 

okraji fibuly a přilehlé části membrany interossei. Sestupuje po bérci a přechází 

v dorzální aponeurosu (šlachu), dělící se na hřbetu nohy k 2.-5. prstu. Jeho funkcí je 
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dorzální flexe nohy a prstů. Kořenová inervace je zajištěna z L4 – S1. Posledním 

svalem přední skupiny je musculus extensor hallucis longus, jež jde z hloubky bérce 

mezi m. extensor digitorum longus a m. tibialis anterior, následně prochází skrz 

retinaculum musculorum extensorum a jeho šlacha se upíná na dorzální straně 

distálního článku palce, z čehož vychází jeho funkce a to extense palce (Čihák, 2001; 

Dylevský, 2009a). 

Svaly laterální skupiny – jejich funkcí je pronace a pomocná flexe nohy a prstů, 

inervace přichází z n. fibularis superficialis. Svaly sestupují z laterální plochy fibuly. 

Musculus fibularis longus jde z laterální strany hlavice fibuly a proximální poloviny lat. 

plochy fibuly a svou dlouhou šlachou prochází pod retinakuly na plantární stranu os 

cuneiforme mediale a I. metatars. Funkčně provádějí pronaci nohy a pomocnou 

plantární flexi a addukci nohy. Kořeny pro tento sval vycházejí z L5–S1. Musculus 

fibularis brevis začíná taktéž na laterálním okraji těla fibuly a probíhá pod m. fibularis 

longus, za zevním kotníkem probíhá pod retinaculy a upíná se na tuberositas ossis 

metatarsi quinti. Jeho funkcí je pronace nohy a pomocná plantární flexe a addukce 

nohy. Nervové kořeny odstupují z L4–S2. 

Svaly zadní skupiny – umožňují flexi nohy a prstů, inervuje je n. tibialis. Dále se dělí 

na povrchovou a hlubokou vrstvu. Inervace skupiny přichází z n. tibialis – L4–S2.  

Povrchovou vrstvu tvoří m. triceps surae a m. plantaris. Musculus triceps surae je 

tvořen třemi hlavami – povrchověji uložené dvě hlavy m. gastrocnemius s fázickou 

povahou a pod nimi ukrytý m. soleus toničtější povahy. Musculus gastrocnemius má 

svůj začátek na kondylech femuru, je to dvoukloubový sval, který spojuje femur s tuber 

calcanei. M. soleus napomáhá při chůzi odvíjet nohu. Začíná na hlavici fibuly a linea 

musculi solei tibie. Obě části tricepsu surae se spojují v Achillovu šlachu, která se upíná 

na tuber calcanei (na jeho zadní plochu). Sval vykonává plantární flexi nohy, při chůzi 

zdvíhá tělo a udržuje správnou pozici bérce, zabraňuje přepadnutí těla vpřed, pokud se 

při předklonění těla příliš napne, zvedá patu a nutí tělo k výkroku vpřed či nutí stehno 

k poklesu. Povrchová část vykonává pomocnou flexi kolene. Napomáhá taktéž 

k udržení nožní klenby zdviháním vnitřního okraje nohy (pohyb do supinace). Musculus 

plantaris je vložen mezi m. gastrocnemius a m. soleus, spojuje femur s tuber calcanei a 

upíná se spolu s tricepsem surae také do Achillovy šlachy (Čihák, 2001; Véle, 2006). 
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Do hluboké vrstvy řadíme musculus popliteus, musculus tibialis posterior, musculus 

flexor digitorum longus a musculus flexor hallucis longus. Musculus popliteus přechází 

z laterálního kondylu femuru na zádní stranu tibie. Je uložen šikmo mediodistálně, 

vzadu přes kloub kolenní. Sval leží pod ligamentem collaterale fibulare, jeho povrch 

tvoří část dna zákolenní jámy. Při flektovaném koleni je jeho funkcí vnitřní rotace bérce 

a hlavní funkcí je flexe kolenního kloubu, kořenová inervace vychází z L4–S1. 

Musculus tibialis posterior začíná na membráně interossei cruris, přilehlých okrajích 

tibie a fibuly, dále pokračuje za vnitřním kotníkem pod pouzdrem 

talokalkaneonavikulárního kloubu, kde se jeho šlacha rozvětvuje a upíná na tuberositas 

ossis navicularis a spodní plochu klínových kostí. Jeho funkcí je pohyb do plantární 

flexe nohy. Inervace přichází z oblasti L5–S1 a eventuálně i S2. „Musculus flexor 

digitorum longus jde šlachou do sulcus tendinis musculi flexoris hallucis longi. Pod 

sustenaculum tali a do planty; tam se kříží se šlachou m. flexor digitorum longus (je 

přitom blíže skeletu) a částečně s ní srůstá (do toho místa přichází též m. quadratus 

plantae).“ (Čihák, 2001; str. 452) Sval dělá flexi palce a pomáhá i při flexi ostatních 

prstů. Inervace pro tento sval vychází z kořene L5–S2. Celá tato svalová skupina se 

podílí na odvíjení nohy při chůzi (Čihák, 2001; Véle 2006). 

2.5 Svaly nohy – musculi pedis 

Nacházejí se jak na hřbetu nohy, tak i v plantě. Do svalů hřbetu nohy řadíme funkčně 

extensory prstů a palce nohy – m. extensor hallucis brevis, m. extensor digitorum 

brevis. Svaly leží pod šlachami dlouhých extensorů, začínají na kosti patní a upínají se 

na dorzální aponeurosu palce (m. extensor hallucis brevis) a na dorzální aponeurosu    

2.-4. prstu.  Inervace přichází z n. fibularis profundus a kořeny vycházejí z L4–S1. 

Svaly planty jsou nadále děleny na čtyři skupiny a to svaly palce – m. abductor hallucis, 

m. flexor hallucis brevis a m. adductor hallucis, svaly malíku – m. abductor digiti 

minimi, m. flexor digiti minimi brevis a m. opponens digiti minimi, svaly střední 

skupiny – m. flexor digitorum brevis, mm. lumbricales, m. quadratus plantae a         

mm. interossei – plantares a dorsales. Svaly planty jsou inervovány dvěma hlavními 

větvemi n. tibialis, za vnitřním kotníkem se dělí na n. plantaris medialis a lateralis 

(Čihák, 2001; Dylevský 2009a). 
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2.6 Nožní klenba 

Systém a funkce nožní klenby je pro člověka velice důležitá, ovlivňuje stoj, chůzi a 

další lokomoce. Svou funkčností (nastavením) ovlivňuje veškeré segmenty těla, které 

jsou nad ní – postavení hlezenních kloubů, bércových kostí, centraci kolen, postavení 

kyčlí atd.  

Nožní klenbu dělíme na podélnou a příčnou, tvoří ji kosti, klouby, vazy spojující 

jednotlivé kosti dohromady. Je namáhána zvláště při dlouhém stoji, a pokud není 

správně funkční, dochází k jejímu snížení a následnému oploštění nohy. Mechanismus 

udržující nožní klenbu dělí Čihák (2001) na dvě části: 

 Vazy nohy – lig. cuneonavicularia, dorsalia, plantaria et interossea – podélný 

systém, lig. intercuneiformia, dorsalia, plantaria et interossea – příčný systém. 

 Dynamický funkční svalový mechanismus – napomáhá udržování klenby i 

v závislosti na pohybu, patří sem svaly jdoucí longitudinálně plantou. Čihák 

(2001) jmenuje především m. flexor digitorum longus, m. flexor hallucis 

longus, m. tibialis posterior – podchycuje nejvyšší místo klenby. O zdvihání 

tibiálního okraje nohy se starají m. tibialis anterior. 

Podélná klenba má vyšší okraj na tibiální straně a fibulární strana je níže. Udržují ji 

vazy plantární strany nohy – ligamentum plantare longum a svaly – m. tibialis posterior, 

m. flexor digitorum longus, m. flexor hallucis longus, krátké svaly planty a povrchová 

plantární aponeurosa. 

Příčná klenba je nejlépe viditelná v úrovni ossa cuneiforme a os cuboideum. Na jejím 

udržení se podílejí vazy na plantární straně a také šlašitý třmen, jímž ji m. tibialis 

anterior a m. fibularis longus podchycují.  

Noha by se měla dotýkat podložky souvisle pouze na vnější straně. Při špatné funkci 

či poranění svalů působících na nožní klenbu dochází k poklesu mediálního okraje 

nohy, změně napětí svalů a vazů, bolestivosti, vzniká plochá noha s poklesem vnitřního 

kotníku a vyvrácení patní kosti, kdy její osa ubíhá stranou (Čihák, 2001). 

Pokud nefunguje nožní klenba tak jak má, vyskytují se plochá noha či vysoká noha. 

Je důležité dbát na rozdělení ploché nohy v příčné či podélné klenbě. Vařeka a 

Vařeková (2009) uvádějí, že oploštění příčné klenby provází lehčí stupeň vysoké nohy. 

Při těžších stupních podélné ploché nohy se vyskytuje valgozita paty.  
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2.7 Kineziologie dolní končetiny 

Pro pohyb dolní končetiny jsou důležitá tři hlavní kloubní spojení DK – kloub 

kyčelní, kolenní a hlezenní (kotník). Dále to jsou kloubní spojení chodidla. 

2.7.1 Kyčelní kloub 

Spojuje kostru pánve s kostrou dolní končetiny. Umožňuje dolní končetině rotovat 

kolem tří os - transversální, anteroposteriorální a vertikální. I přesto, že má kyčelní 

(coxo-femorální) kloub tři stupně volnosti, rozsah jeho pohybu je omezen. Ve srovnání 

např. s ramenním kloubem je ale mnohem stabilnější a odolnější vůči dislokaci. Tato 

vlastnost vyplývá z hlavní funkce dolní končetiny, kterou je opora váhy těla a lokomoce 

(Kapandji, 1982). 

2.7.2 Kolenní kloub 

Toto kloubní spojení umožňuje pohyb konce končetiny (chodidla) ve směru od a ke 

kyčli, nebo také jinými slovy změnu vzdálenosti trupu těla od země. Pohyby v kolenním 

kloubu jsou do flexe, extenze a mírných rotací, která roste se zvětšující se flexí kolene. 

Flexe v kolenním kloubu má několik fází, počátek flexe (cca do 5º) provází rotace, kdy 

laterální kondyl femuru se otáčí a mediální se posouvá. Nastává odemknutí KK a 

následuje valivý pohyb, kdy se femur „valí“ po meniscích a tibii. Na konci flexe je 

dotyk tibie a femuru minimální (je zde posun menisků po tibii vzad – klouzavý pohyb). 

Patela se pohybuje při flexi distálně. Posun menisků po tibii je rozdílný, zevní meniskus 

se posune asi o 12 mm a vnitřní jen o 6 mm. Zkřížené vazy jistí flexi KK – brání 

většímu posunu kostí. Extenze je opačný proces, závěrečná (u flexe počáteční) rotace je 

opačného směru a dochází tak k uzamčení KK – femur naléhá na tibii, jsou napjaté 

postranní vazy a vazy zadní strany kloubního pouzdra. Tato poloha je velice stabilní 

(Dylevský, 2009b). 

2.7.3 Kineziologie bérce a nohy 

Dylevský (2009b) uvádí rozsah pohybu v horním hlezenním kloubu do plantární 

flexe  35-40º a dorzální flexe asi 20º. Wernick a Volpe (1996) ve své literatuře uvádějí, 

že popis a měření rozsahu pohybů je velmi obtížné a zatížené poměrně velkou chybou. 

Měření rozsahu ovlivňuje řada faktorů, jako je například stanovení osy pohybu, výchozí 

poloha nohy (podle toho, zda jde o uzavřený či otevřený kinematický řetězec), 

pohybová substituce.  Může se tedy stát, že informace o rozsahu pohybu se budou u 
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různých autorů lišit. Kromě přímého pohybu do plantární či dorzální flexe se noha 

pohybuje kolem vertikální osy dovnitř do addukce a ven do abdukce. Rozsah mezi 

těmito dvěma pohyby je 35-45º při extendovaném koleni.  Při flexi KK se zvyšuje se 

současnou rotací v kyčli. Dalším pohybem je pronace, což je pohyb rotační kolem 

podélné osy nohy, kdy se zvedá malíkový okraj nohy cca 15º. Supinace je pohyb 

opačný, kdy se od podložky zvedá palcová hrana nohy cca 35º, při tomto pohybu se 

nožní klenba zvyšuje. Véle (2006) popisuje ještě pohyb do inverze a everze, kdy inverze 

je addukce spojená se supinací a everze abdukce spojená s pronací. 

Jelikož je pohyb v horním hlezenním kloubu dán tvarem ploch kostí, které se kde 

nacházejí, nejedná se nikdy o čistou plantární či dorzální flexi. Při flexi tedy dochází 

současně k inverzi nohy a při extenzi v hlezenním kloubu dochází k everzi. Při 

pohybech v hlezenním kloubu dochází zároveň k rotaci fibuly – flexe = tažení fibuly 

vpřed, extenze = posun fibuly vzad a nahoru. Zároveň se mění šíře vidlice bércových 

kostí (Dylevský, 2009b).   

Noha plní u člověka funkci dynamickou (provedení odrazu) a funkci statickou 

(nosnou – absorpce energie dopadu). Pohyb těla při chůzi nám umožňují tři subsystémy 

– senzorický (propriocepce a esterocepce), řídící (mozek a mícha) a výkonný 

(pohybový systém).  Pro pohyb je důležitá postura a její zaujetí (Vařeka, Vařeková, 

2009).  Véle (2006) se u stabilizace vertikální polohy zmiňuje o řízení za pomoci 

subkortikálních struktur včetně cerebella, proprioceptory z vestibulárního aparátu, 

z periferie pohybového systému, optomotorickou aferentací, kožními exteroreceptory a 

interoreceptory z vnitřních orgánů (schéma řízení stability viz obrázek č. 3).  
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V klidném stavu spočívá noha na podložce, hmotnost těla je hlezenními klouby dále 

přenášena na talus, kalkaneus a přednoží. Její měkké tkáně tvoří elastický nárazník 

přenášející tlaky skeletu na větší plochy.  Nejrůznější otřesy, tvar podložky a její pohyb 

jsou za pomoci tlakových kožních receptorů, proprioceptorů v kloubech a tahových 

receptorů ve šlachách a svalech přenášeny do vyšších oddílů, poté přichází automatická 

odpověď s malými korekčními pohyby.  Při stabilním a vyrovnaném stoji zajišťuje 

Obrázek 3 Řízení stability  

(Kalvasová, 2009) 
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reologické vlastnosti tkání (síly 
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korekci nohy nízká aktivita autochtonní muskulatury, m. iliopsoas, m. soleus a akrální 

svaly DK.  

