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Abstrakt 

Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou Cévní 

mozková příhoda a totální endoprotéza kyčelního kloubu. 

Cíle: Cílem této práce bakalářské práce je teoretické zpracování diagnózy cévní 

mozková příhoda a totální endoprotéza kyčelního kloubu a vypracování postupu 

fyzioterapeutické péče o pacienta s těmito diagnózami formou kazuistiky. 

Metody: V této bakalářské práci je zpracována problematika cévní mozkové 

příhody a následné implantaci TEP kyčelního kloubu pro frakturu krčku femuru. Práce 

je rozdělena na dvě části – obecnou a speciální. V obecné části se zabývám jednotlivými 

diagnózami v souvislosti s onemocněním pacienta. Popisuji etiopatogenezi cévní 

mozkové příhody, podrobněji popisuji ischémii v karotickém povodí a věnuji se 

rehabilitaci v chronické fázi CMP. Dále se zabývám anatomii a kineziologii kyčelního 

kloubu, zlomeninám krčku kosti stehenní a následné rehabilitaci po operačním řešení. 

Nakonec se věnuji spojitosti těchto dvou diagnóz, a to zlomenině krčku femuru jako 

jedné z běžných komplikací CMP.  

Speciální část obsahuje kazuistiku pacienta s diagnózou iCMP a TEP. Je zde 

podrobně popsána fyzioterapeutická péče, včetně vstupního a výstupního vyšetření, 

krátkodobého a dlouhodobého plánu a zhodnocení efektu terapie. Kazuistika byla 

zpracována během mé souvislé odborné praxe v Ústřední vojenské nemocnici v Praze 

na oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny v období od 11. 1. do 5. 2. 2016. 

Výsledky: Podařilo se realizovat některé stanovené cíle. Stav pacienta se lišil 

před začátkem a po ukončení terapie. Došlo zejména ke zlepšení rozsahu pohybu 

v kyčelním kloubu a zlepšení v ADL a to především v chůzi. 

Klíčová slova: cévní mozková příhoda, ischemická cévní mozková příhoda, 

kyčelní kloub, zlomenina krčku kosti stehenní, totální endoprotéza kyčelního kloubu, 

fyzioterapie, kazuistika 

  



 

 

Abstract 

Title: The case study of a physiotherapeutic treatment of a patient with stroke and 

total hip arthroplasty. 

Aim: The aim of this thesis is to analysis a theoretical knowledge about stroke 

and total hip arthroplasty and elaboration of physiotherapy treatment schedule in the form 

of an patient with these two diagnosis case study. 

Methods: This bachelor thesis elaborate stroke and total hip arthroplasty for 

femoral neck fracture. The thesis is divided into two parts – general and special. I deal 

with patient‘s diagnosis in general part of thesis. I describe ethiopatogenesis of stroke, 

ischemia in carotid artery in detail and I deal with chronic stroke rehabilitation. Further 

I elaborate anatomy and kinesiology of hip joint, femoral neck fracture and its 

treatment.  In the end I combine these two diagnosis because femoral neck fracture is 

common complication of a stroke.  

Special part include case study of a patient with ischemic stroke and total hip 

arthroplasty. The physiotherapy treatment is described here in detail, also input and 

output kinesiology analysis, short - term and long - term therapy plan and evaluation of 

therapy effect are here. The case study was processed during my internship in the Military 

University Hospital in Prague at the Department of Physical Medicine and Rehabilitation in 

the period from 11th of January to 5th of February 2016. 

Results: We managed to reach some of the aims. The patient’s conditions has 

changed during the treatment. The patient developed better joint movement and 

improved ADL especially walking. 

Key words: stroke, ischemic stroke, hip joint, femoral neck fracture, total hip 

arthroplasty, physiotherapy, case study 
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1 Úvod 

Hlavním cílem této bakalářské práce je vypracování kazuistiky pacienta po cévní 

mozkové příhodě s diagnózou totální endoprotéza kyčelního kloubu na základě 

předchozího zpracování teoretických poznatků o těchto diagnózách.  

Práce je rozdělena na dvě části, a to obecnou a speciální. Obecná část obsahuje 

teorii o CMP a TEP. Zabývám se zde etiopatogenezí CMP, konkrétně ischémií 

v karotickém povodí a následnou rehabilitací v chronickém stádiu. Dále se věnuji 

problematice kyčelního kloubu, jeho anatomii a kineziologii, zlomeninám krčku kosti 

stehenní a jejich léčbě. V neposlední řadě se zabývám spojitosti těchto dvou diagnóz, a 

to zlomenině krčku kosti stehenní jako jedné z běžných komplikací pacientů po CMP. 

Speciální část je věnována kazuistice pacienta s těmito diagnózami. Obsahuje 

vstupní vyšetření, krátkodobý a dlouhodobý plán terapie, podrobný popis terapií, 

výstupní vyšetření a zhodnocení efektu terapie. Speciální část práce jsem zpracovávala 

během své měsíční klinické praxe v Ústřední vojenské nemocnici v Praze na oddělení 

Rehabilitační a fyzikální medicíny v období od 11. 1. do 5. 2. 2016.  
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2 Část obecná 

2.1 Cévní mozková příhoda 

2.1.1 Cévní zásobení mozku 

Mozek je zásobován čtyřmi velkými tepnami. Pravou a levou arteria carotis 

interna a pravou a levou arteria vertebralis. Tyto čtyři tepny spolu s dalšími cévami 

vytvářejí cirulus artriosus cerebri (Willisi). 

Arteria carotis interna vstupuje do dutiny lebeční skrz canalis caroticus a nad 

povrchem tvrdé pleny se dělí. Končí bifurkací v arteria cerebri anterior a media. 

Arteriae vertebralis prochází kostotransverzálními otvory krčních obratlů a 

intrakraniálně vstupují skrz foramen occipitale magnum a obě se spojují v nepárovou a. 

basilaris. (1) (2) 

„Arteria cerebri anterior zásobuje část frontálního a parietálního laloku, a. 

cerebri media zbývající část frontálního, parietálního a větší část spánkového laloku. A 

basilaris zásobuje mozkový kmen, mozeček, část diencefala, okcipitání lalok a zadní a 

dolní část spánkového laloku.“1 Přední aa. Choroidae odstupují z a. carotis interna a 

podílí se na zásobení capsula interna. Zadní odstupují z a. cerebri posterior a podílí se 

na zásobení kmene. Rami perforantes a rami centrales, které vystupují z Willisova, 

okruhu zásobují bazální ganglia, thalamus a zčásti mozkový kmen.  (1) 

2.1.2 Etiopatogeneze 

Cévní mozkové příhody vznikají v důsledku poruch prokrvení celého mozku nebo 

jeho části nebo krvácením do mozkové tkáně či suabarachnoidálního prostoru. (3) 

2.1.2.1 Projevy mozkové ischémie 

Poklesne - li průtok krve pod hodnotu 20 ml na 100g mozkové tkáně za minutu, je 

perfúze nedostačující a není schopna zajistit energetické nároky neuronů a dochází 

k jejich poruše – postižená oblast se nazývá zona penumbra. Tento stav je reverzibilní, a 

pokud se perfúze včas upraví, odezní zcela i klinická symptomatologie. Při poklesu 

krevního průtoku pod 10 dochází k ireverzibilním strukturálním změnám mozkové 

tkáně a k buněčné smrti. Rozvíjí se encefalomalacie, mozkový infarkt. (3) 

                                                 
1 Ambler, 1999, s. 112 (1) 
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2.1.2.2 Příčiny mozkové ischémie 

Příčinou mozkové ischémie může být lokální či celkové postižení mozku. Lokální 

příčiny způsobují ischémii v povodí postižené cévy. Celkově se projevují v oblastech, 

kde je cévní zásobení mozku chudší. Z příčin způsobující ložiskovou hypoxii je 

nejvýznamnější ateroskleróza, která vede ke ztrátě kontraktibility buněk hladkého 

svalstva. Ukládáním buněk lipoproteinů v cévní stěně vznikne lipoidně fibrózní plát, 

který může kalcifikovat, vznikne trombus a následně dojde k poruše perfúze. Dalšími 

onemocněními postihující cévní stěnu jsou hyalinóza, fibromuskulární dysplazie, 

diabetická mikroangiopatie, zánětlivá onemocnění, vaskulitidy, opakované spazmy při 

migréně apod. Z kardiálních příčin způsobují ložiskovou ischémii především embolie. 

(3) 

2.1.2.3 Průběh ischemických cévních mozkových příhod 

Průběh mozkových příhod se rozděluje dle dynamiky progrese a regrese. 

1. Tranzitorní CMP – Je epizoda fokální mozkové dysfunkce, která odezní do 24 

hodin. Bývá signálem pro závažné kardiovaskulární onemocnění. 

2. Reverzibilní CMP- Trvá déle než 24 hodin, odeznívá do 14 dnů a někdy 

zůstává drobný avšak trvalý funkční deficit. 

3. Progredující CMP – Postupně narůstající mozková hypoxie s progresí 

klinických příznaků. Příčinou bývá pokračující trombóza přívodné artérie. 

Jedná se o méně častý obraz CMP. 

4. Dokončená CMP – Je ireverzibilní poškození části mozku s trvalým funkčním 

deficitem. (3) 

2.1.3  Ischémie v karotickém povodí 

Incidence cévních mozkových příhod v ČR je okolo 350 onemocnění na 100 000 

obyvatel za rok. Představují častou příčinu těžkého zdravotního postižení. Ischemické 

CMP jsou nejběžnější a představují 80% všech CMP. Nejčastěji dochází k ischémii v 

karotickém povodí, kde bývá postižena a. cerebri media, jejíž postižení se projevuje 

charakteristickým klinickým obrazem a to kontralaterální poruchou hybnosti, více 

vyjádřenou na horní končetině a především akrálně a v oblasti mimického svalstva. 

Častá je deviace očí, někdy i hlavy ke straně léze. Následkem bývá typické 

Wernickeovo – Mannovo držení s typickým spastickým vzorcem. (3) (4) 
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Obrázek 1 Wernickeovo - Mannovo držení těla (4) 

 

2.1.4 Rehabilitace u CMP v chronickém stádium 

Rehabilitační program u CMP má být sestaven, tak aby postihoval všechny 

neurologické poruchy, které jsou u pacienta vyjádřeny. Základem rehabilitačního 

programu jsou fyzioterapeutické metody založeny na neurofyziologickém podkladě. 

Nejčastěji se využívají kombinace Vojtovy metody, konceptu manželů Bobathových  a 

PNF. (4) 

Péči o pacienta s cévní mozkovou příhodou můžeme rozdělit na tři fáze. A to fázi 

akutní, subakutní a chronickou. O rehabilitaci v chronickém stádiu můžeme mluvit, 

pokud se stav ustálí a zlepšování stavu již nepokračuje. Přesto terapie v tomto stádiu 

nekončí a je nutné pokračovat nejen v medikaci ale i rehabilitaci zaměřené na specifické 

problémy pacienta a prevenci komplikací. (4) (5)  

2.1.4.1 Spasticita – léčba a terapie 

Spasticita je definována jako zvýšení svalového tonu závislého na rychlosti. To 

znamená, že čím rychleji dojde k pasivnímu pohybu končetiny tím vyšší je tonus svalu. 

Spasticita je důsledkem postižení centrálního motoneuronu a je podmíněna změnou 

segmentárního reflexu, kdy je aferentní aktivita vznikající při protažení svalu 

abnormálně zpracována a vede k nadměrné stimulaci alfa motoneuronů, které inervují 

protahovaný sval. Klinik vnímá spasticitu jako odpor svalu při pasivním protažení, 
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zatímco nemocný ji vnímá jako odpor při provádění rychlých aktivních pohybů. Vedle 

zvýšené svalové aktivity se manifestuje zkrácením svalu a parézou, kterou si pacient 

uvědomuje nejvíce. Vedle spasticity jsou dalšími projevy zvýšené svalové aktivity, 

které pacienta handicapují, spastická dystonie, která vede k abnormálnímu držení 

paretické končetiny a při volním pohybu jsou to kokontrakce a synkineze. Klinický 

obraz syndromu centrálního motoneuronu je dán přesnou lokalizací léze, rozsahem a 

rychlostí vzniku a také současným porušením dalších descendentních drah. V různé 

míře je zastoupena svalová slabost a zvýšená svalová aktivita, obě složky se však 

podílejí na poruše volních pohybů, a tím na disabilitě nemocného. (6) (7) 

Komplexní léčba spasticity vyžaduje multidisciplinární přístup a jejím cílem je 

nejen potlačení spasticity , ale ovlivnění všech dalších projevů zvýšené svalové aktivity, 

které pacienta omezují v hrubé i jemné hybnosti. (7) 

2.1.4.1.1 Fokální léčba spasticity botulotoxinem 

Botulotoxin je neurotoxin bakteriálního původu známý jako vyvolavatel život 

ohrožující intoxikace – botulismu, jejíž podstatou je svalová paralýza. Cílem aplikace 

botulotoxinu u spasticity není prohloubení parézy svalu, nýbrž omezení jeho ko – 

aktivace v situacích, kdy se patologicky kontrahuje jako antagonista a oslabuje volní 

stah agonisty. Botulotoxin se nejčastěji aplikuje co nejblíže svalovým ploténkám. Velmi 

důležitý je správný výběr svalů pro aplikaci.  Efekt botulotoxinu na svalový hypertonus 

je tím větší, čím je sval aktivnější. Po aplikaci botulotoxinu je tudíž nezbytná intenzivní 

rehabilitace. Efekt aplikace trvá několik měsíců. (7) 

V České republice existuje standard, který shrnuje principy léčby spasticity za 

použití botulotoxinu. Stanovuje kritéria pro aplikaci botulotoxinu, následnou léčbu a 

materiální a personální vybavení. Uvádí, že léčba spasticity musí být prováděna v rámci 

multidisciplinárního týmu, skládajícího se z neurologa, rehabilitačního lékaře, 

fyzioterapeuta, ergoterapeuta a praktického lékaře, přičemž lékař aplikující botulotoxin 

musí mít odpovídající znalosti funkční anatomie motorického systému a kineziologie. 

