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Abstrakt 

Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou bimalleolární fraktura 

hlezenního kloubu řešená osteosyntézou. 

Cíle: Cílem mé bakalářské práce je zpracování kazuistiky a péče o pacienta s diagnózou 

bimalleolární fraktura hlezenního kloubu a seznámení s problematikou této diagnózy 

z praktického i teoretického hlediska.  

Metodika práce: Práce obsahuje zpracování odborné literatury k danému tématu  

a je rozdělena na část obecnou a speciální. 

V obecné části je popsána anatomická stavba, kineziologie a biomechanika hlezenního 

kloubu. Dále obsahuje traumatologii, zejména fraktury hlezenního kloubu a jejich léčbu, 

jak konzervativní tak i operativní, komplikace a standardní fyzioterapeutické postupy.  

Ve speciální části je zpracována kazuistika pacienta, se kterým jsem pracovala  

na souvislé praxi v období 4. 1. – 29. 1. 2016 v Centru léčby pohybového aparátu  

ve Vysočanech na ambulantním oddělení a v tělocvičně pod vedením Ivety Pokorné 

DiS. V kazuistice je zpracována anamnéza, vstupní kineziologický rozbor se všemi 

potřebnými vyšetřeními a krátkodobým i dlouhodobým plánem pro následující terapii. 

Dále obsahuje detailně rozepsanou každou terapeutickou jednotku s cílem, návrhem, 

provedením terapie, instrukcím k autoterapii a závěrem terapeutické jednotky. Speciální 

část je zakončena výstupním kineziologickým vyšetřením s následným zhodnocením 

efektu terapie. 

Výsledky: Z efektu terapie na konci speciální části vyplývá, že se podařilo dosáhnout 

cílů, které jsme si stanovili a to zejména co se týče rozsahu pohybů, svalové síly, 

kloubní vůle, stability hlezenního kloubu a stereotypu chůze, který se během terapie 

výrazně zlepšil. 

Klíčová slova: kazuistika, fyzioterapie, hlezenní kloub, bimalleolární fraktura, 

osteosyntéza 

  



 

 

Abstract 

Title:Case study of patient with diagnose bimalleolus fracture of the ankle joint solved 

osteosynthesis. 

Aim: The aim of my bachelors thesis is the processing case interpretation and patient 

care with diagnosed bimalleolus fracture of the ankle joint a explanation with  

the problems of this diagnosis from a practical and theoretical perspective.  

Metholodgy of work: Work includes processing of scientific literature on the subject 

and is divided into general and special part. 

 

In the general part it is describe the anatomical structure, kinesiology  

and biomechanics of the ankle joint. It also contains traumatology, especially fractures 

of the ankle joint and their treatment both conservative and operative procedures, 

complications and standard physiotherapy treatment.  

 

In the special part is presented a case study a patient, with whom I worked  

on the continuous practice from 4. 1 to 29. 1. 2016  in Centrum léčby pohybového 

aparátu Vysočany on an outpatient department and in the gym under the guidance  

of Iveta Pokorná DiS. This case report is compiled history input kinesiology analysis 

with all the necessary examinations, both short and long-term plan for the next therapy. 

It also includes detail writing each therapeutic unit with aim, design and execution  

of therapy, self-therapy and instructions for the conclusion of therapeutic entities. 

Special part is topped with an output kinesiological examination with subsequent 

evaluation of the effect of therapy 

Results: The therapeutic effect at the end of a special part that has managed to achieve 

the goals that we set, especially in terms of range of motion, muscle strength, joint play, 

the stability of the ankle and walking stereotype that during therapy significantly 

improved . 

Keywords: case study, physiotherapy, ankle joint, bimalleolus fracture, osteosynthesis 
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1 ÚVOD 
 

Cílem této bakalářské práce je seznámení s problematikou diagnózy bimalleolá

rní  fraktury hlezenního kloubu řešené osteosyntézou z teoretického i praktického 

hlediska. Vypracování kazuistiky konkrétního pacienta a shrnutí poznatků k výběru a 

provedení vhodných fyzioterapeutických metod k péči o pacienta s touto diagnózou.  

Obecná část je věnována teoretickým poznatkům týkajících se hlezenního 

kloubu a nohy. V první kapitole je popsána anatomická stavba hlezenního kloubu a 

nohy, především kostěné struktury, kloubní a vazivová spojení, svaly a cévní zásobení. 