Na stabilitě hlezenního kloubu a nohy se podílejí pasivní a aktivní stabilizátory. Mezi 

pasivní se řadí ligamenta, kloubní povrchy a pouzdro. A samozřejmě i ATFL, které je 

při klidném stoji v neutrální pozici nohy, ve středním napětí je schopno stabilizovat 

hlezno (Kalvasová, 2009).  Při adaptaci na terén se aktivují vnitřní svaly nohy, které 

vnímají nerovnost proprioceptivně i taktilně. Díky nošení bot zabráníme poranění 

planty, ale zároveň to brání adaptační funkci nohy. Vnější svaly nohy naopak slouží 

k udržení stabilní polohy, mají vliv na nožní klenbu ve stoji (ta je ovlivňována například 

i polohou hlavice femuru) (Véle, 2006).  

Při chůzi působí na DK a nohu kromě vertikální síly a zátěže také krut – síla 

smyková a torzní. Při došlapu je na kloub vyvinut velký tlak – váha těla a gravitační 

síla. Kloub nohy má tudíž funkci pružného tlakového spojení. Aby nedocházelo 

k degenerativním změnám v kloubech, má zde velký význam synoviální tekutina. Spolu 

s chrupavkou tvoří u kloubů DK elastická tlaková kloubní uložení (Kalvasová, 2009).  

Pokud nejsou svaly nosných kloubů při pohybu či při stoji schopny držet tělo proti 

gravitaci, dochází k segmentální instabilitě. Nesprávné rozložení svalového napětí a 

zpomalení schopnosti reakce na změnu vede k decentraci segmentu. Decentrované 

postavení kloubu vzniká taktéž porušenou synchronní aktivitou mezi antagonisty. Při 

oslabení některého fázického svalu dochází ke změně postavení v kloubu a zároveň 

k reflexní iradiaci (této inhibice) do celého systému. 

Podvrtnutí hlezenního kloubu například při došlapu na nerovnou plochu znamená 

narušenou koaktivaci svalů kvůli přítomné svalové nerovnováze. Kloub je tedy 

neschopný udržet centrované postavení, což je projevem poruchy posturálních řídících 

programů. Pokud tato dysfunkce přetrvává, vyskytuje se častěji nekoordinovaný projev 

motoriky a musíme se při léčbě zaměřit i na posturální řídicí systém. 

Funkční nestabilita lat. ligament hlezenního kloubu je dána chybou motorické 

inkoordinace, která následuje po poruše proprioceptorů. Tím pádem vzniká změna 

v neuromuskulárním systému, který má na starosti dynamickou podporu hlezna. 

Projevují se opakovaná inverzní zranění – pocit podklesnutí končetiny. Je porušena 

schopnost stabilizace hlezna (Kalvasová, 2009). 
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Pokud chceme řešit problém s funkční stabilitou či nestabilitou kloubu, je potřeba 

posuzovat jak biomechanické hledisko, tak hledisko řídících mechanismů (Kalvasová, 

2009).   

2.8 Bolesti horního hlezenního kloubu 

Problémy a bolesti horního hlezenního kloubu mohou být způsobeny 

chondropatiemi, předním či zadním impingementem, artrózou, zánětem, nestabilitou či 

úrazem. Nestabilní hlezno je charakterizováno zvětšenou volností kloubu, jenž může 

vést k opakovaným subluxacím, zhoršení funkce hlezna a bolestem (Gallo a kol., 2011). 

Nejčastějšími úrazy jsou poranění laterálního aparátu hlezna. K úrazu dochází 

především při sportu či pohybové aktivitě. Většinou se jedná o špatný dokrok či doskok 

nebo dokrok na nerovnou plochu či jinou překážku. Poranění hlezenního kloubu jsou 

nepříjemná pro imobilizaci pacienta – ortéza, dlaha či sádra je dána pacientovi na 

minimální dobu zhojení měkkých tkání či zmizení otoku a bolesti. Kromě poranění 

kloubu sem řadíme i poranění šlach (akutní i chronické), zlomeniny kostí v daném 

segmentu (kotníku, kosti patní, kosti hlezenní, nártních kostí, článků prstů), poranění 

kloubů a vazů (entezopatie, mikrotraumata, únavové zlomeniny a škody z mikrotraumat 

na kloubech), achillodinie a další sportovní úrazy. 

Kolář (2009) dělí poranění kloubu na distorze, subluxace a luxace: 

 Distorze – poranění ligament nevede k poruše stability hlezna, při distorzi 

překročí kloubní aparát svůj fyziologický rozsah a dochází k distenzi a 

eventuálně i parciální ruptuře kloubního pouzdra a vazů. Příznakem distorze 

je hematom, hemartros a omezení pohybu v kloubu. 

 Akutní nestabilita - subluxace – při subluxaci je přítomna ruptura pouzdra, 

vazů a porušení kloubní kongruence, příznakem je nestabilita kloubu. 

 Luxace – rozsah tohoto poranění ligament vede k dislokaci talu z vidlice. 

Příznakem je deformita v kloubu, omezená hybnost, pružení při snaze o 

pasivní pohyb. 

2.8.1 Distorze hlezenního kloubu 

Distorze neboli podvrtnutí kloubu je jedno z nejčastějších poranění hlezenního 

kloubu. Většinou je způsobeno prudkým, náhlým pohybem v kloubu. Poraněny jsou 
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měkké struktury kloubu (pouzdro a vazy), dochází i ke krevnímu výronu do kloubu. U 

čisté distorze není poraněna kostěná struktura kloubu, typická je zde i prudká náhlá 

bolest, která po dočasném zmírnění opět za několik hodin narůstá (Vokurka a kol., 

2009). 

U distorze hlezenního kloubu hrozí kromě poranění kloubního aparátu i poranění 

šlach či svalů nebo dokonce zlomenina kosti. U poranění šlach může dojít k totálnímu 

přerušení, dochází k úplné ztrátě funkce anebo parciálnímu poranění a funkce šlachy je 

částečně zachována (Kolář, 2009). Kotník lze vymknout do několika směrů, 

nejčastějším z nich je vymknutí kotníku do supinace s nataženými laterálními vazy – viz 

obrázek č. 4 

 

Obrázek 4 Vymknutí kotníku do supinace 

(http://www.ortopedieolomouc.cz/kotnik) 

 

 Typicky poškozené vazy jsou ATFL a CFL. Na podkladě opakujícího se poranění 

výše zmíněných laterálních vazů vzniká v kloubu chronická nestabilita. Gallo (2011) 

uvádí ve své literatuře, že v USA dochází denně k 30 000 podvrtnutí hlezenního kloubu, 

k prvnímu úrazu dochází velkou silou a většinou je tomu tak při sportu či rekreační 

aktivitě. Chronická nestabilita se však vyvine jen u malého množství z nich.  

Chaloupka (2001) popisuje nejčastěji vzniklá poranění hlezenního kloubu do těchto 

směrů: 

 inverzní poranění = addukce + supinace + plantární pohyb – vzniká poranění 

CFL a ATFL, PTFL  

 everzní poranění = abdukce + pronace + dorzální flexe - poranění lig. 

deltoidea pod vnitřním kotníkem  
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 rotační pohyb – nejčastěji jsou zde zlomeniny zevního kotníku, může dojít 

také k poranění vazů pod vnitřním kotníkem, odlomení vnitřního kotníku 

 síla působící vertikálně – vede nejčastěji k tibio-fibulární diastáze a 

k zasunutí (vražení) talu mezi tibii a fibulu 

 flekční a extenční poranění – nejčastěji je při tomto pohybu luxace talu.  

2.8.2 Nejčastější sportovní úrazy hlezenního kloubu 

Důsledkem selhání adaptace tkáně dochází k úrazovému procesu. Úrazový děj je 

následkem vnitřních faktorů (obezita, pohlaví, věk, vadné stereotypy) a vnějších faktorů 

(podmínky prostředí). Mezi faktory ovlivňující úrazovost řadíme nerespektování 

specifik ženského organismu, infekční choroby, stav organismu, nedoléčená zranění, 

únavu, životosprávu, nedostatečnou přípravu na sportovní výkon, vliv terénu, počasí, 

oblečení, obuv, jiné osoby atd. (Kalvasová, 2009).  

Z úrazů hlezenního kloubu, které se ve sportu, ať už rekreačním či profesionálním 

stanou, je 85 % z nich distorze hlezna s nataženými laterálními ligamenty hlezenního 

kloubu (Sekir a kol., 2007). 

V USA byla v roce 2007 publikována studie o míře poranění kotníku u sportovců na 

vysokých školách. Sledovali chlapce i dívky a to při fotbalu, volejbalu, basketbalu, 

baseballu. Ve studii bylo zahrnuto 100 amerických škol. K více poraněním došlo při 

soutěžních utkáních než při trénincích. Nejvíce zraněných bylo u basketbalu a poté u 

fotbalu. Většina z těchto zranění byla diagnostikována jako podvrtnutí vazů. 

Nejproblémovější jsou tedy sporty s rychlou změnou směru pohybu a kontaktu 

s ostatními soupeři. Z tohoto výzkumu vychází, že je potřeba věnovat větší pozornost 

v tréninku prevenci a funkčnímu posílení svalů v oblasti hlezenního kloubu (Nelson a 

kol, 2007). Článek Fonga a kol. (2007) se systematicky zabývá studiemi o sportovních 

zraněních, ve kterých je zahrnuto poranění kotníku v období 1977–2005. Celkem využil 

227 studií zabývajících se 70 sporty z 37 zemí. Z celkového počtu 201 600 pacientů 

bylo zranění kotníku u 32 509 z nich. Dalším závěrem je, že kotník je nejčastěji zraněné 

místo na těle ve 24 ze 70 sportů. Nejčastějším typem zranění kotníku bylo jeho 

podvrtnutí. Nejvyšší míra výskytu byla ve sportovních hrách a kolektivních sportech, 

především v basketbalu, ragby, fotbalu, volejbalu a házené. Florbal je velmi mladým 

sportem a ani v něm není výjimkou poranění hlezenního kloub, jak uvádí  Pasanen a 

kol. (2006). Při svém výzkumu sledovali šest měsíců 374 žen věnujících se aktivně 
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florbalu ve finské nejvyšší lize. Během sledování utrpělo 133 (35 %) probandek        

172 zranění. Nejběžnějším typem zranění bylo podvrtnutí a mezi nejčastější místa 

zranění patřilo právě koleno (27 %) a kotník (22 %).  

2.9 Vyšetření hlezenního kloubu 

2.9.1 Diagnostické přístupy při podvrtnutí hlezna 

Pro optimalizovanou diagnózu při poranění hlezenního kloubu je důležité zvolit 

správnou zobrazovací a diagnostickou techniku. Zobrazování zraněného kotníku má 

podle Nysky (2002) tři hlavní kategorie: 

 neinvazivní techniky, jako je RTG, kostní sken, CT a magnetická resonance, 

nám zobrazí především anatomická zranění kostí a měkkých tkání 

 semiinvazivní techniky, jako je artrografie a zátěžová radiografie, přispívají 

k pochopení dynamického poranění 

 invazivní techniky, kam řadíme artroskopii, vyhodnotí anatomické poranění a 

umožní okamžité ošetření léze. 

Gallo a jeho kolektiv (2011) doporučuje ve své literatuře určité zásady klinického 

vyšetření nohy. Jako všude i u diagnostiky nohy je důležitý správný odběr anamnézy, 

ptáme se dotyčného na mechanismus úrazu, jestli cítil nebo slyšel prasknutí, jestli 

pokračoval v dané činnosti, kde se mu objevil otok. Vlastní vyšetření začíná aspekcí 

(deformity, otok, stabilita), poté palpací (měkké tkáně, bolestivost, citlivost) a nakonec 

manipulace s nohou. Ve stoje vyzveme ještě pacienta k chůzi a její modifikaci, stoji, 

stoji na špičkách a patách a poté teprve přecházíme na vyšetření na lůžku. Hledáme 

známky zánětu, stanovujeme rozsahy pohybu, svalovou sílu, hodnotíme neurocirkulační 

poměry a orientační neurologické vyšetření. Po určení pracovní diagnózy ortoped 

využívá zobrazovací metody a díky tomu může diagnózu zpřesnit a potvrdit. 

2.10 Léčba úrazu hlezenního kloubu 

U dospělých pacientů se léčba většinou zahajuje konzervativní metodou a to 

základním opatřením – snížení až vysazení zátěže, změna obuvi popřípadě používání 

ortopedických vložek. Uvažuje se i nasazení antirevmatik lokálních či celkových a 

samozřejmě předepsání rehabilitace a fyzikální terapie. Pokud jsou vyčerpány všechny 
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možnosti konzervativní terapie a stav pacienta se nezlepšil, uvažuje se operační léčba 

(Gallo a kol., 2011). 

Kolář (2009) doporučuje při poranění kloubu zvolit terapii dle diagnózy. U luxace se 

jedná o zavřenou repozici, pokud to není možné, je pacient indikován k operaci, 

následná doba fixace je po dobu 3–6 týdnů od výkonu. Při distorzi hlezna se preferuje 

spíše funkční léčba. Fixace je doporučována pouze po nezbytně nutnou dobu, než dojde 

k ústupu bolesti a zmírnění otoku, ihned po odstranění fixace se zahajuje rehabilitace. 

Pokud se jedná o natržení vazů, doporučuje Chaloupka (2001) imobilizaci po dobu        

3 týdnů a to nejlépe ortézou.  

2.11 Fyzioterapie po úrazu hlezenního kloubu 

V časné poúrazové fázi se jedná především o snížení otoku a jeho minimalizaci. 