Před zahájením léčby musí mít ošetřující tým jistotu, že je k dispozici odpovídající 

fyzioterapeutická péče, která naváže na aplikaci botulotoxinu komplexním 

rehabilitačním programem zahrnujícím všechny dostupné techniky, jako je cvičení, 

pasivní protahování, dlahování, polohování apod., aby bylo dosaženo optimálního 
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klinického efektu. Rehabilitace probíhá od 7. dne po aplikaci botulotoxinu. „Cílem 

léčebného programu je redukce spasticity s výsledným zlepšením aktivní pohybové 

kontroly. Terapie se provádí za použití aplikovaných technik pro centrální poruchy 

motoriky. Metodiky léčby jsou zaměřené na útlum patologických spastických synergií a 

úpravu globálních pohybových vzorců. Používány by především měly být: techniky 

proprioceptivní neuromuskulární facilitace s využitím reflexně inhibičních pohybů a 

polohování v antispastických vzorcích, případně dlahování. Získanou inhibici spasticity 

je třeba okamžitě kombinovat s aktivací pacienta.“2 (8) 

2.1.4.1.2 Rehabilitace  

K sestavení vhodného rehabilitačního plánu je více než nutné dobře posoudit 

negativní nebo pozitivní vliv syndromu centrálního motoneuronu na funkční dovednosti 

pacienta. Cíle terapie by měly být stanoveny na základě požadavků pacienta s ohledem 

na reálné možnosti. Kombinace jednotlivých postupů a metod se mění v průběhu vývoje 

centrálních příznaků. (7) 

2.2 Totální endoprotéza kyčelního kloubu 

2.2.1 Anatomie a Kineziologie kyčelního kloubu 

2.2.1.1 Anatomie kyčelního kloubu 

Kyčelní kloub je kloub kulový a omezený. Kloubní plochy tvoří hlavice - caput 

femoris pokrytá kloubní chrupavkou a jamka – facies lunata v acetabulu na os coxae. 

Vkleslý střed jamky vyplňuje tukový polštář pulvinar acetabuli. Přímo v kloubu se ještě 

nachází ligamentum capitis femoris a  ligamentum transversum acetabuli, jímž je napříč 

uzavřena incisura acetabuli. (9) 

„Kloubní pouzdro začíná při okrajích acetabula a upíná se na collum femoris, 

vpředu dosahuje na linea intertrochanterica, vzadu zůstává crista intertrochanterica 

mimo kloub, pro úpony svalů“.3 (9) 

Kloubní pouzdro zesilují kloubní vazy a to ligamentum illiofemorale – 

nejsilnější vaz v těle, ukončuje extensi v kloubu a zabraňuje zaklonění trupu vůči 

stehenní kosti, vede od SIAF k linea intertrochanterica. Dalším vazem je ligamentum 

                                                 
2 Kaňovský, Vaňásková (8) 
3 Čihák, 2011, s. 317 (9) 
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pubofemorale, které omezuje abdukci a zevní rotaci v kloubu. Začíná na kosti stydké, 

upíná se k dalším vazům a jde přes přední a spodní stranu pouzdra. Ligamentum 

ischiofemorale začíná nad tuber ischiadicum a jde na přes zadní a horní plochu pouzdra 

a upíná se do vazivového systému. Omezuje vnitřní rotaci a addukci. (9) 

2.2.1.2 Kineziologie kyčelního kloubu 

Kyčelní kloub zajišťuje nejen lokomoci, ale slouží i jako opora trupu a zajišťuje 

posturální aktivitu. Oba kyčelní klouby nesou trup a balančními pohyby udržují jeho 

rovnováhu, která je vázaná na sklon pánve. Základními pohyby v kloubu jsou flexe, 

extenze, abdukce, addukce, vnitřní rotace a zevní rotace. Při maximálním kontaktu 

kloubních ploch acetabula a hlavice kosti stehenní, je rozložení zátěže 

z biomechanického hlediska nejvýhodnější. Tohoto rozložení lze dosáhnout v postavení 

kvadrupeda. (4) (9) (10) 

2.2.2 Zlomenina krčku kosti stehenní 

Zlomeniny krčku kosti stehenní jsou typické pro pozdní věk a s tím spojenou 

osteoporózou skeletu, kdy pro vznik zlomeniny stačí minimální náraz. Tvoří 47% všech 

zlomenin proximálního femuru. Zlomeniny krčku dělíme na intrakapsulární 

(subkapitální, mediocervikální, transcervikální), kterých je většina, a na extrakapsulární, 

jež jsou vzácné.  Intrakapsulární zlomeniny představují časté komplikace a to především 

avaskulární nekrózu hlavice femuru a pakloub krčku.   (4) (11) 

Obrázek 2 Fraktura krčku kosti stehenní (12) 

 

Gardenova klasifikace dělí zlomeniny krčku do čtyř typů a zohledňuje dislokaci 

kostních trámců a riziko vzniku avaskulární nekrózy: 

- Garden I: neúplná zlomenina krčku, směr trámců neporušen 
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- Garden II: úplná zlomenina bez dislokace, směr trámců neporušen 

- Garden III: dislokace do varozity, primární kompresní trámce nekorespondují 

s obdobnými trámci v acetabulu 

- Garden IV: kompletní zlomenina s dislokací ad latus, ad axim, ad periferiam 

Zlomeniny nedislokované (Garden I, II) mají mnohem menší riziko vzniku 

avaskulární nekrózy než zlomeniny dislokované (Garden III, IV). (11) (13)  

2.2.2.1 Léčba zlomeniny  

„Léčba zlomenin proximálního femuru závisí na mnoha faktorech: typu 

zlomeniny, věku a celkovém zdravotním stavu pacienta, kvalitě kosti, stavu kyčelního 

kloubu před zlomeninou, aktivitě a mobilitě pacienta před úrazem. Operační léčba 

zlomenin krčku závisí na věku pacienta. U starších pacientů se zlomeninou krčku, nebo 

u pacientů s pertrochanterickou zlomeninou a zároveň těžkou artrózou je indikována 

aloplastika totální endoprotéza (TEP) nebo cervikokapitální endoprotéza (CKP). V 

indikacích zlomenin dáváme přednost cementovaným implantátům (acetabulární i 

femorální komponenty), cementované endoprotézy snesou již v časném pooperačním 

období vyšší zátěž a jsou vhodnější k fixaci v osteoporotickém terénu.“ 4 (13)  

2.2.2.2 Typy kyčelních náhrad 

Cementovaná náhrada kyčelního kloubu – U této náhrady se fixují obě 

komponenty endoprotézy do kosti za pomoci kostního cementu. Její výhodou je 

možnost časné vertikalizace a plné zatížení, nedoporučuje se, ale mladším pacientům, 

neboť zhruba po 10 – 15 letech od operace dochází k uvolnění jamky. 

Necementovaná náhrada kyčelního kloubu – Kloubní náhrada je přímo 

mechanicky upevněna do kosti. Kost prorůstá do upraveného povrchu kovového 

implantátu. Předpokládá se, že tyto náhrady mají delší životnost. 

Hybridní náhrada kyčelního kloubu - O hybridní náhradě mluvíme tehdy, když 

jedna komponenta je připevněna bez cementu, obyčejně jamka a jedna komponenta je 

připevněna cementem, obvykle dřík. Tento typ náhrady nachází uplatnění stále častěji. 

(14) 

                                                 
4 Hoza, Hála, Pilný, 2008, s. 395 (13) 



16 

 

2.2.2.3 Operační přístupy 

V současnosti je nejčastěji používán Anterolaterální neboli Watsonův – 

Jonesův přístup při kterém je řez o délce 15 cm veden laterálně v dlouhé ose femuru. 

V místě vrcholu velkého trochanteru je lomen šikmo vzhůru k SIAS. Protíná se fascie, 

následuje odtětí přední porce úponu m. gluteus medius a minimus a poté discize či 

totální excize kloubního pouzdra. V dalším kroku se provádí luxace proximálního 

femuru z acetabula a poté osteotomie krčku femuru. Po ukotvení komponent se provádí 

reinzerce uvolněných gluteálních svalů a pečlivá sutura fascie. Tento přístup má značný 

miniinvazivní potenciál. (11) 

Obrázek 3 Watsonův - Jonesův přístup (15) 

 

Dalším typem anterolaterálního přístupu je Brauerův transgluteální, který je 

velmi podobný předchozímu. Využívá se především k reoperaci, kvůli lepšímu přehledu 

při opracování acetabula. (11) (16) 

Zadní přístup ke kyčelnímu kloubu je využíván při zlomeninách zadní hrany. 

Řez o délce 20 cm, je veden v podélné ose femuru a v místě hmatného vrcholu velkého 

trochanteru se stáčí k SIPS. Určitým problémem tohoto přístupu je nutnost pevné fixace 

pacienta v poloze na boku. (11) 

Přední přístup, též nazývaný Smithův – Pettersonův, má největší 

miniinvazivní potenciál, avšak v současnosti se využívá spíše k operaci stříšky.  
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Dalším možným postupem je miniinvazivní přístup, jehož podstatou je malá 

operační rána s minimem nežádoucích účinků a poskytnutí co nejvyššího komfortu 

pacientovi. Pro operatéra je tento přístup značně náročný. Výhodou je krátká kožní 

jizva, malá separace svalů a menší uvolnění fascie, menší bolesti a otok, snížené riziko 

infekce a luxace, velmi dobrý rozsah pohybu. Mezi nevýhody řadíme to, že ji nelze 

dělat u obézních pacientů, nárok na speciální náčiní a vyšší náklady. U této metody je 

potřeba pouze jeden krátký kožní řez (5-8 cm) a opracování kyčelního kloubu a jeho 

následné nahrazení se provádí mezi svaly, jejich pouhým rozhrnutím. Minimální 

poškození tkání znamená pro pacienta výrazně menší bolestivost, malý otok, menší 

krevní ztráty, snížené riziko infekce, a tím i časnou mobilizaci již následující den po 

operaci. (17) 

2.2.3 Rehabilitace po implantaci TEP pro zlomeninu krčku femuru 

Cílem pooperační rehabilitace je vertikalizace pacienta, nácvik samostatné chůze 

bez zátěže operované končetiny a nácvik sebeobsluhy.  

Nejčastěji používaný Watsonův – Jonesův přístup nejvíce ovlivní funkci 

gluteálních svalů a zevních rotátorů. Operačním výkonem dále dochází k narušení 

vazivových a svalových stabilizátorů, především pouzdra a zesilujících ligament, 

stehenní fascie zesílené iliotibiálním traktem i pelvifemorálních svalů. Bezprostředně po 

operaci je stabilita umělého kloubu závislá především na postavení obou komponent, na 

pevnosti sutury iliotibiálního traktu a stehenní fascie a na síle svalů s antiluxační funkcí. 

Proto je nutné posilovat svalový plášť, který má kromě dynamického i stabilizační 

efekt. Stabilita také vzrůstá tvorbou vaziva v kloubním prostoru TEP a zhojením 

incidované fascie.  

Zvýšené nebezpečí luxace je eliminováno edukací tzv. zakázaných pohybů – 

především zevní rotace a addukce a flexe nad 90°, zejména s extendovanou DK.  

Délka hospitalizace po TEP obvykle činí 7 – 14 dnů. (11) 

Schéma pooperační rehabilitace 

 1. pooperační den je operovaná DK udržována ve středním postavení pomocí 

antirotační botičky a abdukčního klínu. Ordinována jsou dechová cvičení a 

kondiční cvičení neoperovaných končetin s důrazem na extenzory lokte pro 
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jejich význam při chůzi o berlích. Izometricky se na operované DK posilují 

gluteální svaly a m. quadriceps femoris. Aktivně se cvičí hlezno a prsty nohy. 

 

 2. – 3. pooperační den se začíná s vertikalizací. Pacient nejprve nacvičuje sed 

na lůžku se svěšenýma nohama a následně stoj a chůzi, nejčastěji s oporou o 

francouzské hole. Od začátku je třeba důsledně opravovat stereotyp chůze, 

aby si pacient osvojil správné provedení, a aby nedocházelo k přetěžování LS 

přechodu, nýbrž k vhodnému zapojení gluteálních svalů jako laterálních 

stabilizatorů pánve. K cvičení se přidává aktivní cvičení operované DK 

s dopomocí. 

 

 4. – 5. pooperační den můžeme pacienta polohovat do lehu na bok 

neoperované DK. Na boku může pacient za pomocí fyzioterapeuta cvičit a 

odpočívat, nedoporučuje se však na spaní. Pokračuje nácvik soběstačnosti – a 

to edukace chůze, sezení na WC a na židli 

 

 6. – 7. pooperační den se může pacient přetočit do lehu na břiše, kde může 

cvičit flexi a extenzi v kolenním kloubu a posilovat gluteální svaly. Pacient 

začíná cvičit vnitřní rotaci vsedě na lůžku. 

 

 8. – 12. pooperační den se provádí nácvik chůze po schodech a po nerovném 

terénu. Pokračuje se v aktivním cvičení vleže na zádech, boku a na břiše. 

 

 13. – 14. pooperační den je pacient obvykle poučen o domácím režimu a jsou 

mu doporučeny některé úpravy v bytě, jako je naistalování madel a opatření 

pomůcek jako je nástavec na WC či navlékač ponožek.  (11) (18) 

 

Po propuštění z nemocnice by měl pacient nadále pravidelně cvičit, vyvarovat se 

sezení v hlubokém křesle, do budoucna se vyvarovat poskokům, hlubokému dřepu a 

předklonu a nepřetěžovat kloub dlouhými pochody. (18) 
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2.3 Zlomenina krčku kosti stehenní jako běžná komplikace 

CMP 

Zlomeniny jsou běžnou komplikací pacientů po cévní mozkové příhodě. Dle 

Ramnemark et al. je incidence zlomenin u pacientů s CMP 2 – 4 x vyšší než v běžné 

populaci. Fraktury se objevují po jednom roce od příhody a obvykle pro vznik 

zlomeniny stačí minimální náraz – jako je pád ze stoje apod. Nejčastější zlomeninou po 

CMP je právě zlomenina kyčelního kloubu a to na paretické končetině. Rizikovými 

faktory jsou získaný vyšší stupeň funkčního omezení, vyšší věk, osteopenie, ženské 

pohlaví a antikoagulační léčba. K prevenci fraktur se požívá speciálních zařízení 

k ochraně kyčlí („schock absorbers“) a léčba osteopenie. (19) (20) (21) 

Obrázek 4 Kyčelní ochrana (22) 

 

Pacienti po CMP mají rapidní úbytek kostní tkáně krčku femuru během prvního 

roku po CMP. Studie ukazují, že čím dříve je pacient po CMP schopen chodit, tím 

menší je úbytek kostní tkáně. Během rehabilitace, by měli být pacienti instruováni, aby 

přenášeli více váhy na paretickou končetinu, nicméně ne vždy jsou pacienti toto schopni 

korigovat a tak často přenáší těžiště spíše na neparetickou končetinu.  (19) (20) 

Studie ukazují, že úmrtnost a snížení mobility u pacientů po operaci pro frakturu 

krčku femuru s CMP je srovnatelná s pacienty bez CMP. Rozdílný je větší výskyt 

komplikací a pobyt v nemocnici, kde pacienti s CMP tráví delší dobu. (20) 

Nejčastější komplikace u pacientů po implantaci TEP se získaným neurologickým 

deficitem jsou luxace, pooperační infekce a paraartikulární osifikace. U neurologických 

postižení dochází k ovlivnění svalového tonu a narušení propriorecepce, což vede k 
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instabilitě operovaného kloubu. U běžné populace je riziko vykloubení do měsíce od 

výkonu 1%, zatímco počty neurologicky predisponovaných luxací dosahují až 22 %.  