Další kapitola se věnuje kineziologii a biomechanice z hlediska funkce, pohybů 

hlezenního kloubu a klenby nožní. Dále obsahuje traumatologii, zejména fraktury 

hlezenního kloubu, jejich klasifikace a léčba jak konzervativní tak i operativní a 

komplikace se kterými se můžeme setkat u pacientů s touto diagnózou. V rámci této 

kapitoly je zde zařazena část věnována bimalleolární fraktuře hlezenního kloubu. 

V závěru obecné části je kapitola popisující standardní fyzioterapeutické postupy a 

metody využívané k vyšetření a léčbě pacienta během imobilizace i následné 

rehabilitace.  

Ve speciální části je zpracována kazuistika pacienta, se kterým jsem pracovala  

na souvislé praxi v období 4. 1. – 29. 1. 2016 v Centru léčby pohybového aparátu  

ve Vysočanech na ambulantním oddělení a v tělocvičně pod vedením Ivety Pokorné 

DiS. V kazuistice je zpracována anamnéza, vstupní kineziologický rozbor se všemi 

potřebnými vyšetřeními, krátkodobým i dlouhodobým plánem pro následující terapii. 

Dále obsahuje detailně rozepsanou každou terapeutickou jednotku s cílem, návrhem  

a provedením terapie, instrukcím k autoterapii a závěrem terapeutické jednotky. 

Speciální část je zakončena výstupním kineziologickým vyšetřením s následným 

zhodnocením efektu terapie. 
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2 OBECNÁ ČÁST 
 

2.1 Anatomie hlezenního kloubu a nohy 

 

Hlezenní kloub je spojení mezi tělem a opěrnou bází, tedy nohou. Zajišťuje 

pohyblivost nohy při chůzi, současně odolává působení reakčních sil při kontaktu paty  

s podložkou a pomáhá udržovat rovnováhu celého těla (Gross a kol., 2005). 

2.1.1 Kostěné struktury hlezenního kloubu 

 

Hlezenní kloub neboli articulacio talocruralis je složený kloub tvořený spojením 

tří kostí: tibie, fibula a talus. Distální konec tibie a fibuly jsou spojeny ve vidličku,  

do níž spadá talus (Čihák, 2011). 

 Tibie (kost holenní) je dvouepifýzová kost, jejíž hlavice vystupuje po stranách 

do dvou hrbolů, které mají funkci pro artikulaci s kondyly femuru. Tělo tibie je silné 

díky své nosné funkci a má trojboký tvar. Distálně je kost zakončena mediálně jako 

malleolus medialis, zevní strana kosti je hladká a nachází se zde incisura fibularis, která 

vytváří plošku pro vazivové spojení s fibulou. Na spodní straně nalezneme kloubní 

plochu – facies articularis inferior sloužící pro skloubení s talem. (Čihák, 2011; 

Dylevský, 2009). 

 Fibula (kost lýtková) je menší a tenčí než tibie a nachází se na laterální straně 

hlezenního kloubu. Slouží zejména jako místo svalových začátků, nikoliv jako nosná 

kost. Proximálně i distálně je spojena s tibií pevným vazivem. Distálně je zakončena 

výběžkem malleolus lateralis s kloubní plochou (articularis malleoli lateralis) sloužící 

jako spojení s talem (Čihák, 2011; Dylevský, 2009). 

2.1.2 Kostěnné struktury nohy 

 

 Kostra nohy je tvořena kostmi zánártními (ossa tarsi), kostmi nártními  

(ossa metatarsi), články prstů neboli phalangy a drobnými sezamskými kůstkami  

(ossa sesamoidea), (Čihák, 2011). 
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 Ossa tarsi (kosti zánártní) tvoří tarsus, neboli zánártí. Zánártí tvoří dohromady 

sedm kostí: talus, calcaneus, os naviculare, ossa cuneiforma (os cuneiforme mediale, 

os cuneiforme intermedium, os cuneiforme laterale) a os cuboideum (Čihák, 2011). 

 Talus (kost hlezenní) tvoří caput tali, corpus tali, collum tali a processus 

lateralis tali. Caput tali vyčnívá dopředu a nese kloubní plochu pro spojení s oss 

naviculare. Corpus tali nese kloubní plochu pro skloubení s bércem, která se podobá 

kladce s podélnou prohlubní (Čihák, 2011). 