Doporučené je ještě působit proti dalšímu poškození měkkých tkání. Odlehčování nebo 

úplné vyloučení zátěže je nutné minimálně v období 3–6 dnů. Fixace je prováděna za 

pomoci ortézy či tejpování. Dobu imobilizace určí lékař a to podle stupně úrazu - 1. na 

24 hodin, 2. na 3–5 dnů a 3. stupeň na 5–7 dnů. V akutní fázi je indikována kryoterapie 

ke snížení bolesti a snížení krvácivosti do tkání. Oblast úrazu se stahuje bandáží či 

tapem a dolní končetinu elevujeme – prevence otoku. Jako doplňující terapie se může 

zvolit lymfodrenáž či míčkování dle Jebavé (Kerkhoffs, Bekerom, 2012).   

Cílem pozdní poúrazové fáze je podpora hojení měkkých tkání, obnova propriocepce 

a zlepšení svalové funkce a aktivity. Používají se techniky měkkých tkání, mobilizace 

periferních kloubů a zahajuje se i aktivní cvičení (izotonické zapojování svalů, cvičení 

stability v uzavřených řetězcích a cvičení propriocepce) (Kolář, 2009).  

Pokud pacient zvládne stabilní stoj (i na balančních plochách) na postižené DK, 

nevykazuje známky změny chůzového mechanismu – je přítomen optimální vzorec, a 

není přítomný otok před ani po zátěži, může být ukončena druhá fáze rehabilitace, na 

kterou navazuje příprava na specifickou zátěž, jejímž cílem je návrat pacienta ke 

sportovní činnosti. Kerkhoffs a Bekerom (2012) ve své práci doporučují nejprve cvičení 

v uzavřených kinematických řetězcích na posilovacích strojích se zevní zátěží doplněné 

rychlostně–koordinačním cvičením. Jedná se o fázi navrácení sportovce ke specifické 

činnosti.  
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Jednotlivé fáze na sebe přímo navazují. Zátěž a přechod do následující fáze 

rehabilitace určuje ošetřující lékař. 

Kolář (2009) doporučuje fyzioterapeutickou léčbu zahájit ošetřením měkkých tkání, 

následně věnovat péči zlepšení hybnosti, propriocepce, stabilizačním cvičením a 

nakonec zvyšovat svalovou sílu.  

Sekir (2007) ve svém výzkumu uvádí vliv izokinetického cvičení na funkčnost svalů 

a pevnost hlezenního kloubu u rekreačních sportovců s funkční nestabilitou hlezna. 

Testovaní sportovci se podrobili šestitýdennímu programu po 3 tréninkových 

jednotkách týdně. U všech probandů se před zahájením programu prokázala výrazně 

snížená koncentrická síla svalů působících inverzi nohy, po provedení 6týdenního 

cvičebního programu tento rozdíl vymizel. Ze studie vyplývá, že izokinetický program 

použitý Sekirem a kol. (2007) v jeho studii měl pozitivní vliv na propriocepci, 

rovnováhu a funkčnost hlezenního kloubu u rekreačních sportovců s funkční 

nestabilitou hlezna. 

Posilování v rámci terapie může být prováděno klasicky s odporem do plantární a 

dorzální flexe, ale Hagen (2013) ve své práci uvádí, že větší vliv na zlepšení stability 

hlezna má funkční silový trénink na stroji do pronace a supinace. Otestoval to na         

22 mužích, kteří absolvovali 10týdenní tréninkový cyklus se 3 tréninky týdně. PDK 

posilovali funkčním odporovým tréninkem supinace a pronace a LDK klasickým 

odporovým posilováním dorzální a plantární flexe.  

2.11.1 Senzomotorická stimulace 

Patří k základním složkám terapie po distorzi hlezna. Napomáhá zlepšení stability a 

svalové funkci. „Cílem senzomotorické stimulace je dosažení právě reflexní, 

automatické aktivace žádaných svalů a to v takovém stupni, aby pohyby nebo pracovní 

úkony nevyžadovaly výraznější kortikální, resp. volní kontrolu.“ (Janda, Vávrová, 1992, 

str. 16)  

Nejprve je potřeba uvolnit kůži, podkoží, vazy, fascie, protáhnout zkrácené svaly a 

mobilizovat klouby nohy, poté se přechází na učení malé nohy, zámku kolene, 

stabilizace pánve a správného držení hlavy a pletenců pažních pro správné držení těla ve 

vertikále a korigovaný stoj. Poté přecházíme k samotnému cvičení, u kterého je nutné 

dodržet několik zásad – cvičení na boso, postup od distálních částí k proximálním, 
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cvičení nesmí působit bolest a nesmí se cvičit přes únavu, při cvičení postupujeme od 

nejjednodušších cviků ke složitějším.  

Po uvolnění měkkých tkání, kloubů nohy, zvládnutí malé nohy a korigovaného stoje 

přecházíme k učení výkroků vpřed a vzad, následuje zvyšování náročnosti cviků 

přidáním balančních pomůcek – balanční čočky, bosu, balanční sandále, propriofoot a 

další. Po zvládnutí jednoduchých cviků na balančních plochách přecházíme na složitější 

– stoj na jedné noze, podřepy, mírné postrkávání terapeutem, házení si míčkem a jiné 

(Janda, Vávrová, 1992). 

2.11.2 Fyzikální terapie 

Do uceleného konceptu rehabilitace patří i fyzikální terapie. Poděbradský a Vařeka 

(1998) doporučují magnetoterapii (frekvence 25 Hz, intenzita 3–8 mT, step 1 mT,       

20 minut, denně, celkem 10x.), kontinuální ultrazvuk, TENS a interferenční proudy, pro 

snížení otoku lymfatické kalhoty – PNEUVEN. Dále se využívá hydroterapie či 

termoterapie pro spasmolytický i myorelaxační efekt. 

Při poranění měkkých tkání se využívá v perakutní fázi, která trvá do 36 hodin po 

úrazu, kryoterapie přikládáním ledu či sáčků o teplotě až -18 ºC. Většinou se aplikuje   

5–10 minut s následným chvilkovým přerušením. Často se stává, že sportovec je po 

úrazu poslán zpět do utkání či tréninku přímo po kryoterapii. Kontroverzní otázkou je, 

zdali aplikace ledu narušuje statickou rovnováhu tak, že je zvýšené riziko poranění nebo 

ne. Touto otázkou se ve své studii zabýval Saam (2008), který testoval na 31 zdravých 

jedincích stabilitu v hlezenním kloubu po 10minutové aplikaci ledu a bez ní. Výsledek 

studie je, že 10minutová aplikace ledu na kotník nenarušuje statickou rovnováhu 

v hlezenním kloubu a ten tudíž není náchylnější k poranění. Pokud má sportovec 

možnost fyzikální terapie, využívá se klidová galvanizace (dobá aplikace je 30 min. 

přibližně 3x do 24 hodin po úrazu) a ultrazvuk (vzdálenost 10 cm, doba aplikace 4–10 

minut, 1 MHz, 4 cm
2
, 1:8, 2 W/cm

2
).  

Do tří dnů po úrazu mohou být pacientovi předepsány diadynamické proudy          

(3–6 minut, elektrody jsou uložené transregionálně, CP ISO, step 1 minuta) a 

středněfrekvenční proudy. 

Do 14 dnů po úrazu předepisují rehabilitační lékaři kontinuální ultrazvuk, 

analgeticky středněfrekvenční proudy a pulzní nízkofrekvenční magnetoterapii. 
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Taktéž se využívá hydroterapie na DKK. Nejvhodnější je teplota vody okolo         

35-36 °C. Využívá se mechanické energie proudící vody, hydrostatického vztlaku, tlaku 

a teploty vody. Procedura trvá cca 15 minut a předepisuje se 3x týdně. Očekávané 

účinky jsou svalová relaxace, hyperémie a dráždění kožních receptorů. Využívá se 

podvodní masáž, vířivá koupel a podvodní masáž bérců (Poděbradský, 1998; 

Pospíšilová, 2006). 

2.11.4 Kineziotaping 

Tento druh terapie působí na organismus za pomoci lepení elastických pásek na tělo. 

Má mnoho cílů – analgezie, ovlivnění svalového tonu, stabilizace segmentu, obnovení 

či harmonizace pohybu, prokrvení dané oblasti a zlepšení odtoku lymfy (Kobrová, 

2012). Za zakladatele se považuje japonský chiropraktik dr. Kenzo Kase. Páska je 100% 

bavlněná a velice pružná, lze ji natáhnou na 140–160 %. Na daném místě je tape 

nalepen přibližně jeden až pět dní, podle techniky lepení a účinku.  

Nejčastějšími indikacemi k použití kineziotapingu jsou bolestivé stavy a jiné 

neuralgie, parézy periferní i centrální, otoky, entezopatie, vertebrogenní algický 

syndrom, úžinové syndromy, distorze, kloubní instability, svalový hypertonus, jizva, 

kontuze, deformity nohy, prstů a jiné (Bulíčková, 2014).  

Technika využití u pacienta při distorzi hlezna je korekční technika. V první fázi se 

využívá lymfatická korekce na pomoc při odstranění otoku. Tape je aplikován do 

„vějíře“ v protažení a napětí cca 0-20 %, pokud je přítomen hematom tak 0-10 %. 

Terapeut by měl znát lymfatický systém těla, v některých studiích bylo prokázáno, že 

lymfatická korekce za pomoci kineziotapingu je účinnější než kompresní bandáže, 

medikace či manuální lymfodrenáž (Bialoszewski a kol., 2009). Stejně jako u jiných 

vědeckých prací i zde existují studie, které tvrzení Bialoszewskiho a kolektivu vyvrací 

(Tsai a kol., 2009). 

Další využívanou technikou je funkční korekce, jejímž cílem je podpora pohybu,      

anebo naopak omezení pohybu nežádoucího. Indikací funkční korekce jsou 

neurologické potíže, hypermobilita segmentu či různé degenerativní změny. Napětí, se 

kterým se lepí na kůži, je 75–100 %. 

Mechanická korekce se lepí s napětím nad 50 % a využívá kompresního efektu. 

Technika pracuje na principu podráždění proprioceptorů, které upraví pozici svalů, 
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fascií a kloubů, s cílem funkční podpory segmentu. Měla by vést k omezení pohybu 

segmentu a podobá se pevným tapům (Kinesio taping method, 2013). 

2.12 Komplikace při distorzi hlezenního kloubu 

Komplikace u akutního podvrtnutí hlezna může vést k chronické nestabilitě, další 

distorzi či obojímu. Příznaky nestability mohou vyplývat ze subtalárního kloubu či 

z vlastního kotníku.  Nestabilita subtalárního kloubu může mít stejné příznaky, ale je 

těžká k diagnostikování jak klinicky, tak zobrazovacími metodami. Chronická 

nestabilita se dělí na dva typy: 

 mechanická – která je dána patologickým porušením kloubu a to buď 

laterálního či posteriorního 

 funkční – která je taktéž nestabilní, ale nedochází zde k porušení kloubu; 

jedná se pouze o zvětšení v rozsahu pohybu a funkce, ale nejsou porušeny 

struktury (Nyska, 2002). 

Chronická nestabilita se rozvine pouze u malého zlomku pacientů s podvrtnutím 

hlezna. Většinou přicházejí do ambulancí s opakovanou distorzí hlezna, může k ní dojít 

i na téměř rovném terénu při chůzi nebo mohou mít pacienti pocit vyskočení kloubu, 

méně často přicházejí pouze s bolestí. Chronickou nestabilitu lze zjistit klinickým 

vyšetřením – test přední zásuvky, nebo RTG snímkem s přidržením, čímž se 

demonstruje zvýšená volnost tibiofibulární vidlice (Gallo a kol., 2011).  

Dalšími komplikacemi při distorzi hlezna jsou – osteochondrální fraktura, syndrom 

sinus tarsi, zranění šlach při akutní distorzi hlezna, zadní impagment hlezna, fraktura 

pátého metatarzu, nestabilita subtalárního kloubu, podvrtnutí calcaneonaviculárního a 

talonaviculárního kloubu (Nyska, 2002).   

Pokud nejsou hlezenní ligamenta doléčena, může to vést ke zvýšené ligamentové 

laxicitě, a tím pádem je zvýšená kloubní pohyblivost, což vede ke změněným 

pohybovým stereotypům a decentraci kloubů DK a přes svalová zřetězení dochází ke 

změně postavení těla (Kalvasová, 2009). Hubbard a Hicks-Little (2008) uvádí, že teprve 

po 12 měsících dojde u některých jedinců ke zhojení ligament cca na 80 % původní síly. 

Kromě těchto akutních či lokálních komplikací mohou nastat taktéž komplikace 

globální. Sem se řadí vznik funkčních změn ve stereotypu pohybu, což má za následek 

další dopady na pohybový aparát. Pokud je při distorzi přítomný krevní výron a otok, 
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vzniká organicky podmíněná nocicepce, díky které je člověk schopen zafixovat si 

úlevovou polohu či pohyb. I po vymizení změněné nocicepce však nadále využívá 

neekonomické pohybové zvyky (Kalvasová, 2009). 
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3 Speciální část 

3.1 Metodika práce 

Tato práce je zpracována v rámci souvislé odborné bakalářské praxe absolvované 

v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze v období od 5. do 30. ledna 2015.  

Odborný dohled při praxi vykonával Bc. Robert Charvát. 

S pacientkou jsem začala pracovat dne 9. 1. 2015 a do 30. 1. 2015 jsme absolvovaly 

9 terapeutických jednotek včetně vstupního a výstupního kineziologického rozboru. 

Pacientka docházela ambulantně 2x – 3x týdně, byla velice vstřícná a ve všech ohledech 

100% spolupracovala.  

Při prvním ambulantním setkání jsem pacientce vysvětlila a ozřejmila vše ohledně 

mé praxe a bakalářské práce. Poté jsem odebrala anamnézu a udělala vstupní 

kineziologický rozbor. V následujících ambulantních návštěvách jsem prováděla terapii, 

fyzikální terapii a průběžné vyšetření pro zpětnou vazbu a kontrolu, zda je terapie 

účinná. Terapeutická jednotka trvala vždy 30–45 minut, před ní či po ní následovala 

fyzikální terapie, kterou jsme pacientce po domluvě s ošetřujícím rehabilitačním 

lékařem zavedli. 