Z operačních přístupů při neurologickém deficitu je doporučován transtrochanterický 

přístup, který netraumatizuje úpony gluteálních svalů, jež jsou významnými 

stabilizátory kyčelního kloubu, a přístup zadní, šetřící tensor fascie latae, jako jeden z 

hlavních stabilizátorů TEP.  Zároveň při implantaci TEP se v některých případech 

provádějí doprovodné výkony, jako je uvolnění předního kloubního pouzdra a m. psoas 

spolu s perkutánní tenotomií adduktorů kyčelního kloubu, čímž se řeší častá flekční a 

addukční kontraktura kloubu. (23) 

 

2.3.1 Rehabilitace po TEP kyčelního kloubu u pacientů s CMP 

Postižení získaná při CMP ve většině případů vedou ke snižování aktivity 

pacienta a k sedavému stylu života, což následně zapříčiňuje další snížení funkčního 

stavu. V poslední době se cvičení zaměřovalo spíše na zlepšení kardiovaskulárních 

funkcí a k redukci komplikací, jako je opakovaná CMP či onemocnění srdce. Cvičení ke 

snížení rizika zlomenin je relativně nový přístup, ačkoliv fraktury znamenají významný 

medicínský zásah, který pro pacienta představuje velkou jak osobní tak sociální a 

ekonomickou zátěž. Dvě studie, srovnávající terapii se zaměřením na redukci rizika 

pádu a běžnou terapii, jednoznačně vycházejí v prospěch cílených terapií.  V jedné byl 

srovnáván účinek biofeedbeck pro symetrické stání a trénink vstávaní, s kontrolní 

skupinou, která prováděla běžnou terapii. V druhé studii byly srovnávány dvě skupiny 

pacientů. V kontrolní skupině pacienti prováděli balanční cvičení založené na přenášení 

váhy a protahování. Druhá, experimentální skupina, měla o poznání pestřejší trénink, 

nacvičovali pohyb v různých rychlostních provedeních, trénovali balanc v různých 

posturálních polohách, chůzi s překážkami a trénovali stabilizaci ve dvojicích. 

Výsledkem bylo snížení počtu pádu v následujících měsících. (24) 

Rehabilitaci u této indikace je nutno provádět komplexně s prevencí četných 

pooperačních komplikací, které provázejí neurologická onemocnění. „Komplexní 

společná rehabilitace jak končetiny s kloubní náhradou, tak základní choroby, je 

zásadní.“5 Tak jako při jiné standartní rehabilitaci by se měl na léčbě podílet 

                                                 
5 Lutonský, Vališ, Šrot, 2009, s.242 (23) 
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interdisciplinární tým, který se má minimálně 2x týdně scházet a zhodnotit stav 

pacienta. (23) (25) 
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3 Část speciální 

3.1 Metodika práce 

Speciální část bakalářské práce jsem zpracovávala v období od 15. 1. 2016 do 25. 

1. 2016 v rámci mé souvislé odborné praxe v Ústřední vojenské nemocnici v Praze na 

lůžkovém Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny. Během této praxe jsem měla 

možnost spolupracovat s pacientem po cévní mozkové příhodě a implantaci totální 

endoprotézy kyčelního kloubu vlevo. Terapie probíhaly jednou denně 60 minut po dobu 

sedmi dní. Cílem této praxe bylo zpracování kazuistiky pacienta na základě vypracování 

teoretických podkladů formou bakalářské práce.  

Při této praxi jsem využila metody, které jsem se naučila během bakalářského 

studia na UK FTVS. Z diagnostických metod jsem využila následující: aspekci, palpaci 

reflexních změn dle Lewita, vyšetření stoje a chůze, antropometrii dle Haladové, 

goniometrii, vyšetření svalové síly a zkrácených svalů, vše dle Jandy, vyšetření kloubní 

vůle dle Lewita, neurologické vyšetření a vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy. 

Z metod terapeutických tyto: techniky měkkých tkání dle Lewita, mobilizace dle 

Lewita, postizometrickou relaxaci dle Lewita, postizometrickou relaxaci s následným 

protažením, antigravitační relaxaci dle Zbojana, míčkování dle Jebavé, PNF dle Kabata, 

aktivace HSS dle Australské školy, LTV ke zvýšení rozsahu pohybu a svalové síly, 

nácvik správného stereotypu chůze. Pro vyšetření a terapii jsem využila tyto pomůcky: 

terapeutické lehátko, krejčovský metr, goniometr, neurologické kladívko, vysoké 

čtyřkolové chodítko, podpažní berle, abdukční klín, overball a měkké míčky. 

Pacient byl seznámen s průběhem vyšetření a terapie, svůj souhlas s terapií a 

použitím získaných dat v bakalářské práci potvrdil vlastnoručním podpisem formuláře 

informovaného souhlasu (viz příloha 2). Bakalářská práce byla na základě tohoto 

souhlasu schválena Etickou komisí UK FTVS (viz příloha 1) 

3.2 Anamnéza 

Vyšetřovaná osoba: J. L. (muž) 

Ročník: 1954 

Diagnóza:  
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I64 st. p. iCMP s levostrannou symptomatologií (12. 2. 2015) 

S720 st. p. TEP coxae l. sin. pro zlomeninu krčku kosti stehenní (6. 1. 2016) 

RA:  

Matka - †48 let pro karcinom prsu 

Otec - †71 let pro embolii plic 

Sestra - †61 let pro renální selhání 

Pacient má dvě děti, dcera (30), syn (25) má cukrovku 

OA: V dětském věku byla provedena extrakce mandlí krčních a nosních.  

V dospělosti při nehodě na stavbě, konstrukce sádrokartonu pacientovi uřízla 

hřbet nosu. Rána o velikosti cca 2,5 x 1,5 cm byla plasticky opravena. Zhruba v 52 

letech se objevily bolesti zad, později i s vystřelující bolestí do pravé nohy. Na základě 

těchto obtíží byla pacientovi indikována lázeňská léčba. Během 2 let bolesti ustaly. Od 

té doby další problémy se zády nebyly. 

V noci 12. 2. 2015 se pacient probudil s nucením na močení, šel tedy na záchod. 

Při cestě spadl a nemohl vstát, kvůli poruše hybnosti LDK. Náhle vzniklá porucha 

hybnosti vymizela do příjezdu záchranné služby. Při cestě do nemocnice se objevila 

porucha hybnosti LHK, která cestou do nemocnice rovněž vymizela. Pacient byl v 

nemocnici zaléčen. Během pobytu v nemocnici se pak rozvinula levostranná 

hemiparéza a centrální paréza nervus facialis vlevo. Na neurologickém oddělení ÚVN 

zůstal 14 dní, následná péče probíhala 6 týdnů na ORFM ÚVN, kde aktivně 

rehabilitoval. Po skončení hospitalizace docházel na kruhové tréninky do ÚVN a 

aktivně prováděl autoterapii, zejména prolongované protahování spastických svalů 

v maximálním rozsahu s výdrží 10 min a následné repetitivní aktivace 30s v segmentech 

s již spontánní aktivitou svalů. Docházel také na ambulantní fyzioterapii. Během října a 

listopadu byl v Jánských lázních. Během roku došlo k výraznému zlepšení pohyblivosti 

ramenního kloubu, k výraznému zlepšení chůze. Pacient byl schopen i krátkých 

procházek.  

17. 4. 2015 provedena aplikace Botulotoxinu A do m. triceps brachii caput 

longum, m. brachialis, m. flexor digitorum longus, m. flexor hallucis longus a mm 

gastrocnemii.  
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30. 7. 2015 aplikace dysportu do m. brachialis, m. pronator teres, m. flexor 

digitorum longus, m. flexor hallucis longus a mm. gastrocnemii. 

 

NO: 1. 1. 2016 pád na temeno hlavy v ebrietě. Na pád si nepamatuje. Naměřeno 

1,63‰. Po pádu byl převezen do nemocnice a po kontrolním vyšetření mozku a páteře 

byl propuštěn domů. V následujícím dni začala bolest kyčle, která se rychle stupňovala. 

5. 1. 2016 návrat do nemocnice, kde byla na RTG zjištěna fraktura krčku. 6. 1. 2016 

provedena implantace TEP. 

Sport. A: V mládí se věnoval fotbalu (cca 2x týdně). Do pozdějšího věku jezdil 

na kole a lyžoval. V pozdějším věku chodil na procházky a věnoval se houbaření. 

Soc.A: Před iCMP pracoval jako výčepní. Dříve pracoval jako počítačový grafik a 

na stavbách jako konstruktér. Momentálně žije s manželkou v bytě. Do bytu vede 12 

schodů, které musí vyjít.  

AA: neguje 

FA: Anopyrin, Lenuxin, Atorvastatin, heparin 

Abusus: Pacient kouří 2 – 5 cigaret denně. Alkohol pije příležitostně. 

Předchozí rehabilitace: Na základě bolestí zad uvedených v osobní anamnéze 

byl dvakrát v lázních, kde probíhala standartní pohybová terapie a balneoterapie. 

Po iCMP pobýval 6 týdnu na ORFM, kde aktivně rehabilitoval a následně 

docházel na kruhové tréninky a na ambulantní fyzioterapii. V rámci léčby hemiparézy 

byl v roce 2015 v Jánských lázních. Lékařský záznam z kontrolního vyšetření ze září 

2015 udává, že cíle terapie po iCMP byly splněny nadmíru.  

Indikace k RHB (určuje lékař): Kineziologický rozbor, nácvik chůze 

s podpažními berlemi, individuální LTV, manuální terapie, instruktáž k autoterapii a 

edukace k režimovému opatření. Zatížení operované DK ve vertikále do 30% celkové 

tělesné váhy. Komplexní rehabilitace pro zlepšení funkčního stavu po iCMP. Omezení – 

režimová opatření po TEP kyčelního kloubu. Indikována fyzioterapie 2x denně, 

ergoterapie 2x denně, motomed 2x denně. 

Výpis ze zdravotní dokumentace pacienta:  
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Záznam z CT vyšetření ze dne 12. 2. 2015:  

 iCMP v pravém karotickém povodí, levostranná hemiparéza a centrální paréza 

nVII vlevo, ischemie v zadní části BG vpravo. V.s. malý lipom za mesencephalem 

vlevo. Dle CT ischemické ložisko temporálně vpravo v oblasti crux. post. capsula 

interna dx. basálních ganglií a část thalamu vpravo. Klinicky regredující spastická 

paréza středního stupně. 

Rentgenové snímky:6  

 

Obrázek 5 Rentgenový snímek - stav před operací ze dne 5. 1. 2016 (archiv 

ÚVN) 

                                                 
6 Použity se souhlasem pacienta a personálu ÚVN 
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Obrázek 6 Rentgenový snímek - stav před operací ze dne 5. 1. 2016 (archiv 

ÚVN) 
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Obrázek 7 Rentgenový snímek - stav po operaci ze dne 6. 1. 2016 (archiv 

ÚVN) 

 

3.3 Vstupní kineziologický rozbor 

Status praesens:  

Subjektivní: Pacient při mém příchodu leží na lůžku v poloze na zádech a dívá se 

na televizi. Je dobře naladěn. Bolesti neguje. 

Objektivní: Pacient je 9. den po operaci. Je orientován osobou, místem a časem. 

Je komunikativní a spolupracuje. 

Pomůcky: chodítko čtyřkolové s vysokou oporou, podpažní berle, abdukční klín 

Výška: 184 
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Váha: 82 

BMI: 24,22 

Aspekce: 

Vyšetření stoje: Provedeno orientačně z důvodu fyzické náročnosti vyšetření a 

indikovanému odlehčení LDK. Pacient není schopen dlouhého stoje bez pomůcek a 

z důvodu krátké vzdálenosti, kterou je pacient schopen ujít, bylo vyšetření prováděno na 

nemocničním pokoji s pomocí opory o vysoké čtyřkolové chodítko. V chodítku se 

pacient opírá zejména o pravé předloktí z důvodu insuficience LHK a tím dochází 

k změně těžiště a k změněnému postavení celého těla. 

Zezadu:  

- Paty kulaté  

- lýtko LDK užší 

- LDK v mírné zevní rotaci 

- Pravá subgluteální rýha více patrná 

- Levé stehno v proximální části patrně větší 

- Levý bok v elevaci 

- Páteř zakřivená z důvodu přeneseného těžiště a opory 

- Obrys levé lopatky patrnější 

- Elevace ramen 

- Hlava mírně ukloněna doprava 

Zboku zprava: 

- Trup v předklonu 

- Protrakce ramen 

- Hlava předsunuta 

Zboku zleva: 

- Elevace pánve 

- Levé chodidlo jen opřeno 

- Trup v předklonu 

- Protrakce ramen 

- Hlava předsunuta 
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Zepředu: 

- Příčná klenba oploštělá bilat. 

- Podélná klenba fyziologická bilat. 

- Kotník PDK ve středním postavení 

- Pately taženy mediálně bilat.  

- Levá strana pánve elevace 

- Ramena v elevaci 

- Hlava mírně ukloněna k pravému rameni 

Inspekce: Operační pole v oblasti levého kyčelního kloubu z laterální strany je 

odkryto. V jizvě jsou přítomny stehy. Délka jizvy je 14 cm. Otok je nepatrný. 

Kůže v bezprostřední blízkosti jizvy je červená. 

Vyšetření dechového stereotypu: Pacient má hrudník ve výdechovém postavení. 

Převažuje dýchání horní hrudní. 