 Calcaneus  (kost patní) je největší a nejmasivnější zánártní kost. Je předozadně 

protáhlá a na dorsální straně kosti nalezneme tři kloubní plochy – facies articularis 

talaris posteriori, media et anterior. Na zadním okraji calcaneu vyčnívá tuber calcanei 

(hrbol kosti patní), který slouží jako místo začátku svalů planty a Achillovy šlachy 

(Čihák, 2011). 

 Os naviculare (kost loďkovitá) má proximálně kloubní plochu pro caput tali  

a distálně pro skloubení s klínovými kostmi (Čihák, 2011). 

 Ossa cuneiforma (kosti klínové) je tvořena třemi kostmi klínovými – 

os cuneiforme mediale, os cuneiforme intermedium a cuneiforme laterale. Cuneiforme 

mediale je největší klínová kost, která je proximálně spojena s os naviculare, distálně 

s os metatarsi I a laterálně s os cuneiforme intermedium. Os cuneiforme intermedium je 

nejkratší a proximálně spojena s os naviculare, distálně s os metatarsi II a po stranách 

s oběma klínovými kostmi. Os cuneiforme laterale je středně dlouhá a je proximálně 

skloubena s os naviculare, distálně s os metatarsi III a laterálně s os cuboideum  

(Čihák, 2011; Dylevský 2009). 

 Os cuboideum (kost krychlová) je nepravidelného tvaru, kloubně spojena 

proximálně s calcaneem (kost patní), distálně s os metatarsi IV, V a mediálně 

s cuneiforme laterale (Čihák, 2011). 

 Ossa metatarsi (nártní kosti) je tvořena pěti kostmi, které se velice podobají 

metakarpálním kostem ruky a dohromady tvoří metatarsus neboli nárt. Každá 

metatarsální kost má tři hlavní část – basis (proximálně), corpus (intermediálně), caput 

(distálně), (Čihák, 2011). 
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 Ossa digitorum (kosti prstů) se taktéž velice podobají kostem prstů na ruce, 

mají kromě palce (ten má pouze dva články) tři články a to basis phalangis 

(proximálně), corpus phalangis (intermediálně) a caput phalangis (distálně), (Čihák, 

2011). 

 Ossa sesamoidea (sezamské kůstky) mají většinou jen pár milimetrů v průměru  

a jejich tvar se liší. U některých z nich nemůžeme určit stálou polohu. Největší 

sezamskou kostí v těle je patella. Dvě konstantní sezamské kosti jsou umístěny 

v úponových šlachách krátkých svalů palce. Mediální sezamská kost je obecně větší než 

laterální a leží distálněji (Quinn, 2008).  

2.1.3 Kloubní a vazivová spojení hlezenního kloubu a nohy 

 

Nejdůležitější funkcí nohy je plnit statickou a lokomoční funkci a proto 

je důležité, aby byla dostatečně pohyblivá a zároveň také stabilní. Tvarem jednotlivých 

kostí, vazivovými strukturami a svaly bérce a nohy je zajištěna pružnost a pevnost 

(Vařeka, 2009).  

Articulacio talocrularis (horní zánártní kloub) je kloub složený, tvořený 

spojením tibie s fibulou a talem. Pozice talu je zpevňována početným systémem vaziv 

(lig. collaterale mediale, lig. deltoideum, lig. collaterale laterale a lig. talofibulare 

anterius (Vařeka, 2009).  

Articulacio subtalaris (dolní zánártní kloub) se nachází na spodní straně talu  

a horní ploše calcaneu. Je rozdělen na dvě skupiny – přední a zadní. Zadní skupinu tvoří 

art. subtalaris, které je zpevněno třemi vazy (lig. talocalcaneum laterále er mediale a lig. 

talocalcaneum interosseum). Přední skupinu tvoří art. talocalcaneonavicularis, který 

je zpevněn na zadní straně lig. calcaneonavicularis (Vařeka, 2009; Quinn, 2008). 

Articulacio tarsi transversa (Chopartův kloub) je spojení art. talonavicularis  

a art. calcaneocuboidea. Zpevnění obou částí Chopartova kloubu je zajištěno 

předozadně probíhajícími vazy na dorsální i plantární straně (Vařeka, 2009).  