Terapeutická jednotka se skládala ze dvou částí, kdy v úvodu byly využívány 

fyzioterapeutické metody na vyšetřovacím stole a poté byla pacientka edukována a 

cvičila sama, především na balančních plochách. Při všech aktivních cvičeních 

v tělocvičně byla kontrolována a opravována, aby vše prováděla správně, jak má. 

Výjimku tvořila terapeutická jednotka – vstupní a výstupní kineziologický rozbor. Při 

terapiích nenastala žádná komplikace. 

Pacientka podepsala informovaný souhlas, čímž svolila se zveřejněním její 

kazuistiky v této bakalářské práci. Vyjádření etické komise UK FTVS i vzor 

informovaného souhlasu jsou v příloze této práce. 

Při vyšetření a terapiích byly využity níže uvedené terapeutické metody a postupy a 

pomůcky: 

Terapeutické metody – senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové, technika 

měkkých tkání dle Lewita a Jebavé, postizometrická relaxace dle Lewita, PNF dle 

Kabatta, mobilizace dle Lewita, technika míčkování dle Jebavé, fyzikální terapie 
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(Lewit, 2003; Jebavá, 1994; Janda, 2004; Holubářová, 2011; Janda, Vávrová, 1992; 

Poděbradský, 1998). 

Vyšetřovací a terapeutické pomůcky – neurologické kladívko, krejčovský metr, 

osobní váhy, olovnice, goniometr, balanční plochy (balanční sandále, balanční čočka, 

kruhové úseče, propriofoot, bosu), posturomed, gymball, molitanový míček, theraband, 

overball, tenisový míček. 

3.2 Anamnéza 

Vyšetřovaná osoba: A. V.  

Pohlaví: žena  

Rok narození: 1990 

 Diagnóza: S931 - Vymknutí‚ podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni kotníku a 

nohy pod ním.  

Status praesens – 9. 1. 2015 

Subjektivní – pacientka přišla optimisticky naladěna, psychicky se cítí dobře, uvádí 

bolest v oblasti levého hlezna, která přetrvává při chůzi, běhu, dřepu či stoji na špičce.  

Objektivní – pacientka je při vědomí, orientována místem i časem, otok LDK 

v oblasti hlezna z fibulární i tibiální strany, na dotek bolestivá Achillova šlacha, hybnost 

v hlezenním kloubu je omezena směrem dorzálním i plantárním. 

 TF: 50 tep/min. 

 Váha: 60 kg 

 Výška: 168 cm 

 BMI: 21,26 – norma 

RA: otec i matka zdrávi, bratr 28 let také zdráv, v rodině se nevyskytují žádná 

dědičná onemocnění, vzhledem k dané diagnóze je rodinná anamnéza nevýznamná 

OA: pacientka prodělala běžná dětská onemocnění 

 - 2006 – zlomenina malíčku na PHK 

- 2008 – distorze hlezna na PDK 

 - 2009 – zánět žaludeční sliznice 
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 operace – X 

Nynější onemocnění: 

- 2. 12. 2014 při sportovním utkání – došlap na nohu soupeře, distorze hlezna 

laterálním směrem, okamžitá imobilita pacientky. Ihned po úrazu v péči fyzioterapeutek 

týmu. Podán aescin, hlezno ihned zalepeno kineziotapem proti otoku. Nemožnost 

došlapu, pacientka odešla s francouzskými holemi, RTG vyšetření bez patologických 

změn, ledování, míčkování. Pacientce indikována ortézová fixace a odlehčování cca    

3–4 týdny, kvůli zaměstnání neléčila lege artis a LDK odlehčovala pouze 4 dny, poté 

návštěva fyzioterapeuta (3x) – mobilizace dle Mulligana. Dále pouze kineziotaping a 

chůze bez berlí.  5. 1. 2015 návštěva rehabilitačního lékaře a indikace k rehabilitaci 

v IKEMu.  

Abusus: alkohol příležitostně, drogy a cigarety neguje 

AA: X 

FA: nyní aescin proti otokům 

SA: pacientka bydlí v bytě ve 4. patře s výtahem 

PA: masérka na poloviční úvazek, studentka 

Sp. A: závodně florbal – 4–5x týdně tréninky, rekreačně ostatní sporty 

 

Diferenciální rozvaha: 

Vzhledem k jednostranné sportovní zátěži předpokládáme skoliotické držení těla, 

zhoršenou nožní klenbu, přetížení svalů na PDK vzhledem k podvědomému 

odlehčování LDK vlivem zraněného levého hlezna (m. quadriceps femoris, m. biceps 

femoris, m. triceps surrae, m. tibialis anterior et posterior a mm. peronei), blokáda 

Chopartova a Lisfrankova kloubu a drobných kůstek levé nohy, snížená pohyblivost v  

L hleznu, zároveň zkrácený m. triceps surrae, adduktory kyčle, ischiokrurální svaly a     

m. iliopsoas. 
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3.3 Vstupní kineziologický rozbor 9. 1. 2015 

3.3.1 Vyšetření stoje 

Vyšetření aspekcí: 

Zepředu: stojná báze v normě, příčná i podélná klenba je snížená, mírně vbočené L 

hlezno, otok v oblasti Achillovy šlachy, vnějšího i vnitřního kotníku, mírné varózní 

postavení tibií, patelly jsou souměrné bez výrazných deviací, pupek v ose, L ramenní 

kloub níže než P, hlava v ose.   

Zboku: viditelný otok hlezna a Achillovy šlachy na LDK, váha více vpředu, ramena 

v protrakci, hlava v ose. 

Zezadu: L Achillova šlacha oteklá, varózní postavení obou hlezen, otok v oblasti 

vnějšího i vnitřního hlezna, lýtka souměrná, podkolenní rýhy v ose, kontura L 

ischiokrurálních svalů na mediální straně varózní, gluteální rýhy ve stejné výšce, 

thoracobrachiální trojúhelník souměrný, oploštělá hrudní kyfóza, z čehož plynou mírně 

odstáté lopatky, L ramenní kloub níže než pravý.  

Stoj na jedné noze:  na pravé – provede bez problému a titubace 

 na levé – neprovede. 

Stoj na dvou vahách: LDK - 29,5 kg 

 PDK - 30,5  kg (odchylka v normě). 

3.3.2 Vyšetření pánve  

Palpačně dle Lewita – cristy, SIPS i SIAS jsou ve stejné výšce, pánev je v rovině, 

není přítomna anteverze, retroverze ani torze pánve. 

Spine sign test – blokáda v oblasti levého SI skloubení, P strana v normě. 

Předbíhání spin – blokáda v oblasti levého SI skloubení, P strana v normě. 

3.3.3 Vyšetření chůze 

- antalgická chůze, pacientka je nejistá, odval L chodidla není kompletní – odraz do 

kroku z metatarzů, po odrazu zůstává noha v silově fixovaném postavení, odval P 

chodidla v normě – odraz od prstců, rytmus chůze je nepravidelný, délka kroku 

asymetrická, typ chůze peroneální, souhyb HKK zvýšen. 
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Chůze po špičkách – neprovede, bolestivost a nejistota. 

Chůze po patách – neprovede pro bolestivost. 

3.3.4 Vyšetření palpací dle Lewita 

Palpace kůže a podkoží – v normě, kromě L hlezna – mírně zvýšená teplota v oblasti 

otoku hlezna. 

Palpační vyšetření fascií – fascie v oblasti Cp, THp, thorakální fascie, fascie na HKK 

a PDK normální protažlivost, bez bariéry a tuhého odporu, v oblasti lýtka LDK lehký 

odpor a nemožnost protažení do všech směrů. 

Palpační vyšetření svalů  

– hypertonus   - adduktory kyčelního kloubu PDK i LDK 

   - m. biceps femoris LDK i PDK v oblasti hlavičky fibuly 

   - m. triceps surrae PDK 

   - hypotonus  - m. soleus a m. gastrocnemius LDK 

   - m. quadriceps femoris caput medialis a rectus femoris LDK. 

3.3.5 Goniometrické vyšetření dle Jandy a Pavlů      

Kyčelní kloub  
P L 

PP AP PP AP 

flexe (s flexí v kolenním kloubu) 130 125 130 125 

extenze 10 10 10 5 

abdukce 35 35 40 35 

addukce 25 25 25 25 

zevní rotace 30 25 30 25 

vnitřní rotace 45 30 45 30 

Tabulka 1 Vyšetření kloubních rozsahů kyčelního kloubu pasivně i aktivně 

(Pozn.: zaznamenané hodnoty jsou uvedeny ve °) 
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Kolenní kloub 
P L 

PP AP PP AP 

extenze 0 0 0 0 

flexe 135 130 135 130 

Tabulka 2 Vyšetření kloubních rozsahů kolenního kloubu pasivně i aktivně 

(Pozn.: zaznamenané hodnoty jsou uvedeny ve °) 

 

Hlezenní kloub 
P L 

PP AP PP AP 

dorzální flexe 15 20 7 10 

plantární flexe 45 50 10 20 

everze 10 15 5 5 

inverze 20 22 5 5 

Tabulka 3 Vyšetření kloubních rozsahů hlezenního kloubu pasivně i aktivně 

(Pozn.: zaznamenané hodnoty  jsou uvedeny ve °) 

 

3.3.6 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Zkrácené svaly P L 

m. iliopsoas 0 0 

hamstringy 1 1 

adduktory dvoukloubové 0 1 

adduktory jednokloubové 1 1 

m. gastrocnemius 0 0 

m. soleus 0 1 

Tabulka 4 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

 



42 

3.3.7 Vyšetření svalové síly dle Jandy 

Sval P L 

m. iliopsoas 5 5 

adduktory kyčelního 

kloubu 
5 5 

abduktory kyčelního 

kloubu 
5 5 

m. gluteus maximus 5 5 

hamstringy 5 5 

m. quadriceps femoris 5 5 

m. tibialis posterior 5 1 (bolest)* 

mm. peronei 4 3 

m. tibialis anterior 4 1 (bolest)* 

m. triceps surae 5 3 (bolest)* 

Tabulka 5 Vyšetření svalové síly dle Jandy 

*kvůli sníženému rozsahu pohybu a bolestivosti nebyl sval vyšetřen ve své celé délce 

 

3.3.8 Antropometrické vyšetření dle Haladové a Nechvátalové 

Obvody P L 

stehno (15 cm nad patellou) 48 48 

lýtko 35 35 

nad kotníky 22 23 

přes kotníky 24 26 

přes nárt a patu 33 35 

přes hlavičky metatarzů 21 21 

Tabulka 6 Antropometrické měření obvodů DKK  

(Pozn.: zaznamenané údaje jsou v cm) 
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Délky P L 

anatomická délka DKK 86 86 

funkční délka DKK 89 89 

délka stehna 46 46 

délka bérce 41 41 

Tabulka 7 Antropometrické měření délky DKK 

(Pozn.: zaznamenané údaje jsou v cm) 
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3.3.9 Vyšetření kloubní vůle dle Lewita a Rychlíkové 

Kloub Směr P L 

kolenní kloub 
krátká páka pruží pruží 

dlouhá páka pruží pruží 

tibiofibulární kloub ventrodorzální posun pruží pruží 

patella 
laterolaterální posun pruží nepruží 

kraniokaudální posun pruží pruží 

talokrurální kloub dorzálně pruží nepruží 

Lisfrankův kloub 

dorzální posun pruží nepruží 

plantární posun pruží nepruží 

rotace pruží nepruží 

os calcaneus 

laterálně pruží nepruží 

mediálně nepruží nepruží 

do supinace pruží nepruží 

do pronace pruží nepruží 

ventrálně nepruží nepruží 

os naviculare 
plantárně pruží pruží 

dorzálně pruží pruží 

os cuboideum 
plantárně nepruží nepruží 

dorzálně pruží nepruží 

hlavičky metatarzů 
plantárně pruží pruží 

dorzálně nepruží pruží 

MP klouby 
laterolaterálně pruží pruží 

dorzoplantárně pruží pruží 

Tabulka 8 Vyšetření kloubní vůle 
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3.3.10 Závěr vstupního vyšetření 

Pacientka je 38 dní po distorzi hlezna při sportovním utkání, úraz nebyl léčen lege 

artis, tím se doba rekonvalescence prodloužila. Otok v mediální i laterální oblasti L 

hlezna přetrvává, palpačně je bolestivý na laterální straně. Stoj na levé DK pro bolest a 

strach neprovede. Páteř pacientky se nerozvíjí v L části páteře do flexe, extenze a 

lateroflexe na levou stranu. Vyšetření pánve prokázalo blokádu v oblasti levého SI 

skloubení.  Chůze antalgická se změněným rytmem a nestejnou délkou kroku, zvýšen 

souhyb HKK, odval L chodidla není kompletní, pacientka se odráží z metatarzů. Rozsah 

pasivního pohybu do plantární flexe je omezen – 10°, dorzální flexe je taktéž omezena - 

7°. Aktivní a pasivní pohyb do everze a inverze je omezen a to v rozsahu pouhých 5°. 

Oslabení je patrné u lýtkových svalů na LDK i PDK. Pacientka má zkrácené 

hamstringy, jednokloubové adduktory na LDK i m. soleus a adduktory dvoukloubové 

na stupeň 1. V hypertonu se nachází adduktory kyčelního kloubu a biceps femoris bilat., 

triceps surrae a rectus femoris na PDK. M. soleus a m. gastrocnemius, m. quadriceps 

femoris caput medialis a rectus femoris LDK jsou v hypotonu. Znatelná je i omezená 

kloubní vůle u kloubů levé nohy, u PDK je omezen pouze os calcaneus mediálně a 

ventrálně, os cuboideum plantárně a hlavičky metatarzů dorzálně. Lýtkové fascie LDK 

nelze protáhnout žádným směrem. 