Vyšetření chůze:  

 chůze s chodítkem s vysokou oporou, v chodítku opřen o pravé předloktí 

 trup v předklonu a úklon do pravé strany,  

 cirkumdukce LDK, zvedá levý bok 

 levým chodidlem našlapuje přes špičku, pravým chodidlem našlapuje celou 

ploskou chodidla, špička levého chodidla vytočená zevně  

 Při chůzi musí dělat přestávky a opravit držení levé ruky, kterou využívá pro 

úchop, neboť v ní ztrácí svalové napětí flexorů zápěstí a prstů a není schopen se 

o ni dostatečně opřít a tím odlehčit LDK.                                                                  

Vyšetření vybraných aktivních pohybů: 

Vsedě: 

LHK: 

Ramenní kloub  

- Flexe lze jen se souhybem lopatky a souhybem trupu 

- Abdukce lze mírně nad horizontálu se souhybem lopatky a trupu 

- Vnitřní rotace bez omezení 
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- Zevní rotace lze provést jen částečně se souhybem trupu 

Loketní kloub 

- lze mírně flektovat, pohyb prováděn se souhybem trupu 

PHK: bez známek patologie 

Vleže na zádech: 

LHK:  

Loketní kloub 

- Flexe v plném rozsahu pohybu lze za současné supinace 

- Extenze lze za současné pronace, omezený rozsah pohybu 

Předloktí 

- Supinace lze jen za současné flexe v lokti 

- Pronace lze v plném rozsahu pohybu 

Prsty 

- Extenze prstů lze jen ve velmi malém rozsahu pohybu, za současné flexe 

v loketním kloubu 

- Flexe prstů lze v plném rozsahu pohybu 

PHK: bez známek patologie 

LDK:  

Kyčelní kloub 

- Flexe lze v omezeném rozsahu pohybu 

- Flexe se současnou flexí kolene – sun paty po podložce lze, kolenní kloub 

směřuje zevně 

Hlezenní kloub 

- Dorsální flexe lze v omezeném rozsahu pohybu 

- Plantární flexe lze v omezeném rozsahu pohybu 

PDK: bez známek patologie 
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Vyšetření vybraných pohybových stereotypů dle Jandy: 

- Extenze v kyčelním kloubu – se souhybem pánve oboustranně, současná 

kontrakce vzpřimovačů trupu 

- Abdukce v kyčelním kloubu v modifikované poloze vleže na zádech – LDK 

kontrakce m. quadratus lumborum a současná flexe v kyčelním kloubu, PDK 

kontrakce quadratus lumborum v menší míře 

- Abdukce v rameni – LHK se souhybem lopatky a trupu, PHK bez patologie 

- Flexe šíje – bez patologie 

Palpace – vyšetření reflexních změn dle Lewita 

Kůže:  

LDK: V oblasti operačního pole je snížená pohyblivost kůže. Ve zbylé oblasti 

stehna je kůže posunlivější. Distálně od kolenního kloubu je kůže bez reflexních 

změn.  

PDK: bez reflexních změn 

Podkoží: 

LDK: Podkoží v oblasti operačního pole špatně posunlivé. Zbylá oblast dolní 

končetiny bez reflexních změn.  

PDK: bez reflexních změn 

Fascie:  

LDK: Snížená posunlivost fascií všemi směry v proximální polovině stehna.  

PDK: bez reflexních změn 

Svalová tkáň: 

Tabulka 3.3-1 Vyšetření reflexních změn svalové tkáně dle Lewita 

Sval  Pravá Levá 

m. quadriceps femoris normotonus hypotonus 

m. tensor fasciae latae normotonus 
hypertonus zejména v 

distální třetině, zde také 

TrPs 
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mm. adductores hypertonus hypertonus 

mm. ischiocrurales normotonus normotonus 

m. gluteus maximus normotonus hypotonus 

m. triceps surae normotonus normotonus 

 

Antropometrické vyšetření dle Haladové: 

Měřeno krejčovským metrem v poloze na zádech. 

Délky 

Tabulka 3.3-2 Antropometrické vyšetření DKK - délky 

 Pravá [cm] Levá [cm] 

Funkční délka DK 90 90 

Anatomická délka DK 94 94 

 

Obvody 

Tabulka 3.3-3 Antropometrické vyšetření DKK - obvody 

 Pravá [cm] Levá [cm] 

Stehno 15cm nad patellou 49 50 

Přes patellu 38,5 39 

Lýtko 35 33 

 

Goniometrické vyšetření dle Jandy: 

Goniometrické vyšetření bylo prováděno pomocí dvouramenného plastového 

goniometru. Hodnoty měření jsou zaznamenány metodou SFTR. Addukce a rotace 

v kyčelním kloubu nebyly vyšetřeny z důvodu kontraindikace. X – neměřený 

kontraindikovaný pohyb. 

Aktivní pohyby: 
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Tabulka 3.3-4 Goniometrické vyšetření aktivních pohybů 

Kloub Pravá Levá 

Ramenní kloub S: 50 – 0 – 170 S: 20 – 0 – 90 

 F: 130 – 0 – 0 F: 90 – 0 – 0 

 R: 90 – 0 – 60 R: 80 – 0 – 50 

Loketní kloub S: 0 – 0 – 150 S: 0 – 15 – 150 

Zápěstí S: 80 – 0 – 80 S: 90 – 0 – 10 

Kyčelní kloub S: 20 – 0 – 110 S: 10 – 0 – 70 

 F: 45 – 0 – 30 F: 25 – 0 – x 

Kolenní kloub S: 0 – 0 – 145 S: 0 – 0 – 125 

Hlezenní kloub S: 10 – 0 – 40 S: 20 – 0 – 5 

 

Pasivní pohyby: 

Tabulka 3.3-5 Goniometrické vyšetření pasivních pohybů 

Kloub Pravá Levá 

Ramenní kloub S: 55 – 0 – 175 S: 45 – 0 – 150 

 F: 130 – 0 – 0 F: 120 – 0 – 0 

 R: 95 – 0 – 65 R: 90 – 0 – 60 

Loketní kloub S: 0 – 0 – 155 S: 15 – 15 – 155 

Zápěstí S: 90 – 0 – 85 S: 90 – 0 – 80 

Kyčelní kloub S: 25 – 0 – 115 S: 10 – 0 – 75 

 F: 45 – 0 – 30 F: 30 – 0 – x 

Kolenní kloub S: 0 – 0 – 150 S: 0 – 0 – 130 

Hlezenní kloub S: 40 – 0 – 10 S: 40 – 0 – 10 
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Orientační Vyšetření svalové síly: 

Vyšetření svalové síly dle Jandy bylo, vzhledem ke kontraindikacím a 

možnostem pacienta, prováděno v modifikovaných polohách. 

Hodnoceno stupnicí 0 – 5 (5 – normální 100%, 4 – dobrý 75%, 3 – slabý 50%, 2 

– velmi slabý 25%, 1 – svalový záškub, 0 – žádná aktivita) s použitím znamének +/-. 

Tabulka 3.3-6 Orientační vyšetření svalové síly 

Segment Pravá Levá 

Ramenní kloub Flexe  5 3- 

 Extenze  5 2 

 Abdukce 5 3- 

Loketní kloub Flexe  5 3 

 Extenze  5 2 

Zápěstí Palmární flexe 5 3 

 Dorsální flexe 5 1 

Kyčelní kloub Flexe 5 3+ 

 Extenze 5 3- 

 Abdukce 5 2+ 

Kolenní kloub Flexe 5 3+ 

 Extenze 5 4 

Hlezenní kloub Plantární flexe   5 1 

 Dorsální Flexe 5 1 

 

Vyšetření stabilizačních schopností bederní páteře dle Australské školy:  

Při zvednutí PDK do 90° flexe v kolenním a kyčelním kloubu došlo ke změně 

bederní křivky, došlo k zatížení a k mírnému nadzvednutí bederní páteře. Při zvednutí 
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LDK do pacientova maxima tj. cca 70°v kyčelním kloubu a 90° v kolenním kloubu 

došlo k výraznějšímu zatížení a nadzvednutí bederní páteře.  

Při vědomém zapojení spodního břišního svalstva se tato patologie upravila. 

Vpravo vymizela zcela. Vlevo došlo k částečnému zlepšení.  

Vyšetření úchopu dle Nováka: 

Tabulka 3.3-7 Vyšetření úchopu dle Nováka 

Úchop Pravá Levá 

Jemný úchop Štipec  Svede Svede 

 Špetka Svede Svede 

 Klíčový Svede Svede 

Silový úchop Kulový  Svede Svede 

 Válcový Svede Svede 

 Háček Svede Svede 

 

Vyšetření kloubní vůle dle Lewita: 

- MT klouby - bez patologického nálezu bilat.  

- Os cuboideum - bez patologického nálezu bilat.  

- Os calcaneus – kloubní vůle omezena vlevo všemi směry 

- Os naviculare - bez patologického nálezu bilat.  

- Chopartův kloub - bez patologického nálezu bilat.  

- Lisfrankův kloub - bez patologického nálezu bilat.  

- Talokrurální kloub - bez patologického nálezu bilat.  

- Hlavička fibuly – kloubní vůle omezena vlevo směrem ventrodorsálním 

- Kolenní kloub (krátká páka) – kloubní vůle omezená vlevo směrem 

laterolaterálním  

- Patella – kloubní vůle omezena bilaterálně směrem laterálním 

- SI – bez patologického nálezu bilaterálně  

 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy: 



36 

 

Hodnoceno stupnicí 0 – 2, kdy 0 – nejde o svalové zkrácení, 1 – malé svalové 

zkrácení, 2 – velké svalové zkrácení. 

Některé svaly byly testovány v modifikovaných polohách. 

Tabulka 3.3-8 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Sval Pravá Levá 

m. quadriceps femoris 0 1 

m. illiopsoas 0 1 

m. tensor fasciae latae 0 x 

mm. adductores 2 2 

mm. ischiocrurales 1 x 

m. triceps surae 0 1 

 

Neurologické vyšetření: 

Vyšetření hlavových nervů: 

n. I olfactorius: bez patologie, pacient rozpozná vůně a pachy 

n. II opticus: bez patologického nálezu 

n. II oculomotorius: Bulby symetrické, volně pohyblivé všemi směry. Bez strabismu. 

n. IV trochlearis: bez patologického nálezu, podívá se na špičku nosu 

n. V trigeminus: čití symetrické, výstupy nervů nebolestivé 

n. VI abducens: pohyby bulbů symetrické 

n. VII facialis: bez patologického nálezu   

n. VIII vestibulocochlearis: sluch bez patologie, vertigo není 

n. IX glossopharyngeus: polykání a řeč bez patologického nálezu 

n. X vagus: bez patologického nálezu 

n. XI accesorius: elevace ramen symetrická, pohyby šíje svede 

n. XII hypoglossus: jazyk uložený ve středu úst a plazí se středem 
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Vyšetření šlachookosticových reflexů: 

Tabulka 3.3-9 Vyšetření šlachookosticových reflexů 

 Pravá Levá 

Bicepsový-C5 hyporeflexie Hyperreflexie 

Tricepsový-C7 hyporeflexie Hyperreflexie 

Flexorů prstů-C8 hyporeflexie Hyperreflexie 

Patellární-L4 hyporeflexie Hyperreflexie 

Achillovy šlachy L5-S1 hyporeflexie Hyperreflexie 

Mediplantární L5-S1 hyporeflexie Hyperreflexie 

 

Vyšetření pyramidových jevů zánikových: 

Tabulka 3.3-10 Vyšetření pyramidových jevů zánikových 

Jevy Pravá Levá 

HKK Mingazinni negativní pozitivní 

 Dofour negativní pozitivní 

 Barre negativní pozitivní 

DKK Mingazinni negativní pozitivní 

  

Vyšetření pyramidových jevů iritačních: 

Tabulka 3.3-11 Vyšetření pyramidových jevů iritačních 

Jevy Pravá Levá 

HKK Juster  negativní negativní 

 Trömmer negativní negativní 

DKK Babinski negativní negativní 
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 Chaddock negativní negativní 

 Vítkův sumační negativní negativní 

 Oppenheim negativní negativní 

 

Vyšetření mozečkových funkcí: 

Taxe (prst-nos): vpravo bez patologie, vlevo nesvede kvůli snížené svalové síle 

Taxe (koleno-pata): vpravo bez patologie, vlevo pohyb kontraindikován 

Diadochokineza: nesvede 

Vyšetření čití:  

Čití vyšetřeno ve všech dermatomech.  

Povrchové: 

Taktilní – ve všech dermatomech bez patologie.  

Termické – chladové a tepelné podněty vyšetřeny na celém těle bez patologie.  

Algické – bolestivé podněty na celém těle bez patologie.  

Hluboké: 

Polohocit – na horních i dolních končetinách bez patologie.  

Pohybocit – na horních i dolních končetinách bez patologie.  

Stereognózie – předmět (identifikační karta) a jeho vlastnosti bez problému rozezná. 

Speciální vyšetření:  

Vyšetření spasticity dle modifikované Ashwortovy škály: 

Spasticita v segmentu Kyčelní a kolenní kloub nevyšetřena z důvodu 

kontraindikace a možné bolestivosti. 

Vyšetření bylo hodnoceno pomocí modifikované Ashwortovy škály na 

levostranných končetinách: 

0 žádný vzestup svalového tonu 

1 lehký vzestup svalového tonu (zadrhnutí a uvolnění, minimální odpor ke konci 

pohybu)  
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1+ lehký vzestup svalového tonu (zadrhnutí a minimální odpor během méně než 

poloviny zbývajícího rozsahu pohybu)  

2 výraznější vzestup svalového tonu během pohybu, lze ale snadno pohybovat  

3 výrazný vzestup svalového tonu, pasivní pohyb je obtížný  

4 není možný pasivní pohyb (4) 

Tabulka 3.3-12 Vyšetření spasticity dle modifikované Ashwortovy škály 

Kloub Flexe Extenze 

Ramenní kloub 0 0 

Loketní kloub 0 3 

Zápěstí 0 3 

MCP klouby 0 3 

Hlezenní kloub 0 1 

 

Timed up and go test: 

Tento test slouží ke zkoumání funkční mobility a rizika pádů. Při tomto testu se 

hodnotí čas, za který se pacient zvládne zvednout ze židle, ujít tři metry, otočit se a 

vrátit se zpět do sedu na židli. Čas je měřen terapeutem. Kompletní znění provedení 

testu je uvedeno v příloze č. 6. 

Hodnocení testu: 

Pod 10s: „Normální“ jedinci  

Pod 20s: Jedinci s ještě dobrou mobilitou, chodící většinou bez nutnosti kompenzačních 

pomůcek. 

Nad 30s: Jedinec s poruchou mobility, s nutností kompenzační pomůcky. 

Indikátor rizika pádů = výsledek nad 14s  (26) 

Výsledek měření:  15. 1. 2016 – 87, 80 s 

Barthel index: 



40 

 

Provedení testu je uvedeno v příloze č. 7. Pacient dosáhl 85 bodů. Výsledek = lehký 

stupeň závislosti. (27) 

Závěr vyšetření: 

  64 letý pacient je 9. den po operační implantaci TEP kyčelního kloubu vlevo a 

po iCMP z února 2015. U pacienta je na první pohled patrné levostranné postižení 

hybnosti s akcentací k periferii. Pacient je na lůžku plně mobilní, je schopen dostat se 

sám do sedu a s použitím čtyřkolového chodítka je schopen ujít krátkou vzdálenost. Je 

však přítomno riziko pádu a tedy nutný doprovod pacienta při jeho přesunech. 

 Vyšetření stoje bylo zkresleno předepsaným odlehčením LDK a nutností opory. 