Articulacio tarsometatarsalis (Lisfrankův kloub) je plochý, složený kloub tvořen 

třemi útvary. Mezi os cuneiforme mediale a bází I. metatarsu je první tarsometatarsální 

kloub, mezi os cuneiforme intermedium et laterale a bázemi II. a III. metatarsu 

se nachází druhý tarsometatarsální kloub, mezi os cuboideum a IV. a V. metatarzem 
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je III. tarsometatarsální kloub. Zesílení pouzder provádějí vazy probíhající dorsálně, 

plantárně a mezi kostmi (lig. tarsometatarsalia, dorsalia, plantaria et interossea). Vazy 

na plantární straně slouží k udržení klenby nohy (Dylevský, 2009). 

2.1.4 Svaly hlezna a nohy 

 

2.1.4.1 Funkce 

 

Svaly dělíme dle jejich uložení na svaly bércové a na vlastní svaly nohy. Šlachy 

svalů, které probíhají ventrálně od osy hlezenního kloubu, umožňují dorsální flexi, 

šlachy probíhající dorsálně od osy hlezenního kloubu, umožňují plantární flexi. Šlachy 

svalů probíhajících mediálně od subtalárního kloubu umožňují supinaci a šlachy 

probíhající laterálně naopak pronaci (Dungl, 2014; Palastanga a kol. 2002). 

2.1.4.2 Skupina svalů přední strany bérce 

 

Musculus tibialis anterior začíná na laterálním boku tibie, na přilehlé části 

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

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

okraj nohy ve smyslu supinace (Čihák, 2011; Dylevský 2009). 

Musculus extensor hallucis longus začíná ve střední třetině fibuly  

a od membrana inerossea, vede po hřbetu nohy až na druhý článek palce. Sval natahuje 

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

Musculus extensor digitorum longus začíná na fibule a membrana interossea,  

ve svojí spodní části se dělí na čtyři šlachy, které se zanořují do dorzální aponeurózy  

2. až 5. prstu. Tento sval extenduje prsty a také pomáhá při dorzální flexi nohy  

(Čihák, 2011).  

2.1.4.3 Zevní skupina svalů bérce 

 

Musculus peroneus longus začíná na celé zevní ploše proximální poloviny fibuly 

a také na hlavičce fibuly, jeho šlacha vede za zevní kotník a upíná se na os cuneiforme 

mediale. Jeho šlacha podpírá klenbu nožní (Čihák, 2011).  
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Musculus peroneus brevis začíná na zevní straně fibuly a upíná se na tuberositas 

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

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

2.1.4.4 Zadní skupina svalů bérce  

 

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

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

femuru a musculus soleus, který začíná na hlavičce fibuly. Šlacha m. soleus pak splývá 

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

addukcí. Umožňuje stoj na špičkách (Čihák, 2011). 

 

2.1.5 Cévní zásobení hlezenního kloubu a nohy  

 

2.1.5.1 Cévní zásobení hlezenního kloubu 

 

Aa. tibiales (anterior et posteriori) vzniká rozdělením a. poplitea u horního 

okraje m. soleus. A. tibialis posterior je volným pokračováním a. poplitea na zadní 

straně bérce, probíhá pod arcus musculi solei a stáčí se na vnitřní kotník, kde kryje 

retinaculum musculorum flexorum a je doprovázena dvěma žilami ležícími dorzálně  

od m. flexor digitorum longus. Průběhem skrze canalis malleolaris se větví v hlavní 

větve a. plantaris medialis et lateralis. A. fibularis je větví a. tibialis posterior a vede 

v Hyrtlově muskulofibulárním kanálu mezi m. flexor hallucis longus a fibulou  

a zásobuje především hlezenní kloub. A. tibialis anterior vede nad membránou 

interossea a pokračuje ventrálně, postupně se pak připojuje k n. fibularis profundus, 

který vede z laterální strany bérce a větví se na rete maleolare mediale et laterale  

a koncové větve a. dorsalis pedis et a. arcuata (Čihák, 2011; Grim, 2002). 

2.1.5.2 Cévní zásobení nohy 

 

 Artérie nohy jsou konečnými větvemi a. tibilais anterior et posterior. A. 

plantaris medialis je slabší a vede spolu s n. plantaris medialis po plantární straně svalů 

palce. R. superficialis zásobuje mediální stranu nohy a pokračuje jako a. digitalis 

plantaris hallucis. R. profundus je větev zásobující hluboké svaly nohy (m. interossei).  
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A. plantaris lateralis je silnější z větví a vytváří arcus plantaris. Arcus plantaris 

je tepenný oblouk zásobující prsty nohy. A. dorsalis pedis je na hřbetu nohy a větví  

se na a. tarsalis medialis, a. tarsalis lateralis a silnou a. arcuata. A. arhata zásobuje hřbet 

nohy a prsty (Čihák, 2011; Grim, 2002). 