Pokud pacientka bude docházet na pravidelné rehabilitační terapie a bude provádět 

doma autoterapie, které jí budou doporučeny, neměl by být problém se snížením otoku, 

bolestivosti a se zvětšením pohybu. Prognóza je příznivá. 
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3.4 Krátkodobý a dlouhodobý terapeutický plán  

3.4.1 Krátkodobý terapeutický plán 

- odstranění otoku v oblasti hlezna LDK 

- obnovení kloubní vůle v oblasti hlezna a nohy LDK 

- uvolnění měkkých tkání a fascií v oblasti LDK 

- protažení zkrácených svalových skupin 

- posílení oslabených svalových skupin 

- zlepšení stabilizační funkce DKK 

- uvolnění hypertonických svalových skupin 

- reedukace stoje, chůze  

- edukace autoterapie. 

3.4.2 Dlouhodobý terapeutický plán 

- změna stereotypu chůze 

- odstranění svalových dysbalancí na DKK 

- zlepšení funkce příčné i podélné nožní klenby 

- zlepšení stability hlezna (do všech pohybových směrů) 

- vrácení se k aktivnímu sportování – postupně přes rotoped, chůzi na běhátku, chůzi 

v terénu, běh na běhátku, běh v terénu, postupné zatěžování v tréninku do rychlosti a 

změn směrů, návrat k aktivnímu sportování. 

3.5 Průběh terapie 

3.5.1 Terapeutická jednotka č. 1 

Datum: 9. 1. 2015 

Terapie: vstupní kineziologický rozbor 

Cíl: odebrání anamnézy, vstupní kineziologický rozbor, závěr z vyšetření, návrh 

krátkodobého a dlouhodobého terapeutického plánu 
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3.5.2 Terapeutická jednotka č. 2 

Datum: 12. 1. 2015 

St. praesens  - subjektivní – pacientka se cítí dobře, je dobře naladěna, ochotná 

spolupracovat, udává bolest v oblasti levého hlezna při vyšší zátěži 

 - objektivní – viditelný otok v tibiální i fibulární oblasti hlezna LDK, 

palpačně bolestivé, v oblasti otoku je mírně zvýšená teplota, nachází se zde i omezení 

hybnosti do flexe i extenze v hlezenním kloubu LDK a bolestivost při pasivním pohybu 

do inverze i everze. 

Vyšetření: 

- měkké tkáně – palpačně bolestivý otok v oblasti L hlezna, fascie v oblasti L lýtka 

neposunlivé a neprotažitelné, nachází se zde hypertonus v m. triceps surrae, snížená 

pohyblivost předonoží LDK a snížená kloubní vůle v MT kloubech, os cuboideum a L 

patela, zkrácení adduktorů kyčelního kloubu 

- stoj na obráceném bosu - mírné titubace 

 - stoj se zavřenýma očima – pacientka má problém udržet rovnováhu ve stoji 

 - stoj na jedné DK – na LDK neprovede. 

Cíl terapeutické jednotky: 

- uvolnění měkkých tkání a zmírnění otoku v oblasti L hlezna a nohy 

- mobilizace kloubů nohy LDK a levého SI skloubení 

- uvolnění hypertonických svalů (m. triceps surrae LDK), protažení zkrácených 

- nácvik stability.  

Návrh terapeutické jednotky: 

- pneuven, 

- technika měkkých tkání dle Lewita a Jebavé, 

- mobilizace periferních kloubů dle Lewita a Rychlíkové, 

- PIR s následným protažením, 

- senzomotorická stimulace, 

- edukace autoterapie. 

Provedení: 

- 30 minut fyzikální terapie – pneuven 
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- technika měkkých tkání – míčkování dle Jebavé, protažení bércových fascií 

lateromediálním a mediolaterálním směrem dle Lewita 

- postisometrická relaxace s následným protažením (vleže na zádech) – LDK          

m. soleus a m. gastrocnemius, vleže na zádech – druhá DK pokrčená na podložce – 

protažení m. semitendinosus a m. semimembranosus a vleže na zádech obě DKK 

v mírné abdukci – PIR s následným protažením na adduktory kyčle bilaterálně 

- mobilizace periferních kloubů dle Rychlíkové – mobilizace levého SI skloubení 

směrem dorzálním vleže na břiše a na boku, MT kloubů směrem dorzoplantárním a 

nůžkovým hmatem, mobilizace celých metatarzů za pomoci dorzálního a plantárního 

vějíře, mobilizace Lisfrankova kloubu LDK do rotace a dorzoplantárním směrem, 

mobilizace os cuboideum dorzoplantárně, mobilizace os naviculare dorzoplantárním 

směrem, mobilizace Chopartova kloubu, mobilizace talokrurálního kloubu směrem 

dorzálním, laterolaterální a kraniokaudální posun pately 

- SMS - edukace správného zatížení nohy – 3 body opory vsedě na židli, vestoje 

   - posturomed – uvolněné 2 pružiny, korigovaný stoj – 3 body opory 

       – nášlapy a výkroky vpřed na posturomed – střídavě 

       – stoj na posturomedu – stoj na obou DK, mírně pokrčená 

kolena, terapeut lehce strká do pacientky, aby ji vyvedl z rovnováhy a ona musela své 

tělo stabilizovat 

 - kulová úseč – dřevěná – stoj – přenášení váhy střídavě na špičky a na paty, 

poté na LDK a na PDK  

- protažení svalů zadní strany stehna vleže na zádech 

- edukace autoterapie – cirkumdukce oběma směry v hlezenním kloubu vleže či 

vsedě na lehátku, aktivní pohyby v hlezenním kloubu do maximální flexe a extenze, 

ukázka a nácvik autoterapie mobilizace kloubů nohy a ukázka a nácvik cviků na 

balanční čočce k domácímu tréninku. 

Výsledek terapeutické jednotky: 

- pacientce byly protaženy bércové fascie a měkké tkáně na LDK 

- svalové skupiny na zadní straně stehna, adduktory kyčle a m. soleus a m. 

gastrocnemius byly protaženy 

- došlo k mobilizaci kloubů nohy LDK, kde se podařilo obnovit kloubní vůli v MT 

kloubech, v Chopartově a Lisfrankově kloubu jen částečně 

- stabilita LDK se zlepšila stejně jako aktivní pohyblivost v L hlezenním kloubu 
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- pacientka byla edukována k autoterapii. 

3.5.3 Terapeutická jednotka č. 3 

Datum: 14. 1. 2015 

St. praesens  - subjektivní – pacientka se cítí velice dobře, v dobré náladě, odpočatá, 

stále udává bolest L hlezna 

 - objektivní – otok v oblasti Achillovy šlachy, laterální strana                  

L hlezenního kloubu, chůze stále antalgická, křečovité držení hlezenního kloubu při 

chůzi – bolest při přílišném uvolnění, chůze mírně nestabilní a nášlap provádí na celé 

chodidlo. 

Vyšetření: 

- fascie bérce LDK neprotažitelné, nepruží všemi směry 

- pacientka již provede stoj na LDK 

- stále přetrvává hypertonus m. triceps surae a zkrácení svalových skupin na zadní 

straně stehen a adduktorů kyčle 

- snížená kloubní vůle v oblasti Lisfrankova a Chopartova kloubu na LDK 

- snížená pohyblivost hlezenního kloubu LDK do dorzální i plantární flexe 

- zablokovaná hlavička L fibuly 

- stoj na obráceném bosu – mírné titubace 

 - stoj se zavřenýma očima – pacientka má problém udržet rovnováhu ve stoji 

 - stoj na jedné DK – na LDK neprovede. 

Cíl terapeutické jednotky: 

- uvolnění měkkých tkání a zmírnění otoku v oblasti L hlezna a nohy 

- mobilizace Chopartova a Lisfrankova kloubu LDK 

- uvolnění hypertonických svalů (m. triceps surrae LDK), protažení svalů zkrácených 

- nácvik a zlepšení stability  

- zvýšení svalové síly LDK. 

Návrh terapeutické jednotky: 

- TMT dle Lewita a Jebavé 

- mobilizace periferních kloubů dle Lewita a Rychlíkové 

- PIR s následným protažením 
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- cvičení na balančních plochách - SMS dle Jandy a Vávrové 

- nalepení lymfatického kineziotapu pod dohledem supervizora 

- kondiční cvičení. 

Provedení terapeutické jednotky: 

- techniky měkkých tkání – relaxační míčkování k odstranění otoku dle Jebavé 

kaudokraniálním směrem, protažení bércových fascií mediolaterálním a 

lateromediálním směrem 

- PIR s následným protažením vleže na zádech – protažení m. gastrocnemius a          

m. solleus na LDK 

- mobilizace periferních kloubů – mobilizace MT kloubů dorzálním a plantárním 

vějířem, Lisfrankova kloubu do rotace a dorzoplantárním směrem, tibiofibulárního 

kloubu ventrodorzálně, talokrurálního kloubu dorzálně, os calcaneus do pronace a 

supinace, ventrálním a mediolaterálním směrem, fibuly ventrodorzálním směrem, os 

cuboideum dorzoplantárně 

- SMS – nácvik korigované stoje – trojbodová opora – výkroky levou a pravou DK 

na posturomed, stoj na posturomedu – 3 rychlé kroky na místě, zastavíme na jedné DK, 

druhá přednožit pokrčmo povýš, zastabilizovat a pokračujeme znovu 3 kroky; poté 

přidáme pacientce do ruky tenisák. Při „chůzi“ na posturomedu si hází tenisákem nad 

hlavu (mezi jednotlivými cviky chůze po podložce a krátký odpočinek) 

- stoj na dřevěné kruhové úseči – stoj na jedné noze; korigovaný stoj na obou DK; 

přesun váhy na špičky a na paty; přesun váhy na PDK a zpět na LDK 

- posílení svalů DKK – PNF dle Kabatta – prováděl supervizor, propínání špiček 

vleže na zádech – theraband drží v rukou a má ho navlečený přes plosku nohy 

- protažení jednokloubových adduktorů a svalů na zadní straně stehna na LDK i PDK 

vleže na zádech + edukace autoterapie 

- nalepení lymfatického kineziotapu dle instrukcí supervizora 

- edukace autoterapie – sbírání různých předmětů (fazole, čočka, hrášek…) a 

přendavání z krabičky do krabičky, posilování s therabandem viz terapie a trénování 

stability na balanční čočce. 
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Výsledek terapeutické jednotky: 

- u pacientky došlo k uvolnění měkkých tkání a fascií v oblasti bérce a nohy LDK, 

podařilo se zvětšit kloubní vůli v Lisfrankově kloubu a MT kloubech LDK, částečně 

byla obnovena kloubní vůle v Chopartově kloubu LDK, došlo k protažení m. triceps 

surrae a k jeho následnému uvolnění, patrné je i zvýšení stability díky 

senzomotorickému tréninku 

- pacientka si stále stěžuje na stejnou bolest v oblasti laterálního malleolu LDK, po 

dohodě se supervizorem byla odeslána na kontrolu k ortopedovi, aby nedošlo 

k zanedbání. 

3.5.4 Terapeutická jednotka č. 4 

Datum: 16. 1. 2015 

St. praesens - subjektivní – pacientka není dobře naladěna, bolestivost kotníku jí 

neustupuje a bojí se, že má natržené vazy nebo jiný problém v hlezenním kloubu, udává 

zmírnění otoku levého hlezna 

 - objektivní – zmenšení otoku levého hlezna na laterální straně, stále 

křečovité držení hlezenního kloubu LDK při chůzi, mírně zlepšená stabilita. 

Vyšetření: 

- stoj na jedné noze – udává bolestivost, ale už se na jedné noze udrží 

- chůze po špičkách a po patách – pacientka již zvládne, udává mírnou bolestivost, 

LDK stále méně stabilní 

- fascie bérce LDK stále neprotažitelné s patologickou bariérou 

- přetrvává hypertonus m. triceps surrae 

- snížená kloubní vůle Chopartova kloubu a hlavičky fibuly 

- při aktivním pohybu levého hlezenního kloubu bolestivá Achillova šlacha 

- stoj na obráceném bosu - bez titubací 

 - stoj se zavřenýma očima – mírné titubace 

 - stoj na jedné DK – na LDK neprovede. 

Cíl terapeutické jednotky: 

- snížení hypertonu m. triceps surrae (m. soleus a m. gastrocnemius) 

- snížení otoku levého hlezna 

- posílení svalů DKK 
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- protažení bércových fascií 

- zlepšení stability hlezenního kloubu a funkčnosti svalů plosky nohy. 

Návrh terapeutické jednotky: 

 - TMT  

- mobilizace periferních kloubů 

- aktivní i pasivní pohyby v hlezenním kloubu 

- protažení fascií 

- PIR 

- kondiční cvičení na posílení svalů LDK 

- senzomotorická stimulace 

- vířivá koupel 

- lymfatický kineziotape. 

Provedení terapeutické jednotky: 

- protažení fascií na LDK lateromediálním i mediolaterálním směrem 

- mobilizace hlezenního kloubu a kloubů nohy dle Lewita a Rychlíkové – mobilizace 

metatarzálních kloubů – plantární a dorzální vějíř, os calcaneus ve směru ventrálním, 

mediolaterálním, do supinace i pronace, Lisfrankova kloubu do rotace a 

dorzoplantárním směrem, tibiofibulárního kloubu ventrodorzálně, talokrurálního kloubu 

dorzálním směrem a hlavičky fibuly ventrodorzálním směrem 

- PIR na hypertonické svaly – m. gastrocnemius a m. soleus 

- aktivní i pasivní pohyby v hlezenním kloubu vleže na zádech, LDK přes okraj 

lehátka, druhá DK pokrčena na podložce – pohyby ve směru rotace, everze, inverze, 

flexe i extenze + poté AEK pro flexory, extenzory, supinátory a pronátory. Posilování 

excentrické kontrakce pohybové složky, stoj – výpony na obou DKK pro posílení  

- SMS – bosu – stoj na obráceném bosu v mírném podřepu – 3bodová opora, 

přenášení váhy na špičky a zpět na paty, poté přidáme tenisák, se kterým si s pacientkou 

házím, vždy po chycení a odhození se snaží zastabilizovat 

 - podřepy ve stoji na obou dolních končetinách 

 - stoj na obráceném bosu, pacientka se snaží přenášet váhu do 

kolečka (z pravé strany dopředu, doleva a dozadu – stále zatížené obě končetiny 

rovnoměrně), pacientka se snaží přenášením váhy dělat ležaté osmičky na bosu 
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  - posturomed – korigovaný stoj na posturomedu, stoj na jedné DK – poté se 

zavřenýma očima – opravuji pacientku, aby stála rovně a nefixovala si špatné 

stereotypy, chůze na místě na posturomedu, poté zastavit a zastabilizovat (pokaždé na 

jiné DK, druhá v přednožení pokrčmo) 

- protažení svalů zadní strany stehna za pomoci ručníku – vleže na zádech, druhá DK 

pokrčena spočívá na podložce 

- vířivá koupel na LDK – podvodní masáž 

- nalepení lymfatického kineziotapu pro snížení otoku 

- ukázání cviků na doma – na balanční čočce, přendávání hrachu, fazole a čočky 

z krabice do krabice, trhání papírového kapesníku pomocí prstů nohy, zvedání mincí 

z podložky za pomoci prstů nohy, protahování svalů zadní strany stehna. 