Těžiště těla ve stoji posunuto vpravo a opírá se zejména o předloktí PHK. Dalším 

výrazným rysem ve stoji je elevace pánve vlevo, elevace a protrakce ramenních kloubů 

a předsunuté držení hlavy.  

Při chůzi je patrná cirkumdukce LDK, předklon trupu a posun těžiště vpravo.  

Centrální postižení a operace kyčelního kloubu má za následek sníženou hybnost 

levostranných končetin a omezení rozsahu jejich pohybu. Aktivní i pasivní ROM 

pravostranných končetin je v normě. Aktivní ROM levostranných končetin je snížena, 

při pasivním provedení je rozsah možné zvýšit, či dosáhnout nulového výchozího 

postavení. Rozsah pohybu v levém kyčelním kloubu je Sa: 10 – 0 – 70 Sp: 10 – 0 – 75 

Fa: 25 – 0 – x Fp: 30 – 0 – x     

Palpačně byla zjištěna zhoršená posunlivost, kůže podkoží i fascie v proximální 

části stehna, zejména v okolí operačního pole. Hypertonus byl napalpován 

v adduktorech bilaterálně a v m. tensor fasciae latae LDK, zde také přtomny TrPs. 

Hypotonický byl m. quadriceps femoris a m. gluteus maximus vlevo. 

Antropometrie ukázala asymetrie v obvodu DKK. Stehno LDK je o 1 cm větší 

než na PDK a lýtko LDK je menší o 2cm než na PDK. 

Svalová síla je snížena na levostranných končetinách. Sníženou schopnost 

stabilizace bederní páteře je možno při vědomé aktivaci spodních břišních svalů upravit. 

Velkým svalovým zkrácením jsou postiženy adduktory kyčelního kloubu bilaterálně a 

malým svalovým zkrácením jsou postiženy všechny svaly LDK s tendencí ke zkrácení.  
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Kloubní vůle je omezena u os calcaneus vlevo, hlavičky fibuly směrem 

ventrodorsálním, u kolenního kloubu směrem laterolaterálním a patella vlevo směrem 

laterálním.  

Neurologické vyšetření odpovídá centrálnímu poškození CNS. Čití je neporušeno. 

Vyšetření hlavových nervů bez patologického nálezu. Zvýšená odpověď na vyvolání 

šlachookosticových reflexů. Pyramidové jevy iritační nevýbavné. 

Z vyšetření spasticity je patrné větší postižení akra LHK (od loketního kloubu 

distálně), kde dochází při protažení k velkému vzestupu svalového tonu, zatímco na 

akru LDK je zvýšení svalového tonu minimální.  

V Barthel testu pacient dosáhl 85 bodů, což znamená lehký stupeň závislosti.  

3.4 Krátkodobý a dlouhodobý plán 

3.4.1 Krátkodobý terapeutický plán 

- Edukace o režimových opatřeních 

- Posílení oslabených svalů 

- Protažení zkrácených svalů 

- Obnovení kloubní vůle 

- Zvýšení rozsahu pohybu v levém kyčelním kloubu 

- Nácvik správného provádění pohybových stereotypů 

- Zlepšení stabilizačních schopností bederní páteře 

- Nácvik chůze s podpažními berlemi 

- Nácvik chůze po schodech 

- Nácvik autoterapie a péče o jizvu 

- Reflexní inhibice spastických svalů v rámci facilitačních metod 

- Zlepšení funkce LHK v opoře 

3.4.2 Dlouhodobý terapeutický plán 

- Dosažení soběstačnosti 

- Zlepšení celkové kondice 

- Dosažení plného možného ROM v kyčelním kloubu 

- Nácvik samostatné chůze bez pomůcek 
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- Udržení kloubního rozsahu levostranných končetin 

 

3.5 Průběh terapie 

Pacient podstupuje komplexní rehabilitační péči po implantaci TEP kyčelního 

kloubu na lůžkovém oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny. Tato komplexní péče 

zahrnuje nejen fyzioterapii 2x denně, ale i ergoterapii rovněž prováděnou 2x denně  

3.5.1 Ergoterapie 

Ergoterapie byla primárně zaměřena na nácvik běžných denních činností 

v souladu s kontraindikovanými pohyby. Ergoterapeutky s pacientem prováděly 

zejména nácvik správného stereotypu chůze, nácvik ADL a konzultovaly možnou 

úpravu domácího prostředí. Po zvládnutí těchto dovedností, se věnovaly facilitaci 

levostranných končetin a protahování spastických svalů. 

3.5.2 Fyzioterapie 

Fyzioterapie probíhala 2x denně formou individuálního cvičení na lůžku 

v nemocničním pokoji, ve fyzioterapeutické vyšetřovně nebo v tělocvičně ORFM. 

Terapie byla v prvé řadě zaměřena na rehabilitaci po implantaci TEP a sekundárně na 

udržení dosaženého funkčního stavu levostranných končetin po iCMP. Samostatně 

pacient 2x denně pod dobu 15 minut jezdil na motomedu se zátěží 18 Wattů. 

3.5.2.1 První terapeutická jednotka  

Datum: Pátek 15. 1. 2016 

Denní program 

- Fyzioterapie 2x denně (dopoledne, odpoledne) 

- Ergoterapie 2x denně (dopoledne, odpoledne) zaměřená na nácvik chůze 

- Motomed, 2x denně, 15 minut, zátěž 18 Wattů 

Status praesens: 

Subjektivní: Pacient se cítí dobře, bolesti neguje.  

Objektivní: 9. den po operaci.  Pacient spolupracuje. Je orientovaný osobou, 

místem a časem.  
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Pomůcky: chodítko čtyřkolové s vysokou oporou, podpažní berle, abdukční klín 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

 Vstupní kineziologický rozbor 

 Edukace o režimových opatřeních 

 Uvolnění měkkých tkání LDK 

 Posílení oslabených svalů LDK 

 Uvolnění kloubních struktur 

 Zvýšení rozsahu pohybu v levém kyčelním kloubu do Abd, flx a ext  

Návrh terapie: 

 Odebrání a anamnézy a provedení vstupního vyšetření 

 Edukace o režimových opatřeních 

 Techniky měkkých tkání zaměřené na terapii hypertonických svalů a 

facilitaci hypotonických svalů na LDK 

 Mobilizace kloubů s omezením joint play dle Lewita 

 LTV zaměřená na posílení oslabených svalů a zvýšení hybnosti LDK 

Provedení:  

1. Edukace o režimových opatřeních 

Pacient byl instruován v dodržování režimových opatření. A to zejména o tzv. 

zakázaných pohybech -  flexe v kyčelním kloubu nad 90°, addukce přes osu těla, 

zevní rotace a odlehčení LDK. 

2. Měkké techniky  

Měkké techniky jsem prováděla metodou akupresurní masáže v oblasti m. tensor 

fasciae latae LDK a mm. adduktores bilaterálně. Dále jsme provedla rychlým 

třením facilitaci m. quadriceps femoris, kterou jsem prováděla i mezi 

jednotlivými cviky při LTV. 

3. Mobilizace dle Lewita 

Mobilizace hlavičky fibuly vlevo směrem ventrodorsálním 

4. LTV v leže na zádech 

VP: leh na zádech, natažené DKK 
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Provedení: Pacient přitáhne špičky, propne kolena do lehátka a provede 

izometrickou kontrakci hýžďových svalů, s výdechem povolí. (10 opakování) 

Cíl: posílení svalů DKK 

VP: leh na zádech, natažené DKK 

Provedení: Overball se umístí pod distální částí bérce LDK, flexe v kyčelním a 

kolenním kloubu sunutím chodidla po overballu do maximální flexe (nejvíce 

však 90°v kyčelním kloubu), opět LDK natáhnout (10 opakování) 

Cíl: posílení flexorů kyčelního kloubu, zapojení stabilizačních fcí 

VP: leh na zádech, natažené DKK, PDK v mírné abdukci 

Provedení: LDK unožuje po okraj lehátka a vrací zpět na střed. Prsty nohy 

směřují ke stropu. (10 opakování) 

Cíl: posílení abduktorů kyčelního kloubu, protažení adduktorů 

VP: leh na zádech, obě DKK pokrčené, overball mezi koleny 

Provedení: Stlačování overballu mezi koleny. (10 opakování) 

Cíl: posílení adduktorů kyčelního kloubu 

VP: leh na zádech, DKK pokrčené 

Provedení: Zvedání pánve, výdrž v pozici, zpět do VP 

Závěr terapeutické jednotky: 

Pacient velmi ochotně spolupracoval, s režimovým opatřením byl seznámen již 

dříve a opatření dodržoval. Během našeho kontaktu bez připomínání používal abdukční 

klín a limit flexe trupu byl schopen dodržet. 

Na TMT v oblasti adduktorů kyčelního kloubu pacient reagoval velmi dobře, ale 

nedošlo k uvolnění hypertonu. Při masáži tensor fasciae latae pacienta postihl bolestivý 

spasmus v třísle LDK. Spazmus během několika sekund odezněl. Na škále bolestivosti 

od 0 do 10 označil bolestivost spazmu jako 3. Pacient uvedl, že frekvence těchto 

spazmů je nízká. Ne více jak 2 za den a některé dny spazmus není vůbec. V terapii m. 

tensor fasciae latae jsem dále pokračovala s menší intenzitou tlaku.  

Po provedení mobilizace hlavičky fibuly došlo k obnovení joint play 

v tibiofibulárním skloubení. 
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Pacient cviky zvládal bez problému, při korekci a vysvětlení účinku cvičení, byl 

schopen cviky provádět správně.  

Pacient byl zainstruován pro provádění všech cvičení samostatně. 

3.5.2.2 Druhá terapeutická jednotka 

Datum: Pondělí 18. 1. 2016  

Denní program 

- Fyzioterapie 2x denně (dopoledne, odpoledne) 

- Ergoterapie 2x denně (dopoledne, odpoledne), zaměřena na nácvik chůze 

- Motomed, 2x denně, 15 minut, zátěž 18 Wattů 

Status praesens: 

Subjektivní: Pacient se cítí po víkendu dobře a odpočatě, bolesti neguje.  

Objektivní: 12. Den po operaci. Dnes byla provedena extrakce stehů z operační 

rány. 

Pomůcky: chodítko čtyřkolové s vysokou oporou, podpažní berle, abdukční klín 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

 Uvolnění měkkých tkání LDK 

 Posílení oslabených svalů LDK 

 Zvýšení rozsahu pohybu v levém kyčelním kloubu do Abd, flx a ext 

 Edukace správného provedení stereotypu ext a abd v kyčelním kloubu 

 Zlepšení stabilizačních schopností bederní páteře 

 Protažení zkrácených svalů 

 Aktivace LHK a LDK  

 Nácvik správného stereotypu chůze 

Návrh terapie: 

 Techniky měkkých tkání na LDK metodou Míčkování dle Jebavé 

 LTV zaměřená na posílení oslabených svalů a zvýšení hybnosti LDK 

 Nácvik stereotypu ext a abd v kyčelním kloubu 

 Nácvik vědomého zapojení spodních břišních svalů 
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 Polohování 

 PNF dle Kabata 

 Chůze s podpažními berlemi 

Provedení Terapie: 

1. Měkké techniky  

Měkké techniky provedeny metodou – Míčkování 

Facilitace m. quadriceps femoris a m. gluteus maximus. 

Uvolnění m. tensor fasciae latae a mm. adductores LDK 

2. LTV 

Korekce provádění cviků z první terapeutické jednotky a edukace nových cviků 

vleže na boku, na břiše a vsedě. 

VP: leh na zádech, DKK pokrčené 

Provedení: flexe jedné DK v kyčelním kloubu (nejvíce však 90° v kyčelním 

kloubu), (5 opakování) 

Cíl: nácvik stabilizačních schopností bederní páteře, posílení flexorů kyčelního 

kloubu 

VP: leh na boku neoperované DK 

Provedení: abdukce v kyčelním kloubu, (10 opakování) 

Cíl: posílení adduktorů kyčelního kloubu, stabilizace trupu 

VP: leh na břiše, HKK pokrčené, předloktí opřené o lehátko, mezi DKK 

abdukční klín 

Provedení: vzpěr na předloktí (výdrž 10 minut) 

Cíl: protažení m. quadriceps femoris a m. illiopsoas, zlepšení opěrné fce LHK 

VP: Leh na břiše, DKK natažené, čelo opřeno o hřbety dlaní 

Provední: extenze v kyčelním kloubu (10 opakování) 

Cíl: posílení extenzorů kyčelního kloubu, protažení flexorů, nácvik správného 

stereotypu extenze  

VP: Leh na břiše, DKK natažené, čelo opřeno o hřbety dlaní 

Provedení: Flexe v kolenním kloubu za současné dorsální flexe chodidla, přítah 

paty k hýždi (10 opakování) 

Cíl: protažení extenzorů kolenního kloubu, posílení flexorů kolenního kloubu 

VP: sed na kraji lehátka, chodidla volně visí bez opory 
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3. Polohování 

Polohování DKK do abdukce do pocitu mírného tahu pro protažení adduktorů 

kyčelního kloubu. Polohování nejprve jedné končetiny do abdukce a následně 

druhé. Několikrát denně po dobu 10 minut. 

4. PNF dle Kabata 

I. a II. Flekční vzorec technikou rytmické startování pohybu na LHK 

Modifikace II. Flekčního vzorce technikou pomalý zvrat – modifikace spočívala 

v provedení v pozici sed na lůžku a pohyb byl prováděn jen na akru LDK  

5. Nácvik chůze 

Nácvik vstávání z lůžka s oporou o podpažní berle. Pár kroků s podpažními 

berlemi zpět s oporou o vysoké čtyřkolové chodítko. 

Závěr terapeutické jednotky: 

Pacient reagoval na míčkování velice pozitivně, ovšem nelze s jistotou říci, že 

došlo k uvolnění hypertonu adduktorů. Jisté malé uvolnění jsem zpozorovala, ovšem 

tvrzení může být velice subjektivní. M. quadriceps femoris beze změn.  

Cvičení pacient prováděl po korekci správně. 

Polohování DKK do abdukce jsme zvolili z důvodu pocitu tahu adduktorů již při 

mírné abdukci. 

PNF na LHK bylo velmi těžké provést. Při flekční části diagonály se pacientova 

ruka dostala do hypertonu. Flexory zápěstí a prstů bylo nutné protáhnout. Provedli jsme 

jen dvě provedení obou diagonál. PNF na LDK lze provádět s omezeným rozsahem 

pohybu. 

Při chůzi s podpažními berlemi, (dnes poprvé) se pacient cítil nejistě. Zejména při 

povolení stažení flexorů zápěstí a prstů, které využil pro úchop. S podpažními berlemi 

pacient ušel několik metrů. Zpět na pokoj jsme použili vysoké čtyřkolové chodítko. 