Výsledek terapeutické jednotky: 

- došlo k uvolnění měkkých tkání a fascií na LDK, zvětšila se kloubní vůle 

periferních kloubů LDK – hlavička fibuly, Lisfrankův kloub, MT klouby i os calcaneus, 

úspěšné bylo i protažení svalů zadní strany stehna LDK a snížení tonu                             

u  m. gastrocnemius i soleus 

- zvýšená stabilita díky cvičení na posturomedu a bosu, zvládne již stoj na jedné DK 

na bosu i na posturomedu, stabilita je zlepšená i při chůzi, levé hlezno je uvolněnější při 

fázi přenosu, bolestivost ale udává pacientka stále stejnou. 

3.5.5 Terapeutická jednotka č. 5 

Datum: 19. 1. 2015 

St. praesens - subjektivní – pacientka nemá dobrou náladu, bolestivost levého hlezna 

při zátěži udává stále stejnou, i když je pocitově zvětšen rozsah pohybu, udělá stoj na 

špičce, stále u toho cítí bolest 

 - objektivní – ortopedické vyšetření – pacientka nemá natržené žádné 

vazy ani jiné struktury v oblasti hlezenního kloubu LDK, bolestivost je dána přetížením 

šlach v oblasti laterálního malleolu z důvodu útlaku nervu zásobujícího m. abductor 

digiti minimi (n. plantaris lateralis – větev z nervu tibialis S1-S2) (Čihák, 2001). 

Pacientka nebyla na žádném fyzikálním vyšetření ani jiné zobrazovací metodě, ortoped 

to pouze diagnostikoval ze skutečnosti, že nebyla schopna udělat malíkem pohyb do 

abdukce a extenze na levé noze, kdežto na pravé ano. 
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Vyšetření: 

- svalový test dle Jandy – abdukce malíku – LDK – 2, PDK – 5 

- antropometrické vyšetření obvodů DK  

 

Obvody P L 

stehno (15 cm nad patellou) 48 48 

lýtko 35 35 

nad kotníky 22 23 

přes kotníky 24 25 

přes nárt a patu 33 34 

přes hlavičky metatarzů 21 21 

Tabulka 9 Průběžné vyšetření 19. 1. 2015 

(Pozn.: uvedené hodnoty jsou v cm) 

 

- goniometrické vyšetření   

Hlezenní kloub 
P L 

PP AP PP AP 

dorzální flexe 15 20 10 15 

plantární flexe 45 50 30 25 

everze 10 15 7 10 

inverze 20 22 15 15 

Tabulka 10 Průběžné vyšetření 19. 1. 2015 

(Pozn.: uvedené hodnoty jsou ve °) 

- kůže podkoží a fascie dle Lewita – fascie jsou protažitelné do všech směrů, 

nevyskytuje se zde patologická bariéra 

- palpačně bolestivé místo na fibulární straně pod malleolem – na větší tlak 

- přetrvává hypertonus m. triceps surrae na LDK  

- vyšetření kloubní vůle – hlavička fibuly nepohyblivá, os naviculare nepruží 

dorzálním směrem, Lisfrankův kloub nepruží plantárním a dorzálním směrem, 

talokrurální kloub směrem dorzálním také nepruží 

- svaly na zadní straně stehna jsou volnější než dříve 
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- vyšetření povrchového čití na DK  

 - L4 – bez patologie 

 - L5 – bez patologie 

 - S1 – změněná citlivost na laterální straně LDK od hlezenního kloubu k   

malíku – pacientka cítí občas mravenčení, když jede na rotopedu a má nohu uzavřenou 

v botě, při vyšetření je snížená citlivost na dotek terapeuta 

     - algické i termické čití v normě 

- stoj na obráceném bosu - bez titubací 

- stoj se zavřenýma očima – mírné titubace 

- stoj na jedné DK – provede na LDK – mírné titubace. 

Cíl terapeutické jednotky: 

- zvýšení kloubní vůle v oblasti levé nohy a hlezna a hlavičky fibuly 

- zvýšení svalové síly m. abductor digiti minimi 

- snížení otoku a zlepšení povrchového čití na LDK 

- uvolnění m. triceps surrae na LDK 

- zvýšení stability – SMS 

- zvýšení rozsahu pohybu levého hlezenního kloubu 

- zvýšení kondice.  

Návrh terapeutické jednotky: 

- mobilizace periferních kloubů  

- metoda dle sestry Kenny  

- PNF dle Kabatta  

- aktivní i pasivní pohyby v hlezenním kloubu 

- PIR  

- kondiční cvičení  

- senzomotorická stimulace 

- pneuven. 

Provedení terapeutické jednotky: 

- mobilizace hlezenního kloubu a kloubů nohy dle Lewita a Rychlíkové – mobilizace 

metatarzálních kloubů – plantární a dorzální vějíř, Lisfrankova kloubu dorzoplantárním 

směrem, tibiofibulárního kloubu ventrodorzálně, talokrurálního kloubu dorzálním 

směrem a hlavičky fibuly ventrodorzálním směrem 
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- PIR na hypertonické svaly – m. gastrocnemius a m. soleus 

- metoda sestry Kenny  

 - stimulace – pasivně v celém rozsahu, chvějivými pohyby (6x – 10x) 

 - indikace – uvědomění pacienta o přesně provedeném pohybu svalem 

 - reedukace – aktivní pohyb s dopomocí 

- aktivní i pasivní pohyby v hlezenním kloubu vleže na zádech, LDK přes okraj 

lehátka, druhá DK pokrčena na podložce – pohyby ve směru rotace, everze, inverze, 

flexe i extenze + poté AEK pro flexory, extenzory, supinátory a pronátory. Posilování 

excentrické kontrakce pohybové složky, stoj – výpony na obou DKK pro posílení  

- SMS - balanční čočka – stoj na čočce v mírném podřepu – 3bodová opora, 

přenášení váhy na špičky a zpět na paty, poté přidáme tenisák, se kterým si s pacientkou 

házím, vždy po chycení a odhození se snaží zastabilizovat 

 - podřepy ve stoji na obou dolních končetinách 

  - balanční sandále – chůze vpřed a vzad, výkroky jednonož vpřed a vzad 

- PIR vleže na zádech m. soleus a m. gastrocnemius 

- PNF (pod dohledem supervizora) 

          - I. flekční diagonála – flexe-addukce-zevní rotace, pohyb DK do extenze 

abdukce prstů směrem tibiálním, dorzální flexe s inverzí nohy, koleno zůstává natažené 

a kyčel jde do flexe, addukce, zevní rotace 

 - II. flekční diagonála – flexe-abdukce-vnitřní rotace, pohyb prstů DK do 

extenze a abdukce směrem fibulárním, noha do dorzální flexe s everzí, koleno zůstává 

natažené a kyčel se pohybuje do flexe, abdukce a vnitřní rotace  

- ukázání cviků na doma – na balanční čočce, přendávání hrachu, fazole a čočky 

z krabice do krabice, trhání papírového kapesníku pomocí prstů nohy, zvedání mincí 

z podložky za pomoci prstů nohy, protahování svalů zadní strany stehna 

- pneuven – 30 min. 

Výsledek terapeutické jednotky: 

- pacientka je schopna minimálního záškubu svalem m. abductor digiti minimi na 

stupni 3 dle Jandy (proti gravitaci), snížil se svalový tonus m. gastrocnemius a m. 

soleus, edukace domácího cvičení proběhla úspěšně, pacientka si vše pamatuje, hlavička 

fibuly, Lisfrankův, tibiofibulární a talokrurální kloub jsou pohyblivé bez patologické 

bariéry, zlepšení stability při stoji i chůzi, zvýšení svalové kondice LDK. 
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 3.5.6 Terapeutická jednotka č. 6 

Datum: 21. 1. 2015 

St. praesens - subjektivní – pacientka je dobře naladěna, cítí pokroky v pohybu 

malíkem u levé nohy, snížení otoku a mírná úleva bolesti, udává bolest v P SI skloubení 

– byla běhat na 45 minut, L hlezno zpevněné kineziotapem, ale ještě není v pořádku, tak 

si přetížila PDK 

 - objektivní – otok stále přetrvává, i když v menší míře, palpačně 

bolestivé na větší tlak, zlepšení povrchového čití, ale stále není 100%. 

Vyšetření: 

- měkké tkáně v oblasti LDK – fascie jsou protažitelné bez patologické bariéry, 

změna povrchového čití na dorzální laterální straně levé nohy, palpační bolestivost – 

vyšší tlak na laterální straně L hlezenního kloubu 

- zvýšený svalový tonus v oblasti lýtka PDK a zadní strany stehna PDK 

- blokáda hlavičky fibuly LDK  

- Spine sign test, fenomén předbíhání - blokáda v oblasti P SI skloubení 

- m. abductor digiti minimi – st. 2 + 

- stoj na obráceném bosu - bez titubací 

 - stoj se zavřenýma očima – bez titubací 

 - stoj na jedné DK – provede na LDK – mírné titubace. 

Cíl terapeutické jednotky: 

- uvolnění měkkých tkání v oblasti L hlezna 

- zmenšení otoku 

- zvýšení svalové síly m. abductor digiti minimi 

- mobilizace SI a hlavičky fibuly + malých kloubů nohy 

- zvětšení aktivního i pasivního rozsahu v L hlezenním kloubu 

- snížit svalové napětí v oblasti lýtka a zadní strany stehna PDK 

- posílit svalové skupiny LDK 

- zvýšit stabilitu L hlezenního kloubu 

Návrh terapeutické jednotky: 

- míčkování dle Jebavé 

- mobilizace periferních kloubů  
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- metoda sestry Kenny  

- PNF dle Kabatta  

- aktivní i pasivní pohyby v hlezenním kloubu  

- PIR + AGR  

- kondiční cvičení na posílení svalů LDK  

- senzomotorická stimulace 

- vířivá koupel. 

Provedení terapeutické jednotky: 

- uvolňování měkkých struktur okolo levého hlezna a ovlivnění otoku v této oblasti 

za pomoci molitanového míčku směrem kraniálním 

- mobilizace periferních kloubů dle Lewita a Rychlíkové – dorzální a plantární vějíř 

MT kloubů, mobilizace hlavičky fibuly a tibiofibulárního kloubu ventrodorzálním 

směrem, mobilizace Lisfrankova kloubu dorzoplantárním směrem, mobilizace pravého 

SI skloubení směrem dorzálním vleže na břiše, vleže na boku 

- metoda sestry Kenny  

 - stimulace – pasivně v celém rozsahu, chvějivými pohyby (6x – 10x) 

 - indikace – uvědomění pacienta o přesně provedeném pohybu svalem 

 - reedukace – aktivní pohyb s dopomocí 

- PNF (pod dohledem supervizora)  

      - I. flekční diagonála – flexe-addukce-zevní rotace, pohyb DK do extenze 

abdukce prstů směrem tibiálním, dorzální flexe s inverzí nohy, koleno zůstává natažené 

a kyčel jde do flexe, addukce, zevní rotace 

 - II. flekční diagonála – flexe-abdukce-vnitřní rotace, pohyb prstů DK do 

extenze a abdukce směrem fibulárním, noha do dorzální flexe s everzí, koleno zůstává 

natažené a kyčel se pohybuje do flexe, abdukce a vnitřní rotace  

- AGR na m. biceps femoris vleže na břiše, obě DK visí přes okraj lehátka a opírají 

se o zem, PDK (natažená v koleni) zvedá mírně nad zem a drží cca 20 sekund a poté 

uvolní, opakuje 3x – 4x 

- PIR na hypertonické svaly – m. gastrocnemius a m. soleus 

- aktivní i pasivní pohyby v hlezenním kloubu vleže na zádech, LDK přes okraj 

lehátka, druhá DK pokrčena na podložce – pohyby ve směru rotace, everze, inverze, 

flexe i extenze + poté AEK pro flexory, extenzory, supinátory a pronátory. Posilování 

excentrické kontrakce pohybové složky, stoj – výpony na obou DKK pro posílení 
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- SMS - kulová dřevěná balanční úseč – stoj na obou DK, 3bodová opora, mírné 

podřepy, stabilizace a zase zpět 

 - přenášení váhy z jedné nohy na druhou 

 - přenášení váhy na špičky a na paty 

 - chůze po balančním chodníku – 8 různých balančních pomůcek za sebou, 

chůze vpřed a chůze vzad, chůze stranou 

 - posturomed - nákroky a výstupy vpřed na posturomed jednou nohou 

     - chůze na místě na posturomedu se stabilizací a zastavením, při 

zvládnutí zavřené oči 

- kontrola domácích cviků 

- vířivá koupel. 

Výsledek terapeutické jednotky: 

- došlo k uvolnění blokády v oblasti hlavičky fibuly a pravého SI skloubení, uvolnění 

měkkých tkání v oblasti L hlezenního kloubu, zlepšení svalové síly m. abductor digiti 

minimi, snížení napětí ve svalech PDK – m. biceps femoris, m. semitendinosus a 

semimembranosus, m. gastrocnemius a m. soleus, zvýšení aktivní i pasivní hybnosti v L 

hleznu, zlepšení stability DK a klenby nohy, zvýšení kondice svalů DKK. 

3.5.7 Terapeutická jednotka č. 7 

Datum: 23. 1. 2015 

St. praesens - subjektivní – pacientka se cítí dobře, je velice pozitivně naladěna, 

snížila se jí bolest a zlepšila pohyblivost L malíčku i hlezenního kloubu 

 - objektivní – při příchodu do ordinace nebylo poznat na pacientce, že 

by měla problém s hlezenním kloubem, odval chodidla je symetrický jako u PDK, 

pacientka nekulhá, otok již není znatelný. 

Vyšetření: 

- měkké tkáně v oblasti levého hlezenního kloubu bez patologie, při vyšším tlaku 

bolestivost na fibulární straně hlezna 

- při pasivním pohybu do dorzální a plantární flexe bez bolesti, při aktivním pohybu 

bolestivost v krajních polohách (pohyblivost ještě není 100% ), bolestivost L hlezna na 

laterální straně při dřepu, na LDK není možnost hlubokého (plného) dřepu, stoj na 

špičce a na patě není problém, bez bolesti 
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- blokáda hlavičky fibuly na PDK i LDK, Lisfrankův kloub pohyblivý, blokáda 

pravého SI skloubení 

- zkrácený m. biceps femoris LDK, hypertonus m. soleus a m. gastrocnemius PDK 

- m. abductor digiti minimi – svalová síla dle Jandy 2+ 

- stoj na obráceném bosu – bez titubací 

 - stoj se zavřenýma očima – bez titubací 

 - stoj na jedné DK – provede na LDK – mírné titubace. 

Cíl terapeutické jednotky: 

- uvolnění svalů hypertonických, posílení svalů oslabených a protažení zkrácených 

svalů 

- zvýšit svalovou sílu m. abductor digiti minimi 

- zmobilizovat hlavičku fibuly a pravé SI skloubení 

- zvětšit kloubní rozsah v L hlezenním kloubu – pasivní i aktivní 

- zlepšit stabilitu L hlezenního kloubu 

- zvýšit svalovou sílu a kondici LDK. 

Návrh terapie: 

- míčkování dle Jebavé 

- PIR s následným protažením 

- PIR  

- mobilizace periferních kloubů dle Rychlíkové a Lewita  

- PNF dle Kabatta 

- aktivní i pasivní pohyby v hlezenním kloubu za pomoci therabandu 

- metoda sestry Kenny 

- SMS  

- jízda na rotopedu 20 min. 

Provedení terapeutické jednotky: 

- relaxace a ovlivnění otoku na LDK pomocí molitanového míčku směrem 

kaudokraniálním + uvolnění Achillovy šlachy - masáž 

- PIR s následným protažením m. biceps femoris vleže na zádech, druhá DK 

pokrčena na podložce, protažení do „bariéry“, cca 10 % svalové síly proti tahu terapeuta 

po 10 vteřinách uvolnění a následné protažení terapeutem – 3 opakování 

- PIR na m. triceps surae a m. soleus vleže na zádech 
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- mobilizace L i P hlavičky fibuly ventrodorzálním směrem, mobilizace pravého SI 

skloubení směrem dorzálním vleže na břiše, vleže na boku 

    - metoda sestry Kenny  

 - stimulace – pasivně v celém rozsahu, chvějivými pohyby (6x – 10x) 

 - indikace – uvědomění pacienta o přesně provedeném pohybu svalem 

 - reedukace – aktivní pohyb s dopomocí 

- PNF (pod dohledem supervizora)  

          - I. flekční diagonála - flexe-addukce-zevní rotace, pohyb DK do extenze, 

abdukce prstů směrem tibiálním, dorzální flexe s inverzí nohy, koleno zůstává natažené 

a kyčel jde do flexe, addukce, zevní rotace 

 - II. flekční diagonála - flexe-abdukce-vnitřní rotace, pohyb prstů DK do extenze a 

abdukce směrem fibulárním, noha do dorzální flexe s everzí, koleno zůstává natažené a 

kyčel se pohybuje do flexe, abdukce a vnitřní rotace  

- aktivní pohyby v hlezenním kloubu vleže na zádech na lehátku, nohy přes okraj 

lehátka, pacientka provádí pohyb do flexe, extenze, pronace, supinace a rotace, každý 

pohyb přibližně 8–12x v maximálním rozsahu, pasivní pohyb v L hlezenním kloubu do 

flexe, extenze, supinace a pronace – provádí terapeut přibližně 8–10x 

- chůze vpřed i vzad po špičkách a po patách 

- SMS - bosu – výpady vpřed a stranou na bosu, podřepy na bosu, přenášení váhy na 

špičky a na paty na obráceném bosu, přenášení váhy do stran na obráceném bosu a 

přenášení váhy na obráceném bosu „ležatá osmička“ 

 - posturomed - stoj na jedné DK, zavřené oči, poté chůze na místě, zastavení 

a zastabilizování po 3 krocích, druhá DK v přednožení pokrčmo,  

 - stoj na jedné DK - chytání a házení tenisáku 6x po dobu 30 sekund 

- sed na gymbalu, opora o LDK, PDK nad podložkou, v rukou medicinbal (1 kg) 

pohyb do rotace v trupu zleva doprava či od podložky ke vzpažení, vždy po pohybu 

trupu zastabilizovat 6x po dobu 30 sekund 

- autoterapie – rotoped 20 minut 

 

Výsledek terapeutické jednotky: 

- uvolnění blokády v oblasti levé i pravé hlavičky fibuly a pravého SI skloubení, 

uvolnění měkkých tkání v oblasti L hlezenního kloubu, zlepšení svalové síly                

m. abductor digiti minimi, snížení svalového napětí LDK - m. gastrocnemius a             
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m. soleus, zvýšení aktivní i pasivní hybnosti v L hleznu, zlepšení stability DK a funkční 

síly klenby nohy, zvýšení kondice svalů DKK. 

3.5.8 Terapeutická jednotka č. 8 

Datum: 26. 1. 2015 

St. praesens - subjektivní – pacientka je pozitivní, usměvavá, má dobrou náladu, 

snížila se jí bolestivost a subjektivně zvětšil rozsah pohybu, pohyb malíčku do extenze a 

abdukce se již zlepšil 

 - objektivní – bolest na dotek i při větším tlaku neudává, otok již není 

viditelný, pohyblivost v levém hlezenním kloubu téměř v normě. 

Vyšetření: 

- fascie na DKK protažitelné ve všech směrech bez patologické bariéry 

- tonus v oblasti DKK v normě 

- chůze po špičkách i po patách v normě, stoj na LDK s mírnými titubacemi 

- m. abductor digiti minimi – stupeň č. 3+ dle Jandy 

- stoj na obráceném bosu – bez titubací 

 - stoj se zavřenýma očima – bez titubací 

 - stoj na jedné DK – provede na LDK – mírné titubace. 

Cíl terapeutické jednotky: 

- zvýšit svalovou sílu m. abductor digiti minimi 

- edukace stereotypu chůze – instrukce na odval chodidla 

- zvětšit kloubní rozsah v L hlezenním kloubu – pasivní i aktivní 

- zlepšit stabilitu L hlezenního kloubu 

- zvýšit svalovou sílu a kondici LDK. 

Návrh terapeutické jednotky: 

- mobilizace periferních kloubů dle Lewita a Rychlíkové 

- uvolnění L Achillovy šlachy 

- aktivní i pasivní pohyby v hlezenním kloubu 

- analytické posilování 

- PNF dle Kabatta  

- SMS  
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- protažení svalů zadní strany stehna a adduktorů DKK. 

Provedení terapeutické jednotky: 

- TMT – uvolnění L Achillovy šlachy a její masáž vleže na břiše, nohy z lehátka 

- mobilizace periferních kloubů LDK dle Rychlíkové a Lewita – mobilizace 

metatarzálních kloubů dorzálním a plantárním vějířem, mobilizace os calcaneus směrem 

ventrálním a do supinace, mobilizace tibiofibulárního kloubu ventrodorzálně 

- PIR na m. biceps femoris a m. semitendinosus a semimembranosus na obou DKK 

vleže na zádech, aktivní strečink – sed a pomalý hluboký předklon, dotknout se rukama 

prstů nohy 

- PIR vleže na zádech na adduktory kyčle, autoterapie - leh na zádech, DK přednožit 

směrem ke stropu, poté mírné pokrčení v kolenou a DKK roznožit – aktivní strečink 

díky vlastní váze DK 

- analytické posilování dle svalového testu dle Jandy na m. abductor digiti minimi 

proti odporu (stupeň 4)  

- aktivní pohyby proti odporu – leh na lehátku, tlačí ploskami nohou (dělá plantární 

flexi) do molitanového čtverce cca 7 sekund a povolí, to celé 10x, leh na zádech, 

theraband přivázaný na žebřinách, pacientka ho má kolem nártu a proti jeho odporu dělá 

dorzální flexi v hlezenním kloubu, dělá práci brzdivým pohybem zpět do výchozí 

polohy, posiluje v obou fázích pohybu, jak excentrickou, tak koncentrickou fázi 

- pasivní pohyby – leh na zádech na lehátku – pasivní pohyby provádí terapeut do 

rotace, inverze, everze, dorzální i plantární flexe 

- PNF dle Kabatta na DK (pod dohledem supervizora)  

          - I. flekční diagonála – flexe-addukce-zevní rotace, pohyb DK do extenze 

abdukce prstů směrem tibiálním, dorzální flexe s inverzí nohy, koleno zůstává natažené 

a kyčel jde do flexe, addukce, zevní rotace 

 - II. flekční diagonála – flexe-abdukce-vnitřní rotace, pohyb prstů DK do extenze 

a abdukce směrem fibulárním, noha do dorzální flexe s everzí, koleno zůstává natažené 

a kyčel se pohybuje do flexe, abdukce a vnitřní rotace  

- SMS - stoj na jedné DK, pod druhou overball a pacientka „kope“ (posouvá) 

overball kolem stojné DK – 3 kolečka doleva, 3 kolečka doprava a výměna nohou 

  - stoj na posturomedu – dřep a zpět do stoje 

    - stoj na 1 DK, mírný podřep – když zvládla, tak stoj na    

1 DK a zavřené oči 
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 - propriofoot (preventivně terapeutická balanční pomůcka) – stoj na 1 DK na 

propriofoot - podle instrukcí v návodu až po úroveň, kterou zvládne se zavřenýma 

očima, každé cvičení probíhá 10 sekund s pažemi připaženými, následně s upaženými, 

poté se zavřenýma očima s pažemi v upažení a poslední úroveň jsou paže v připažení se 

zavřenýma očima, poté přechází na druhou DK a po zvládnutí na další (těžší) cvičení – 

pacientka skončila u cvičení 6 – zelená ploška pod patu a modrá šikmo pod předonoží  

- nácvik chůze – edukace – délka kroku, odval chodidla, odraz a nášlap. 

3.5.9 Terapeutická jednotka č. 9 

Datum: 29. 1. 2015 

St. praesens  - subjektivní – pacientka se cítí velmi dobře, LDK bez bolesti a otoku 

 - objektivní – chůze je již bez patologických změn, bolestivost na dotyk 

pacientka neudává, rozsah pohybu LDK je zvětšen 

Terapie: výstupní kineziologický rozbor 

Cíl terapeutické jednotky: výstupní kineziologický rozbor, závěr z vyšetření, 

zhodnocení terapie. 
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3.6 Výstupní kineziologický rozbor 29. 1. 2015  

3.6.1 Vyšetření stoje 

Vyšetření aspekcí: 

Zepředu: stojná báze v normě, podélná klenba v normě, mírné varózní postavení 

tibií, patelly jsou souměrné bez výrazných deviací, pupek v ose, L ramenní kloub níže 

než P, hlava v ose.   

Zboku: ramena v protrakci, hlava v ose. 

Zezadu: postavení pat je symetrické, Achillovy šlachy taktéž, lýtka souměrná, 

podkolenní rýhy v ose, kontura L ischiokrurálních svalů na mediální straně varózní, 

gluteální rýhy ve stejné výšce, thoracobrachiální trojúhelník souměrný, oploštělá hrudní 

kyfóza, z čehož plynou mírně odstáté lopatky, L ramenní kloub níže než pravý.  

Stoj na jedné noze: na pravé – provede bez problému a titubace 

 na levé – provede bez titubací. 

Stoj na dvou vahách: LDK - 29,5 kg 

       PDK - 30,5  kg (odchylka v normě). 

 Stoj na obráceném bosu - bez titubací 

 - stoj se zavřenýma očima – bez titubací 

 - stoj na jedné DK – provede na LDK – bez titubací. 

3.6.2 Vyšetření pánve  

Palpačně dle Lewita – cristy, SIPS i SIAS ve stejné výšce, pánev je v rovině, není 

přítomna anteverze, retroverze ani torze pánve. 

Spine sign test – bez patologie 

Předbíhání spin – bez patologie. 

3.6.3 Vyšetření chůze 

Chůze peroneální, délka kroku symetrická, odval chodidla P i L symetrický přes patu 

a chodidlo – odraz z prstců, délka kroku symetrická, rotace trupu a souhyb HKK 

v normě. 
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Chůze po špičkách – mírná asymetrie délky kroku z LDK na PDK, při odrazu z LDK 

mírná titubace. 

Chůze po patách – provede bez patologie, chůze symetrická. 

3.6.4 Vyšetření palpací dle Lewita 

Palpace kůže a podkoží – v normě, bez patologických změn. 

Palpační vyšetření fascií – fascie v oblasti Cp, THp, thorakální fascie, fascie na HKK 

a DKK normální protažlivost, bez bariéry a tuhého odporu. 