3.5.2.3 Třetí terapeutická jednotka 

Datum: Úterý 19. 1. 2016  

Denní program 

- Fyzioterapie 2x denně (dopoledne, odpoledne) 

- Ergoterapie 2x denně (dopoledne, odpoledne), zaměřena na chůzi 
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- Motomed, 2x denně, 15 minut, zátěž 18 Wattů 

Status praesens: 

Subjektivní: Pacient udává mírnou únavu, bolesti neguje. 

Objektivní: 13. den po operaci. Pacient orientován místem a časem, 

spolupracuje. V horní části jizvy jsou stále přítomny strupy. 

Pomůcky: chodítko čtyřkolové s vysokou oporou, podpažní berle, abdukční klín 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

 Uvolnění měkkých tkání LDK 

 Posílení oslabených svalů LDK, zaměření především na m. gluteus maximus 

a rectus femoris 

 Zvýšení rozsahu pohybu v levém kyčelním kloubu do Abd, flx a ext 

 Kontrola autoterapie 

 Prevence kontraktur 

 Nácvik správného stereotypu chůze 

Návrh terapie: 

 Techniky měkkých tkání na LDK 

 LTV zaměřená na posílení oslabených svalů a zvýšení hybnosti LDK 

 Kontrola autoterapie 

 PIR dle Lewita 

 Statický strečink spastických svalů 

 Nácvik chůze s pomocí podpažních berlí 

Provedení Terapie: 

1. Techniky měkkých tkání 

Měkké techniky provedeny metodou – Míčkování dle Jebavé 

Facilitace m. gluteus maximus a m. quadriceps femoris 

Uvolnění m. tensor fasciae latae LDK a mm. adductores bilat.  

2. PIR dle Lewita 

PIR na adduktory kyčelního kloubu bilat. 

3. LTV 
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Kontrola a korekce provádění cviků z první a druhé terapeutické jednotky.   

4. Statický strečink 

Strečink m. triceps surae LDK – vleže na lůžku, LDK natažená, tlakem obou 

rukou z plantární strany protažení do dorsální flexe 

Strečink flexorů zápěstí a prstů LHK – vsedě na lůžku, loket LHK opřen o DK 

terapeuta, předloktí v pronaci, tlakem z palmární strany protažení do dorsální 

flexe 

Strečink m. biceps brachii LHK – vsedě na lůžku, terapeut fixuje distální 

třetinu paže LHK z dorsální strany, tlakem na předloktí protažení loketního 

kloubu do extenze 

5. Nácvik chůze 

Nácvik chůze o dvou podpažních berlích. Pacient je schopen ujít cca 10 metrů 

a vrátit se zpět k lůžku. 

Závěr terapeutické jednotky: 

Dnes objektivně došlo k mírnému uvolnění hypertonu adduktorů. Více však na 

PDK. Při provádění PIR pacient dostal křeč do třísla, která během několika sekund 

odezněla.  

Cvičení z předchozích dnů pacientovi nečinilo problémy. Cviky prováděl správně.  

Pacient byl zainstruován pro provádění statického strečinku samostatně. 

3.5.2.4 Čtvrtá terapeutická jednotka 

Datum: Středa 20. 1. 2016  

Denní program 

- Fyzioterapie 2x denně (dopoledne, odpoledne) 

- Ergoterapie 2x denně (dopoledne, odpoledne) 

- Motomed, 2x denně, 15 minut, zátěž 18 Wattů 

Status praesens: 

Subjektivní: Pacient se cítí dobře, bolesti neguje.  
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Objektivní: 14. den po operaci. Pacient je orientován místem a časem, 

spolupracuje. Čtyřkolové chodítko již není třeba. Pacient získal sebedůvěru při chůzi, je 

tedy schopen dojít do tělocvičny kde probíhala dnešní terapie. Jizva dnes již bez strupů. 

Pomůcky: podpažní berle, abdukční klín 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

 Edukace v péči o jizvu 

 Posílení oslabených svalů LDK 

 Zvýšení rozsahu pohybu v levém kyčelním kloubu do Abd, flx a ext 

 Protažení zkrácených svalů 

 Aktivace LHK a LDK  

 Nácvik správného stereotypu chůze po schodech 

Návrh terapie: 

 TMT na jizvu dle Lewita 

 LTV vycházející z lokomočních poloh posturálního vývoje 

 AGR dle Zbojana 

 PNF dle Kabata 

 Chůze po schodech 

Provedení Terapie: 

1. Péče o jizvu 

Tlaková masáž 

Protažení jizvy 

Protažení pojivové řasy do tvaru písmene „S“ 

2. LTV 

Korekce provádění některých cviků z první a druhé terapeutické jednotky 

Cvičení vycházející z lokomočních poloh posturálního vývoje 

VP: leh na pravém boku, PHK se opírá zadní stranou paže o lehátko, PHK 

v 90° flexi v ramenním i loketním kloubu, hlava v prodloužení páteře 

podložena polštářem, PDK v 90°flexi v kyčelním a kolenním kloubu, LHK 

protažena do dálky, LDK ve flexi v kyčelním a kolenním kloubu (nejvíce však 

90°v kyčelním kloubu), mezi DKK je umístěn abdukční klín 
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Provedení: Pacient přesouvá oporu směrem k lokti, loktem PHK a kolenním 

kloubem PDK mírně tlačí do lehátka, a terapeut dává tlakem odpor v oblasti 

pánve proti nákročné funkci 

Cíl: nácvik stabilizačních schopností, centrace kloubů 

 

VP: leh na břiše, HKK v abdukci v ramenním kloubu a flexi v loketním 

kloubu, opřeny předloktím o podložku, dlaně v pronaci 

Provedení: oporou o mediální epikondyly pacient zvedá hlavu s úmyslem 

pohybu vpřed v podélné ose těla 

Cíl: zlepšení opěrné fce LHK 

3. AGR dle Zbojana 

AGR provedeno modifikovanou technikou na mm.adductores  bilaterálně 

VP: leh na zádech při okraji lehátka na straně operované DK 

Provedení: abdukce a flexe v kolenním kloubu, tak že bérec visí mimo 

lehátko, mírný zdvih končetiny a mírná addukce výdrž (10 s), s výdechem 

uvolnění (20 s), (3 opakování) 

PIR na m. quadriceps femoris LDK standartní technikou  

4. PNF dle Kabata 

Modifikace II. Flekčního vzorce technikou pomalý zvrat – modifikace 

spočívala v provedení v pozici sed na lůžku a pohyb byl prováděn jen na akru 

LDK  

5. Nácvik chůze 

Nácvik chůze o dvou podpažních berlích po schodech. Pacient je schopen 

vyjít a sejít čtyři schody 

Závěr terapeutické jednotky: 

Zhoršená posunlivost jizvy. Adheze zejména v proximální třetině jizvy. Pacient 

byl poučen o významu péče o jizvu a o jejím samostatném provádění.  

Provedení cviků pacient zvládl bez obtíží. Korekce již probraných cviků rovněž 

bez problému. 

Na PIR technikou AGR pacient reagoval velmi pozitivně. Tonus adduktorů 

zůstává stejný.  
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PNF  

V chůzi pacient udělal během dvou dní velký pokrok. Nyní je schopen vyjít a sejít 

čtyři schody.  Proběhla edukace v chůzi po schodech. 

3.5.2.5 Pátá terapeutická jednotka 

Datum: Čtvrtek 21. 1. 2016  

Denní program 

- Fyzioterapie 2x denně (dopoledne, odpoledne) 

- Ergoterapie 2x denně (dopoledne, odpoledne) 

- Motomed, 2x denně, 15 minut, zátěž 18 Wattů 

Status praesens: 

Subjektivní: Pacient se cítí dobře, bolesti neguje.  

Objektivní: 15. den po operaci. 

Pomůcky: podpažní berle, abdukční klín 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

 Péče o jizvu a TMT na LDK 

 Posílení oslabených svalů LDK 

 Zvýšení rozsahu pohybu v levém kyčelním kloubu do Abd a ext 

 Statický strečink spastických svalů 

 Zlepšení stereotypu chůze po schodech a po rovině 

 Zvýšení celkové kondice 

Návrh terapie: 

 Měkké techniky na LDK 

 Péče o jizvu 

 LTV zaměřená na posílení oslabených svalů a zvýšení hybnosti LDK do abd 

a ext 

 Statický strečink spastických svalů 

 Chůze po schodech 

Provedení Terapie: 
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1. Péče o jizvu 

Opakování TMT v péči o jizvu z předchozí terapeutické jednotky a kontrola 

autoterapie. 

2. TMT dle Lewita 

Protažení kůže  

Působení tlakem 

Protažení fascií pomocí otáčivého pohybu  

3. LTV 

Opakování cvičení ze čtvrté terapeutické jednotky a některých cvičení 

zaměřených na extenzi a abdukci v kyčelním kloubu z druhé terapeutické 

jednotky. 

Posilování LHK 

VP: leh na zádech, LHK ve flexi v loketním kloubu, terapeut svírá svojí rukou 

dlaň pacienta 

Provedení: pacient proti odporu terapeutovy ruky provádí současně extenzi 

v loketním kloubu a flexi v ramenním, zpět do VP pacient stahuje terapeutovu 

ruku dolů 

Cíl: facilitace, komprese, trakce 

4. Chůze po schodech 

Nácvik stereotypu typu chůze po schodech o dvou podpažních berlích. 

Závěr terapeutické jednotky: 

Pacient je schopen sám provádět tlakovou masáž jizvy. Pro ostatní hmaty 

zainstruuje manželku. Jizva zůstává stejně posunlivá. Pro bolest není možno vyvíjet 

větší tlak.  

Kůže podkoží a fascie v proximální třetině levého stehna jsou objektivně 

posunlivější, ve srovnání s PDK však stále méně posunlivé 

Cvičení pacientovi nečinilo problém. Cviky z předchozích jednotek byl schopen 

zopakovat. 

Dnes pacient vyšel po schodišti celé patro.  

3.5.2.6 Šestá terapeutická jednotka 

Datum: Pátek 22. 1. 2016  
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Denní program 

- Fyzioterapie 2x denně (dopoledne, odpoledne) 

- Ergoterapie 2x denně (dopoledne, odpoledne) 

- Motomed, 2x denně, 15 minut, zátěž 18 Wattů 

Status praesens: 

Subjektivní: Pacient se cítí dobře, bolesti neguje.  

Objektivní: 16. den po operaci.  

Pomůcky: podpažní berle, abdukční klín 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

 Uvolnění měkkých tkání LDK 

 Posílení oslabených svalů LDK 

 Zvýšení rozsahu pohybu v levém kyčelním kloubu do Abd, flx a ext 

 Protažení zkrácených svalů 

 Prevence kontraktur 

Návrh terapie: 

 TMT na LDK 

 LTV zaměřená na posílení oslabených svalů a zvýšení hybnosti LDK 

 PIR dle Lewita 

 Statický strečink 

Provedení Terapie: 

1. TMT 

Měkké techniky provedeny metodou – Míčkování 

Facilitace m. gluteus maximus a m. quadriceps femoris 

Uvolnění m. tensor fasciae latae LDK a mm. adductores bilat.  

2. LTV 

Opakování cvičení z první, druhé a páté terapeutické jednotky 

3. PIR 

PIR na adduktory kyčelního kloubu bilat. 

4. Statický strečink 



55 

 

Strečink m. triceps surae LDK – vleže na lůžku, LDK natažená, tlakem obou 

rukou z plantární strany protažení do dorsální flexe 

Strečink flexorů zápěstí a prstů LHK – vsedě na lůžku, loket LHK opřen o DK 

terapeuta, předloktí v pronaci, tlakem z palmární strany protažení do dorsální 

flexe 

Strečink m. biceps brachii LHK – vsedě na lůžku, terapeut fixuje distální 

třetinu paže LHK z dorsální strany, tlakem na předloktí protažení loketního 

kloubu do extenze 

Závěr terapeutické jednotky: 

Na techniky měkkých tkání metodou míčkování pacient reagoval velmi pozitivně. 

Nedošlo, ale k výraznějšímu zlepšení stavu od minulé terapie. 

Cvičení pacientovi nečinilo problém, cviky prováděl správně.  

Při vyšetření tonu adduktorů jsem zaznamenala malé snížení tonu, avšak stále 

bych skupinu svalů označila za hypertonní. 

Statický strečink pacient provádí i samostatně. Provádění mu nečiní obtíže. 

3.5.2.7 Sedmá terapeutická jednotka 

Datum: Pondělí 25. 1. 2016  

Denní program 

- Fyzioterapie 2x denně (dopoledne, odpoledne) 

- Ergoterapie 2x denně (dopoledne, odpoledne) 

- Motomed, 2x denně, 15 minut, zátěž 18 Wattů 

Status praesens: 

Subjektivní: Pacient se cítí dobře, bolesti neguje.  

Objektivní: 20. den po operaci.  

Pomůcky: podpažní berle, abdukční klín 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

 Výstupní kineziologický rozbor 

 Korekce autoterapie LTV, PIR, péče o jizvu a stereotypu chůze 
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Návrh terapie: 

 Provést výstupní kineziologický rozbor 

 Korekce provádění cviků 

 Kontrola provádění AGR dle Zbojana 

 Kontrola provádění péče o jizvu 

 Kontrola a korekce stereotypu chůze 

Provedení Terapie: 

1. LTV 

Opakování vybraných cvičení z předchozích terapeutických jednotek 

s důrazem na samostatné provedení. 

2. AGR 

Kontrola provádění autoterapie na mm. adductores 

3. Péče o jizvu 

Kontrola provádění péče o jizvu. 

4. Nácvik správného stereotypu chůze 

Korekce stereotypu chůze. Zaměření se na cirkumdukci a odval chodidla. 

Závěr terapeutické jednotky: 

Vzhledem k provedení výstupního kineziologického rozboru byla terapeutická 

jednotka zkrácena. S pacientem jsme opakovali již prováděné cvičení, tak aby byl 

schopen v autoterapii pokračovat v domácím prostředí.  

Cvičení pacientovi nečinilo problém, péče o jizvu rovněž ne. Při chůzi jsem 

pacientovi korigovala cirkumdukci a odval chodidla. 

3.6 Výstupní kineziologický rozbor 

Status praesens:  

Subjektivní: Pacient je dobře naladěn. Bolesti neguje. 

Objektivní: Pacient je 20. den po operaci. Je orientován osobou, místem a časem. 

Je komunikativní a spolupracuje. 

Pomůcky: podpažní berle, abdukční klín 
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Výška: 184 

Váha: 82 

BMI: 24,22 

Aspekce: 

Vyšetření stoje: Provedeno orientačně z důvodu indikovaného odlehčení LDK. 

Pacient není schopen stoje bez pomůcek, z toho důvodu bylo vyšetření provedeno 

s oporou o podpažní berle. 