Palpační vyšetření svalů  

  - hypertonus  - svaly DK se nenacházejí v hypertonu 

   - hypotonus   - m. quadriceps femoris caput medialis a rectus femoris LDK. 
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3.6.5 Goniometrické vyšetření dle Jandy a Pavlů      

Kyčelní kloub  
P L 

PP AP PP AP 

flexe (s flexí v kolenním kloubu) 130 130 130 130 

extenze 10 10 10 5 

abdukce 35 35 40 35 

addukce 25 25 25 25 

zevní rotace 30 25 30 25 

vnitřní rotace 45 30 45 30 

Tabulka 11 Vyšetření kloubních rozsahů kyčelního kloubu pasivně i aktivně 

(Pozn.: uvedené hodnoty jsou uvedeny ve °) 

 

 

Kolenní kloub 
P L 

PP AP PP AP 

extenze 0 0 0 0 

flexe 135 130 135 130 

Tabulka 12 Vyšetření kloubních rozsahů kolenního kloubu pasivně i aktivně 

(Pozn.: uvedené hodnoty jsou uvedeny ve °) 

 

 

Hlezenní kloub 
P L 

PP AP PP AP 

dorzální flexe 15 20 15 15 

plantární flexe 45 50 40 45 

everze 10 15 10 10 

inverze 20 22 20 20 

Tabulka 13 Vyšetření kloubních rozsahů hlezenního kloubu pasivně i aktivně 

(Pozn.: uvedené hodnoty jsou uvedeny  ve °) 
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3.6.6 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Zkrácené svaly P L 

m. iliopsoas 0 0 

hamstringy 0 0 

adduktory dvoukloubové 0 1 

adduktory jednokloubové 0 0 

m. gastrocnemius 0 0 

m. soleus 0 0 

Tabulka 14 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

 

3.6.7 Vyšetření svalové síly dle Jandy 

Sval P L 

m. iliopsoas 5 5 

adduktory kyčelního 

kloubu 
5 5 

abduktory kyčelního 

kloubu 
5 5 

m. gluteus maximus 5 5 

hamstringy 5 5 

m. quadriceps femoris 5 5 

m. tibialis posterior 5 5 

mm. peronei 4 4 

m. tibialis anterior 5 5 

m. triceps surae 5 5 

Tabulka 15 Vyšetření svalové síly dle Jandy 
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3.6.8 Antropometrické vyšetření dle Haladové a Nechvátalové 

Obvody P L 

stehno (15 cm nad patellou) 48 48 

lýtko 35 35 

nad kotníky 22 22 

přes kotníky 24 24 

přes nárt a patu 33 33 

přes hlavičky metatarzů 21 21 

Tabulka 16 Antropometrické měření obvodů DKK 

(Pozn.: zaznamenané údaje jsou v cm) 

 

Délky P L 

anatomická délka DKK 86 86 

funkční délka DKK 89 89 

délka stehna 46 46 

délka bérce 41 41 

Tabulka 17 Antropometrické měření délky DKK  

(Pozn.: zaznamenané údaje jsou v cm) 
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3.6.9 Vyšetření kloubní vůle dle Lewita a Rychlíkové 

Kloub Směr P L 

kolenní kloub 
krátká páka pruží pruží 

dlouhá páka pruží pruží 

tibiofibulární kloub ventrodorzální posun pruží pruží 

patella 
laterolaterální posun pruží pruží 

kraniokaudální posun pruží pruží 

talokrurální kloub dorzálně pruží pruží 

Lisfrankův kloub 

dorzální posun pruží pruží 

plantární posun pruží pruží 

rotace pruží pruží 

os calcaneus  

laterálně pruží pruží 

mediálně nepruží pruží 

do supinace pruží pruží 

do pronace pruží pruží 

ventrálně nepruží pruží 

os naviculare 
plantárně pruží pruží 

dorzálně pruží pruží 

os cuboideum 
plantárně pruží pruží 

dorzálně pruží pruží 

hlavičky metatarzů 
plantárně pruží pruží 

dorzálně pruží pruží 

MP klouby 
laterolaterálně pruží pruží 

dorzoplantárně pruží pruží 

Tabulka 18 Vyšetření kloubní vůle 
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3.6.10 Kódy pro pojišťovnu 

21001 vstupní kineziologický rozbor pro odbornost 902 

21413 techniky měkkých tkání   

21415 mobilizace periferních kloubů  

21225 léčebná tělesná výchova individuální  

21221 léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě 

21003 kineziologický rozbor kontrolní  

3.7 Shrnutí terapeutických jednotek 

Během 3týdenní terapie byl pacientce odstraněn otok LDK, palpačně se snížila 

bolestivost levého hlezna, teplota kůže a její posunlivost je již bez patologických 

známek a zároveň se zvýšila pohyblivost v hlezenním kloubu, i díky tomu se zlepšil 

stereotyp chůze – délka kroku, rytmus a odval chodidla obou dolních končetin. 

Pacientka je schopna provést stoj na špičkách i patách a to bez bolesti, zároveň se 

zlepšilo postavení hlezenních kloubů a rovnováha (pacientka je již vyvážená ve středu 

chodidel a provede stoj na jedné DK bez výrazných titubací). Kloubní vůle drobných 

kloubů nohy L hlezna byla díky terapii obnovena do všech udávaných směrů. Zkrácené 

svalové skupiny, adduktory kyčle, hamstringy a svaly bérce byly protaženy. Terapií byl 

snížen svalový tonus u postižených svalů a dosaženo zvýšení svalové síly a kondice u 

skupin oslabených. Pro citlivější hodnocení stability DKK jsme se supervizorem zvolili 

test – stoj na obráceném bosu, stoj se zavřenýma očima na obráceném bosu a stoj na 

jedné DK na obráceném bosu. Během 3týdenní terapie bylo vidět zlepšování stability a 

lepší provedení testu pacientkou. 
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4 Diskuse  

Terapie probíhala po dobu čtyř týdnů od 5. 1. 2015 do 30. 1. 2015 v Institutu klinické 

a experimentální medicíny v Praze pod vedením fyzioterapeuta Bc. Roberta Charváta.  

Již ze shrnutí terapeutických jednotek je patrné, že čtyřtýdenní rehabilitace pacientky 

byla úspěšná. Dále se to potvrzuje při chůzi, stoji, vyšetření zkrácených svalů a dalších 

vyšetřeních zahrnutých do kineziologického rozboru jako je vyšetření kloubní vůle aj. 

Pacientka se cítí stabilní i ve stoji na jedné DK, veškerá vyšetření na stabilitu 

provede bez výrazných titubací. Chůze je již bez bolesti. Při chůzi po špičkách je 

viditelná asymetrie délky kroku. Při chůzi se naopak podařilo délku kroku sjednotit. Při 

odvalování chodidla dochází již na obou DK k odrazu z hlaviček metatarzů.  

Díky pravidelnému senzomotorickému tréninku na nestabilních plochách a 

autoterapii plosky nohy společně s „přebíráním fazolí a hrachu“ ploskou nohy, se nyní 

klenba LDK i PDK nachází v normě.  

Podařilo se odstranit otok LDK v oblasti hlezenního kloubu, což je patrné 

z antropometrického měření (viz tab. č. 19) 

Obvody  L (9.1.) L (29.1.) 

stehno (15 cm nad patellou) 48 48 

lýtko 35 35 

nad kotníky 23 22 

přes kotníky 26 24 

přes nárt a patu 35 33 

přes hlavičky metatarzů 21 21 

Tabulka 19 Zhodnocení antropometrického měření obvodů LDK  

(Pozn.: zaznamenané údaje jsou v cm) 

Stejně tak se podařilo díky cílené rehabilitaci (uvolnění měkkých tkání LDK, 

obnovení kloubní vůle u kloubů nohy, pasivním i aktivním pohybům LDK a 

samozřejmě také protažením zkrácených svalů – metodou PIR s následným protažením 

a posílením svalů oslabených – senzomotorickou stimulací a aktivním cvičením) zvětšit 

rozsah pohybů do fyziologické normy u dorzální a plantární flexe, inverze i everze 

LDK. Rozsah pohybu však není stále stejně velký u PDK a LDK. 
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Hlezenní kloub 
L (9.1.) L (29.1.) 

PP AP PP AP 

dorzální flexe 7 10 15 15 

plantární flexe 10 20 40 45 

everze 5 5 10 10 

inverze 5 5 20 20 

Tabulka 20 Zhodnocení velikosti PP a AP u hlezenního kloubu LDK 

(Pozn.: uvedené hodnoty jsou ve °) 

Také se podařilo odstranit zkrácení svalů, na což byla využita metoda PIR 

s následným protažením a autoterapeutické protahovací cviky, které si pacientka cvičila 

sama doma. Terapie byla vydařená, protože kromě dvoukloubových adduktorů se 

podařilo odstranit zkrácení u všech ostatních svalů. Pokud bude pacientka nadále 

využívat předepsané autoterapie, mělo by se zlepšit i zkrácení dvoukloubových 

adduktorů. 

Zkrácené svaly L (9.1.) L (29.1.) 

m. iliopsoas 0 0 

hamstringy 1 0 

adduktory  

dvoukloubové 1 1 

adduktory  

jednokloubové 1 0 

m. gastrocnemius 0 0 

m. soleus 1 0 

Tabulka 21 Porovnání zkrácených svalů LDK 

Svalová síla byla u pacientky ovlivňována za pomoci senzomotorické stimulace, 

metodou PNF, aktivním cvičením a autoterapií, do které byla zařazena jízda na 

rotopedu a aktivní cvičení. V tabulce č. 22 je vidět srovnání svalové síly u vstupního a 

výstupního kineziologického rozboru. Je patrné, že svůj díl na zvýšené svalové síle má i 

vymizení otoku a bolestivosti, které pacientce v daném pohybu bránily. Pouze              

m. peroneus nedosahuje maximální síly (podle Jandy má stupeň č. 4). Pokud bude 

pacientka nadále cvičit předepsané autoterapie, svalová síla se zvedne i u tohoto svalu. 
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Sval L (9.1.) L (29.1.) 

m. iliopsoas 5 5 

adduktory kyčelního 

kloubu 
5 

5 

abduktory kyčelního 

kloubu 
5 

5 

m. gluteus maximus 5 5 

hamstringy 5 5 

m. quadriceps femoris 5 5 

m. tibialis posterior 1 (bolest) 5 

mm. peronei 3 4 

m. tibialis anterior 1 (bolest) 5 

m. triceps surae 3 (bolest) 5 

Tabulka 22 Srovnání svalové síly svalů LDK při vstupním a výstupním 

kineziologickém rozboru 

 

Na drobné klouby DKK byly využity mobilizační techniky, kterým předcházela 

technika měkkých tkání pro uvolnění kůže, podkoží a fascií na LDK. Kromě 

blahodárného vlivu na otok LDK došlo i ke zvětšení kloubních rozsahů a obnovení 

kloubní vůle ve všech kloubech L nohy. 
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Kloub Směr L (9.1.) L (29.1.) 

kolenní kloub 
krátká páka pruží pruží 

dlouhá páka pruží pruží 

tibiofibulární kloub ventrodorzální posun pruží pruží 

patella 
laterolaterální posun nepruží pruží 

kraniokaudální posun pruží pruží 

talokrurální kloub dorzálně nepruží pruží 

Lisfrankův kloub 

dorzální posun nepruží pruží 

plantární posun nepruží pruží 

rotace nepruží pruží 

os calcaneus  

laterálně nepruží pruží 

mediálně nepruží pruží 

do supinace nepruží pruží 

do pronace nepruží pruží 

ventrálně nepruží pruží 

os naviculare 
plantárně pruží pruží 

dorzálně pruží pruží 

os cuboideum 
plantárně nepruží pruží 

dorzálně nepruží pruží 

hlavičky metatarzů 
plantárně pruží pruží 

dorzálně pruží pruží 

MP klouby 
laterolaterálně pruží pruží 

dorzoplantárně pruží pruží 

Tabulka 23 Porovnání kloubní vůle kloubů LDK při vstupním a výstupním 

vyšetření 
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5 Závěr 

Náplní a cílem odborné souvislé praxe v Institutu klinické a experimentální medicíny 

v Praze bylo získání zkušeností a odborných znalostí v oblasti fyzioterapie a především 

naučit se dlouhodobě pracovat s pacientem, vytvořit krátkodobý a dlouhodobý 

rehabilitační plán a umět reagovat na změny, které se u daného pacienta vlivem terapie 

dějí. Zároveň také získat nové znalosti a vědomosti od zkušených fyzioterapeutů a 

schopnost aplikace teoretických i praktických znalostí získaných při studiu.  

Spolupráce s pacientkou probíhala velmi dobře. Pacientka byla svědomitá a 

motivovaná. Dokázaly jsme spolupracovat a reagovat na její subjektivní pocity při 

terapiích změnou cviků nebo například kontrolou u rehabilitačního lékaře. Díky poctivé 

práci pacientky při autoterapiích byla radost s ní spolupracovat a výsledky, kterých při 

rehabilitaci dosahovala, byly nadprůměrné. 

Cílem práce bylo sepsání kazuistiky pacientky po distorzi hlezna, rešerše 

teoretických informací týkajících se daného tématu, jako je anatomie, biomechanika a 

kineziologie hlezna, úrazy, komplikace a jejich léčba. K sepsání teoretické části jsem 

využila jak českou, tak zahraniční literaturu, abych obsáhla co nejvíce informací. 

Cíl práce se podařilo splnit. Získala jsem nové cenné zkušenosti a prohloubila si 

vědomosti v dané oblasti jak teoretické, tak především praktické. Během terapie 

nenastala žádná komplikace a díky pozitivnímu a zodpovědnému přístupu pacientky 

došlo ke zlepšení jejího stavu. 
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Příloha 1: Žádost o vyjádření etické komise 
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Příloha 2: Vzor informovaného souhlasu 

 

V souladu se Zákonem o zdravotních službách (§ 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) a 

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

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

dokumentace osobou získávající způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v rámci 

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

UK. Osobní data v této studii nebudou uvedena. 

 

Dnešního dne jsem byla odborným pracovníkem poučena o plánovaném vyšetření a 

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

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

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

které mi řádně odpověděl. 

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměla a výslovně souhlasím s 

provedením vyšetření a následnou terapií. Souhlasím s nahlížením níže jmenované 

osoby do mé dokumentace a s uveřejněním výsledků terapie v rámci studie. 

 

Datum:………………… 

Osoba, která provedla poučení:……………………………………… 

Podpis osoby, která provedla poučení:…………………………………… 

Vlastnoruční podpis pacienta/tky:……………………………………. 
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