Zezadu:  

- Paty kulaté  

- lýtko LDK užší 

- LDK v mírné zevní rotaci 

- Pravá subgluteální rýha více patrná 

- Levé stehno v proximální části větší 

- Levý bok v elevaci 

- Páteř zakřivená z důvodu přeneseného těžiště a opory 

- Obrys levé lopatky patrnější 

- Hlava mírně ukloněna doprava 

Zboku zprava: 

- Mírná protrakce ramen 

- Hlava předsunuta 

Zboku zleva: 

- Elevace pánve 

- Levé chodidlo jen opřeno 

- Mírná protrakce ramen 

- Hlava předsunuta 

Zepředu: 

- Příčná klenba oploštěná bilat. 

- Podélná klenba fyziologická bilat. 

- Kotník PDK ve středním postavení 
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- Pately taženy mediálně bilat.  

- Levá strana pánve elevace 

- Hlava mírně ukloněna k pravému rameni 

Inspekce: Operační pole v oblasti levého kyčelního kloubu z laterální strany je 

odkryto. Jizva bez stehů. Délka jizvy je 14 cm. Otok je nepatrný. Kůže jizvy je červená. 

Vyšetření dechového stereotypu: Pacient má hrudník ve výdechovém postavení. 

Převažuje dýchání horní hrudní. 

Vyšetření chůze:  

 chůze s oporou o dvě podpažní berle 

 trup v mírném předklonu a úklon do pravé strany 

 zvedá levý bok 

 levým chodidlem našlapuje přes špičku, špička levého chodidla vytočená zevně 

PDK fyziologický odval chodidla 

 Při chůzi musí dělat přestávky a opravit držení levé ruky, kvůli ztrátě svalového 

napětí flexorů zápěstí a prstů                                                               

Vyšetření vybraných aktivních pohybů: 

Vsedě: 

LHK: 

Ramenní kloub  

- Flexe lze jen se souhybem lopatky a souhybem trupu 

- Abdukce lze mírně nad horizontálu se souhybem lopatky a trupu 

- Vnitřní rotace bez omezení 

- Zevní rotace lze provést jen částečně se souhybem trupu 

Loketní kloub 

- lze mírně flektovat, pohyb prováděn se souhybem trupu 

PHK: bez známek patologie 

Vleže na zádech: 

LHK:  
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Loketní kloub 

- Flexe v plném rozsahu pohybu lze za současné supinace 

- Extenze lze za současné pronace, omezený rozsah pohybu 

Předloktí 

- Supinace lze jen za současné flexe v lokti 

- Pronace lze v plném rozsahu pohybu 

Prsty 

- Extenze prstů lze jen ve velmi malém rozsahu pohybu, za současné flexe 

v loketním kloubu 

- Flexe prstů lze v plném rozsahu pohybu 

PHK: bez známek patologie 

LDK:  

Kyčelní kloub 

- Flexe lze v omezeném rozsahu pohybu 

- Flexe se současnou flexí kolene – sun paty po podložce lze 

Hlezenní kloub 

- Dorsální flexe lze v omezeném rozsahu pohybu 

- Plantární flexe lze v omezeném rozsahu pohybu 

PDK: bez známek patologie 

Vyšetření vybraných pohybových stereotypů dle Jandy: 

- Extenze v kyčelním kloubu – timing bez patologie bilaterálně 

- Abdukce v kyčelním kloubu v modifikované poloze vleže na zádech – LDK 

timing bez patologie ovšem v omezeném rozsahu pohybu, PDK bez patologie 

- Abdukce v rameni – LHK se souhybem lopatky a trupu, PHK bez patologie 

- Flexe šíje – bez patologie 

Palpace – vyšetření reflexních změn dle Lewita 

Kůže:  
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LDK: Kůže je hůře posunlivá jen v oblasti operačního pole. Zbylá oblast dolní 

končetiny bez reflexních změn.  

PDK: bez reflexních změn 

Podkoží: 

LDK: Podkoží v oblasti operačního pole špatně posunlivé. Zbylá oblast dolní 

končetiny bez reflexních změn.  

PDK: bez reflexních změn 

Fascie:  

LDK: Snížená posunlivost fascií všemi směry v oblasti operačního pole. 

PDK: bez reflexních změn 

Svalová tkáň: 

Tabulka 3.6-1 Vyšetření reflexních změn svalové tkáně dle Lewita 

Sval Pravá Levá 

m. quadriceps femoris normotonus Normotonus 

m. tensor fasciae latae normotonus 

hypertonus zejména v 

distální třetině, zde také 

TrPs 

mm. adductores hypertonus Hypertonus 

mm. ischiocrurales normotonus Normotonus 

m. gluteus maximus 
normotonus Hypotonus 

m. triceps surae normotonus Normotonus 

 

Antropometrické vyšetření dle Haladové: 

Měřeno krejčovským metrem v poloze na zádech. 

Délky 
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Tabulka 3.6-2 Antropometrické vyšetření DKK - délky 

 Pravá [cm] Levá [cm] 

Funkční délka DK 90 90 

Anatomická délka DK 94 94 

 

Obvody 

Tabulka 3.6-3 Antropometrické vyšetření DKK - obvody 

 Pravá [cm] Levá [cm] 

Stehno 15cm nad patellou 49 50 

Přes patellu 38,5 39 

Lýtko 35 33 

 

Goniometrické vyšetření dle Jandy: 

Goniometrické vyšetření bylo prováděno pomocí dvouramenného plastového 

goniometru. Hodnoty měření jsou zaznamenány metodou SFTR. Addukce a rotace 

v kyčelním kloubu nebyly vyšetřeny z důvodu kontraindikace. X – neměřený 

kontraindikovaný pohyb. 

Aktivní pohyby: 

Tabulka 3.6-4 Goniometrické vyšetření aktivních pohybů dle Jandy 

Kloub Pravá Levá 

Ramenní kloub S: 50 – 0 – 170 S: 20 – 0 – 90 

 F: 130 – 0 – 0 F: 90 – 0 – 0 

 R: 90 – 0 – 60 R: 80 – 0 – 50 

Loketní kloub S: 0 – 0 – 150 S: 0 – 15 – 150 

Zápěstí S: 80 – 0 – 80 S: 90 – 0 – 10 

Kyčelní kloub S: 20 – 0 – 110 S: 10 – 0 – 90 
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 F: 45 – 0 – 30 F: 35 – 0 – x 

Kolenní kloub S: 0 – 0 – 145 S: 0 – 0 – 130 

Hlezenní kloub S: 10 – 0 – 40 S: 20 – 0 – 5 

 

Pasivní pohyby: 

Tabulka 3.6-5 Goniometrické vyšetření pasivních pohybů dle Jandy 

Kloub Pravá Levá 

Ramenní kloub S: 55 – 0 – 175 S: 45 – 0 – 150 

 F: 130 – 0 – 0 F: 120 – 0 – 0 

 R: 95 – 0 – 65 R: 90 – 0 – 60 

Loketní kloub S: 0 – 0 – 155 S: 15 – 15 – 155 

Zápěstí S: 90 – 0 – 85 S: 90 – 0 – 80 

Kyčelní kloub S: 25 – 0 – 115 S: 15 – 0 – 90 

 F: 45 – 0 – 35 F: 40 – 0 – x 

Kolenní kloub S: 0 – 0 – 150 S: 0 – 0 – 135 

Hlezenní kloub S: 40 – 0 – 10 S: 40 – 0 – 10 

 

Orientační Vyšetření svalové síly: 

Vyšetření svalové síly dle Jandy bylo, vzhledem ke kontraindikacím a 

možnostem pacienta, prováděno v modifikovaných polohách. 

Hodnoceno stupnicí 0 – 5 (5 – normální 100%, 4 – dobrý 75%, 3 – slabý 50%, 2 

– velmi slabý 25%, 1 – svalový záškub, 0 – žádná aktivita) s použitím znamének +/-. 

Tabulka 3.6-6 Orientační vyšetření svalové síly 

Segment Pravá Levá 

Ramenní kloub Flexe  5 3- 



63 

 

 Extenze  5 2 

 Abdukce 5 3- 

Loketní kloub Flexe  5 3 

 Extenze  5 2 

Zápěstí Palmární flexe 5 3 

 Dorsální flexe 5 1 

Kyčelní kloub Flexe 5 4 

 Extenze 5 3+ 

 Abdukce 5 3 

Kolenní kloub Flexe 5 4 

 Extenze 5 4 

Hlezenní kloub Plantární flexe   5 1 

 Dorsální Flexe 5 1 

 

Vyšetření stabilizačních schopností bederní páteře dle Australské školy:  

Při zvednutí PDK do 90° flexe v kolenním a kyčelním kloubu nedošlo ke změně 

bederní křivky. Při zvednutí LDK 90° v kyčelním a kolenním kloubu došlo k mírnému 

zatížení a nadzvednutí bederní páteře.  

 

Vyšetření úchopu dle Nováka: 

Tabulka 3.6-7 Vyšetření úchopu dle Nováka 

Úchop Pravá Levá 

Jemný úchop Štipec  Svede Svede 

 Špetka Svede Svede 

 Klíčový Svede Svede 

Silový úchop Kulový  Svede Svede 
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 Válcový Svede Svede 

 Háček Svede Svede 

 

Vyšetření kloubní vůle dle Lewita: 

- MT klouby - bez patologického nálezu bilat.  

- Os cuboideum - bez patologického nálezu bilat.  

- Os calcaneus – bez patologického nálezu bilat. 

- Os naviculare - bez patologického nálezu bilat.  

- Chopartův kloub - bez patologického nálezu bilat.  

- Lisfrankův kloub - bez patologického nálezu bilat.  

- Talokrurální kloub - bez patologického nálezu bilat.  

- Hlavička fibuly – bez patologického nálezu bilat. 

- Kolenní kloub (krátká páka) – bez patologického nálezu bilat.  

- Patella – kloubní vůle omezena bilaterálně směrem laterálním 

- SI – bez patologického nálezu bilaterálně  

 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy: 

Hodnoceno stupnicí 0 – 2, kdy 0 – nejde o svalové zkrácení, 1 – malé svalové 

zkrácení, 2 – velké svalové zkrácení. 

Některé svaly byly testovány v modifikovaných polohách. 

Tabulka 3.6-8 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Sval Pravá Levá 

m. quadriceps femoris 0 1 

m. illiopsoas 0 1 

m. tensor fasciae latae 0 X 

mm. adductores 2 2 

mm. ischiocrurales 1 X 

m. triceps surae 0 1 
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Neurologické vyšetření: 

Vyšetření hlavových nervů: 

n. I olfactorius: bez patologie, pacient rozpozná vůně a pachy 

n. II opticus: bez patologického nálezu 

n. II oculomotorius: Bulby symetrické, volně pohyblivé všemi směry. Bez strabismu. 

n. IV trochlearis: bez patologického nálezu, podívá se na špičku nosu 

n. V trigeminus: čití symetrické, výstupy nervů nebolestivé 

n. VI abducens: pohyby bulbů symetrické 

n. VII facialis: bez patologického nálezu   

n. VIII vestibulocochlearis: sluch bez patologie, vertigo není 

n.IX glossopharyngeus: polykání a řeč bez patologického nálezu 

n. X vagus: bez patologického nálezu 

n. XI accesorius: elevace ramen symetrická, pohyby šíje svede 

n. XII hypoglossus: jazyk uložený ve středu úst a plazí se středem 

 

Vyšetření šlachookosticových reflexů: 

Tabulka 3.6-9 Vyšetření šlachookosticových reflexů 

 Pravá Levá 

Bicepsový-C5 Hyporeflexie Hyperreflexie 

Tricepsový-C7 Hyporeflexie Hyperreflexie 

Flexorů prstů-C8 Hyporeflexie Hyperreflexie 

Patellární-L4 Hyporeflexie Hyperreflexie 

Achillovy šlachy L5-S1 Hyporeflexie Hyperreflexie 

Mediplantární L5-S1 Hyporeflexie Hyperreflexie 
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Vyšetření pyramidových jevů zánikových: 

Tabulka 3.6-10 Vyšetření pyramidových jevů zánikových 

Jevy Pravá Levá 

HKK Mingazinni negativní Pozitivní 

 Dofour negativní Pozitivní 

 Barre negativní Pozitivní 

DKK Mingazinni negativní Pozitivní 

  

Vyšetření pyramidových jevů iritačních: 

Tabulka 3.6-11 Vyšetření pyramidových jevů zánikových 

Jevy Pravá Levá 

HKK Juster  negativní negativní 

 Trömmer negativní negativní 

DKK Babinski negativní negativní 

 Chaddock negativní negativní 

 Vítkův sumační negativní negativní 

 Oppenheim negativní negativní 

 

Vyšetření mozečkových funkcí: 

Taxe (prst-nos): vpravo bez patologie, vlevo nesvede kvůli snížené svalové síle 

Taxe (koleno-pata): vpravo bez patologie, vlevo pohyb kontraindikován 

Diadochokinéza: nesvede 

Vyšetření čití:  

Čití vyšetřeno ve všech dermatomech.  

Povrchové: 

Taktilní – ve všech dermatomech bez patologie.  
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Termické – chladové a tepelné podněty vyšetřeny na celém těle bez patologie.  

Algické – bolestivé podněty na celém těle bez patologie.  

Hluboké: 

Polohocit – na horních i dolních končetinách bez patologie.  

Pohybocit – na horních i dolních končetinách bez patologie.  

Stereognózie – předmět (identifikační karta) a jeho vlastnosti bez problému rozezná. 

Speciální vyšetření:  

Vyšetření spasticity dle modifikované Ashwortovy škály: 

Spasticita v segmentu Kyčelní a kolenní kloub nevyšetřena z důvodu 

kontraindikace a možné bolestivosti. 

Vyšetření bylo hodnoceno pomocí modifikované Ashwortovy škály na 

levostranných končetinách: 

0 žádný vzestup svalového tonu 

1 lehký vzestup svalového tonu (zadrhnutí a uvolnění, minimální odpor ke konci 

pohybu)  

1+ lehký vzestup svalového tonu (zadrhnutí a minimální odpor během méně než 

poloviny zbývajícího rozsahu pohybu)  

2 výraznější vzestup svalového tonu během pohybu, lze ale snadno pohybovat  

3 výrazný vzestup svalového tonu, pasivní pohyb je obtížný  

4 není možný pasivní pohyb (4) 

Tabulka 3.6-12 Vyšetření spasticity dle modifikované Ashwortovy škály 

Kloub Flexe Extenze 

Ramenní kloub 0 0 

Loketní kloub 0 3 

Zápěstí 0 3 

MCP klouby 0 3 

Hlezenní kloub 0 1 
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Timed up and go test: (26) 

Kompletní znění provedení testu je uvedeno v příloze č. 6  

Výsledek měření:  25. 1. 2016 – 67, 53 s 

Barthel index: (27) 

Provedení testu je uvedeno v příloze č. 7. Pacient dosáhl 100 bodů. Výsledek = 

nezávislý. 

Závěr vyšetření: 

Hodnocení aspekcí probíhalo s oporou o podpažní berle a při indikovaném 

odlehčení LDK.  Je přítomna elevace levého boku. Mírná protrakce a elevace ramenních 

kloubů. Hlava je předsunuta. 

Chůze nyní probíhá s oporou o podpažní berle. Pacient nyní provádí správný 

odval chodidla PDK, na chodidlo LDK našlapuje přes špičku. Mírná cirkumdukce LDK 

je stále přítomna. Je schopen vyjít a sejít schodiště, cítí se jistě, ovšem vzhledem 

k výsledku testu Timed up and go je stále přítomno riziko pádu.  

Na levostranných končetinách je snížená hybnost z důvodu centrálního postižení. 

Aktivní a pasivní hybnost pravostranných končetin je bez patologie.  

Palpační vyšetření měkkých tkání ukázalo na sníženou posunlivost jen v oblasti 

operačního pole. Jizva je nyní bez stehů a bez strupů, mírně zarudlá, palpačně bolestivá. 

Patologické svalové napětí je přítomno v tensor fascie latae LDK, kde jsou přítomny 

TrPs a hypertonus, rovněž mm. adductores bilat. je hypertonický a m. gluteus maximus 

LDK je hypotonický.  

Antropometrické vyšetření neukázalo žádné změny v obvodech ani délkách. 

Rozsah pohybu v levém kyčelním kloubu je Sa: 10 – 0 – 90, Fa: 35 – 0 – x, Sp: 15 

– 0 – 90, Fp: 40 – 0 – x. Rozsah v kolenním kloubu se rovněž zvýšil a to na Sa: 0 – 0 – 

130, Sp: 0 – 0 – 135.  

Zlepšila se svalová síla flexe v levém  kyčelním kloubu a to na hodnotu 4, dále 

extenze na 3+ a abdukce na hodnotu 3. Síla flexe v kolenním kloubu se taktéž zvýšila na 

hodnotu 4. Stabilizační schopnosti bederní páteře jsou nyní bez patologie. 
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Zkrácené svaly jsou zejména mm. adductores bilat., a m. quadriceps femoris, 

illiopsoas a triceps surae na LDK.  

Vyšetření stabilizačních schopností bederní páteře ukázalo, sníženou schopnost 

stabilizace při elevaci LDK.  

Vyšetření kloubní vůle je povětšinou bez patologického nálezu. Snížená joint play 

je pouze u patelly bilat. směrem laterálním.  

Neurologické vyšetření odpovídá poškození CNS. Vyšetření hlavových nervů, 

mozečkových funkcí a čití je bez známek patologie. Zvýšená je odpověď na vyklepání 

šlachookosticových reflexů vlevo.  

Spasticita je přítomna na levostranných končetinách s akcentací k periferii. 

V Barthel testu pacient dosáhl 100 bodů, což znamená, že je nyní soběstačný a 

nezávislý. 

3.7 Zhodnocení efektu terapie 

S pacientem se velmi dobře pracovalo, jeho pozitivní přístup a ochotná spolupráce 

v nemalé míře přispěly k dosažení cílů terapie. Pacientův stav se lišil před začátkem a 

po ukončení terapie.  

Došlo zejména k výraznému zlepšení v mobilitě pacienta, jenž je nyní schopen se 

pohybovat i po schodech s pomocí podpažních berlí. Podařilo se upravit odval chodidla 

PDK a zmírnit cirkumdukci LDK. Zlepšilo se také držení těla jak při chůzi tak ve stoji. 

Elevace ramen a předklon trupu již nejsou tak výrazné.  

Další výrazné zlepšení se týká LDK, kde došlo k zvýšení svalové síly flexe a 

extenze v kyčelním kloubu, zvětšení rozsahu pohybu v kyčelním a kolenním kloubu a 

k reflexním změnám v kůži, podkoží, fascii a svalech. Podařilo se zlepšit posunlivost 

měkkých tkání v oblasti proximálního stehna LDK. S jizvou jsme zatím moc pracovat 

nemohli, neboť byly přítomny strupy a bolestivost stále velká, ale pacient byl poučen o 

autoterapii. 

I přesto, že fyzioterapie byla zaměřena především na terapii kyčelního kloubu po 

implantaci TEP, věnovali jsme se i terapii spasticity a zlepšení funkcí levostranných 
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končetin. Ovšem, vzhledem k tomu, že iCMP pacient prodělal již před rokem, nemohli 

jsme očekávat změny.  

Subjektivně hodnotím přínos terapie velmi kladně, neboť pacient dobře chápal 

význam cvičení, a tudíž se snažil o co nejlepší provedení. Instrukce pro autoterapii a 

tzv. „zakázané pohyby“ si pacient pamatoval a dodržoval je.  

 

Tabulka 3.7-1 Srovnání změn před a po terapii 

Hodnocená oblast 
Vstupní vyšetření 15. 1. 

2016 

Výstupní vyšetření 25. 1. 

2016 

Chůze  
Chůze s pomocí vysokého 

chodítka, riziko pádu 

Chůze o dvou podpažních 

berlích, schopen vyjít a 

sejít patro schodů 

Reflexní změny v kůži 

podkoží a fascii 

Snížená posunlivost kůže a 

podkoží v okolí operačního 

pole a fascie v proximální 

polovině stehna. 

Snížená posunlivost kůže, 

podkoží a fascie v oblasti 

operačního pole 

Goniometrie LDK - 

kyčelní kloub 

Sa: 10 – 0 – 70 Sa: 10 – 0 – 90 

Sp: 10 – 0 – 75 Sp: 15 – 0 – 90 

Fa: 25 – 0 – x Fa: 35 – 0 – x 

Fp: 30 – 0 – x Fp: 40 – 0 – x 

- Kolenní kloub 

Sa: 0 – 0 – 125 Sa: 0 – 0 – 130 

Sp: 0 – 0 – 130 Sp: 0 – 0 – 135 

Svalová síla LDK   

Kyčelní kloub – flexe  3+ 4 

- Extenze 3- 3+ 

- Abdukce  2+ 3 

Kolenní kloub - flexe 3+ 4 

extenze 4 4 
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Svalový tonus – m. 

quadriceps femoris 
Hypotonus Normotonus 

mm. adductores 

hypertonus zejména v 

distální třetině, zde také 

TrPs 

hypertonus zejména v 

distální třetině, zde také 

TrPs 

m. tensor fasciae latae hypertonus Hypertonus 

mm. ischiocrurales normotonus Normotonus 

m. gluteus maximus hypotonus Hypotonus 

m. triceps surae normotonus Normotonus 
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4 Závěr 

Ačkoliv jsou zlomeniny proximálního femuru běžnou komplikací CMP a jejich 

výskyt je několikrát vyšší než u běžné populace, přesto je literatury zabývající se tímto 

tématem velmi málo. Zatím je to tedy prostor pro otázky, zkoumání a studie. Můžeme 

se zamýšlet nad tím jakými postupy nejlépe ovlivnit riziko fraktury, jaké pomůcky 

používat. Následně se můžeme zamýšlet jaké vhodné kombinace metod použít, pokud 

komplikace nastane atd. 

Díky bakalářské práci jsem měla možnost prohloubit své teoretické znalosti a 

praktické dovednosti a následně je uplatnit v praxi, což mi bylo velkým přínosem pro 

další studium. Práce s pacientem, jehož kazuistiku jsme zpracovávala, byla velmi 

příjemná, neboť dobře chápal význam terapie a svým pozitivním přístupem kladně 

ovlivnil její výsledek. V průběhu terapií nenastaly žádné komplikace, ale kvůli 

kombinaci pacientových diagnóz byla rekonvalescence delší a znovuzískání dovedností 

obtížnější.  Nakonec se ovšem podařilo dosáhnout důležitých stanovených cílů.   
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Příloha 1 - Souhlas etické komise 

  



 

 

Příloha 2 - Vzor informovaného souhlasu 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Vážená paní, vážený pane,                                         

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

Helsinskou deklarací, přijatou 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 

ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013) a dalšími obecně závaznými 

právními předpisy Vás žádám o souhlas s prezentováním a uveřejněním výsledků 

vyšetření a průběhu terapie prováděné v rámci praxe v Ústřední vojenské nemocnici na 

oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny, kde Vás příslušně kvalifikovaná osoba 

seznámila s Vaším vyšetřením a následnou terapií.  Výsledky Vašeho vyšetření a 

průběh Vaší terapie bude publikován v rámci bakalářské práce na UK FTVS, s názvem 

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou cévní mozková příhoda a 

totální endoprotéza kyčelního kloubu. 

 

Cílem této bakalářské práce je zpracování kazuistiky fyzioterapeutické péče o 

pacienta s diagnózou Cévní mozková příhoda a Totální endoprotéza kyčelního kloubu. 

 

Získané údaje, fotodokumentace, průběh a výsledky terapie budou uveřejněny 

v bakalářské práci v anonymizované podobě. Osobní data nebudou uvedena a budou 

uchována v anonymní podobě. V maximální možné míře zabezpečím, aby získaná data 

nebyla zneužita. 

 

Jméno a příjmení řešitele:     

 Podpis:........................  

 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení:  

 Podpis:........................  

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

souhlasím s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a průběhu terapie ve výše 

uvedené bakalářské práci, a že mi osoba, která provedla poučení, osobně vše podrobně 

vysvětlila, a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny 

relevantní informace, zeptat se na vše podstatné a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné 

odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout prezentování a 

uveřejnění výsledků vyšetření a průběhu terapie v bakalářské práci nebo svůj souhlas 

kdykoli odvolat bez represí, a to písemně zasláním Etické komisi UK FTVS, která bude 

následně informovat řešitele. 

 

 

Místo, datum:  

Jméno a příjmení pacienta:        Podpis pacienta:  

 



 

 

Příloha 3 - Seznam zkratek 

aa. arteriae 

AA alergologická anamnéza 

Abd abdukce 

AGR antigravitační relaxace 

bilat. bilaterální  

BG bazální ganglia 

CMP cévní mozková příhoda 

CT počítačová tomografie 

DK dolní končetina 

DKK dolní končetiny 

dx. dexter 

ext extenze 

FA farmakologická anamnéza 

Fa frontální, aktivní 

Fce funkce 

Flx flexe 

Fp frontální, pasivní 

HKK horní končetiny 

iCMP ischemická CMP 

l.  levá 

LDK levá dolní končetina 

LHK levá horní končetina 

LS lumbosakrální 

LTV léčebná tělesná výchova 

m. musculus 

mm. musculi 

NO nynější onemocnění 

OA osobní anamnéza 

ORFM oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny 

PDK pravá dolní končetina 

PHK pravá horní končetina 



 

 

PIR postizometrická relaxace 

PNF proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

RA rodinná anmnéza 

RHB rehabilitace 

ROM range of motion 

TEP totální endoprotéza 

TMT techniky měkkých tkání 

TrPs Trigger points 

Sa sagitální, aktivní 

SFTR sagitální, frontální, transverzální, rotace 

SI sakroiliakální skloubení  

Sin. sinister 

Soc. A sociální anamnéza 

Sp sagitální, pasivní 

Sport.A sportovní anamnéza 

ÚVN ústřední vojenská nemocnice 

VP výchozí poloha 

V. s. velmi suspektně 

WHO world health organisation 
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Příloha 6 - Timed up and go test 

 

Timed Up and Go (TUG) Test 

  

1. Vybavení: židle, metr, lepicí páska, stopky  

2. Test začíná tím, že pacient sedí s opřenými zády na židli. Židle musí být stabilně 

umístěna, aby se při vstávání pacienta neposouvala po zemi.  

3. Umístěte viditelně kus lepicí pásky na zem ve vzdálenosti tři metry od židle  

4. Instrukce pro pacienta: „ na slovo teď vstaňte ze židle, dojděte ke značce na zemi, 

otočte se a jděte zpět k židli a posaďte se. Celý test provádějte svým normálním 

tempem“  

5. Instrukce pro terapeuta: Začněte měřit čas na slovo „teď“ a ukončete měření, když se 

pacient posadí zpět na židli.  

6. Pacient má na sobě boty, které normálně nosí a je i povolena jakákoliv kompenzační 

pomůcka, kterou pacient při chůzi používá. Při testu nikdo nesmí asistovat pacientovi. 

Pro test není žádný časový limit. Pacient se při testu může zastavit a odpočinout, ale 

nesmí se při tom posadit  

7. První pokus se neměří – slouží jako zkouška nanečisto pro pacienta  

 

Výsledek testu pohybující se okolo 14 vteřin je indikátorem vyššího rizika pádu 

pacienta. (26) 

  



 

 

Příloha 7 - Barthel index                                                                                                                

Barthelův test základních všedních činností 

(ADL – Activities of Daily Living) 

 

Jméno pacienta:……………………………………………………………… 

Datum narození pacienta (věk): …………………………………………… 

 

 Činnost Provedení činnosti Bodové 

skóre* 

1. Příjem potravy a 

tekutin 

samostatně bez pomoci 

s pomocí 

neprovede 

10 

5 

0 

2. Oblékání samostatně bez pomoci 

s pomocí 

neprovede 

10 

5 

0 

3. Koupání samostatně nebo s pomocí 

neprovede 

5 

0 

4. Osobní hygiena samostatně nebo s pomocí 

neprovede 

5 

0 

5. Kontinence moči plně inkontinentní 

občas inkontinentní 

trvale inkontinentní 

10 

5 

0 

6. Kontinence stolice plně inkontinentní 

občas inkontinentní 

trvale inkontinentní 

10 

5 

0 

7. Použití WC samostatně bez pomoci 

s pomocí 

neprovede 

10 

5 

0 

8. Přesun lůžko – židle samostatně bez pomoci 

s malou pomocí 

vydrží sedět 

neprovede 

15 

10 

5 

0 

9. Chůze po rovině samostatně nad 50 m 

s pomocí 50 m 

na vozíku 50 m 

neprovede 

15 

10 

5 

0 

10. Chůze po schodech samostatně bez pomoci 

s pomocí 

neprovede 

10 

5 

0 

 Celkem  

Hodnocení stupně závislosti: ** 

ADL 4      0 – 40 bodů     vysoce závislý 

ADL 3    45 – 60 bodů     závislost středního stupně 

ADL 2    65 – 95 bodů     lehká závislost 

ADL 1    96 – 100 bodů   nezávislý 

*    zaškrtněte jednu z možností 

**  zaškrtněte stupeň závislosti dle výsledku (27) 