2.2 Kineziologie hlezenního kloubu 

 

Noha umožňuje kontakt těla s terénem, po kterém se pohybujeme. Je schopna 

vyrovnávat aktivně nerovnosti a tímto zajišťuje potřebnou stabilitu a oporu při chůzi  

po jakémkoliv povrchu (Véle, 2006).  

Jednou z hlavních funkcí nohy je udržování posturální stability v bipedálním 

stoji a je zdrojem proprioreceptivních a exteroreceptivních informací (Vařeka, 2009).  

 

2.2.1 Pohyby nohy  

 

Hlavním pohybem v hlezenním kloubu je dorzální a plantární flexe. Dorzální 

flexe je pohyb planty ze středního postavení směrem k bérci a jeho fyziologický rozsah 

je 20 - 30°. Opačným pohybem k dorzální flexi je plantární flexe s rozsahem 30 - 50°. 

Dalšími možnými pohyby jsou addukce a abdukce o rozsahu asi 35 - 40°  

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

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

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

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

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

spojená se supinací. Everze je abdukce spojena s pronací (Véle, 2006; Chapman, 2008).  

2.2.2 Klenba nožní 

 

Kosti nohy jsou uspořádány ve dvou podélných řadách a tvoří oblouk, který 

směřuje konvexivitou vzhůru a je podkladem podélné klenby nohy. Podélnou klenbu 

zvýrazňují prohnuté kosti obou řad z dorzální strany. V místě ossa cuneiforma  

a metatarsů se kostra nohy ohýbá příčně, prohýbá se konkávně a vytváří tak příčnou 

klenbu na plantární straně.  Podélná klenba je také zvýrazněna dorzálně prohnutými 
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kostmi obou řad kromě článků prstů. Podélná klenba je zpevňována a chráněna 

především lig. plantare longum, m. tibialis posterior, m. flexor digitorum longus,  

m. flexor hallucis longus, krátkými svaly planty a povrchovou plantární aponeurózou. 

Příčná klenba je udržována systémem vazů na plantární straně, m. tibialis anterior   

a m. fibularis longus. V důsledku struktury podélné a příčné klenby se kosti dotýkají 

podložky ve třech bodech a to v distální části hlavičkou I. metatarsu a V. metatarsu  

a proximálně tuber calcanei. Nožní klenba je velice důležitá při chůzi zejména 

při došlapu a pružení (pérování), (Dokládal, 2003; Kolář, 2009).  

 

2.3 Biomechanika hlezenního kloubu 

 

2.3.1 Osy pohybů hlezenního kloubu 

 

Osa pohybu hlezenního kloubu prochází hrotem tibiálního a fibulárního kotníku, 

která rotuje proti příčné ose kolenního kloubu zevně o 20-30°. Ve frontální rovině svírá 

s dlouhou osou tibie asi 80°. Příčná osa hlezenního kloubu svírá s dlouhou osou nohy 

asi 85° (Dungl, 2014). 

 

2.3.2 Biomechanika chůze 

 

Chůze je způsob lokomoce, který nám umožňuje přesun z místa na místo. Je to 

velmi komplexní činnost, vyžadující koordinované řízené pohyby ve všech kloubech 

dolních končetin. Pozice a pohyb subtalárního kloubu má také dopad na správnou 

pohyblivost dolních končetin Vzpřímená chůze je při optimální rychlosti téměř 

energeticky nenáročná. Chůze každého jedince se trochu liší s ohledem na věk, pohlaví 

a zdravotní stav (Dungl, 2014; Houglum, 2005). 

Pohyb vpřed je složen z neustálého opakování kroků v cyklu chůze. 

Pro každou nohu se krok skládá ze dvou fází. První fáze kroku je fáze statická, kdy je 

noha v kontaktu s podložkou a pomalu přenáší váhu. Druhá fáze se nazývá dynamická, 

při níž jde švihová noha vpřed, ztrácí kontakt s podložkou a celou hmotnost přenáší 

druhá končetina. Stojná fáze cyklu chůze zaujímá asi 62% cyklu a fáze švihová zhruba 
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38%. Po celou dobu pohybu zůstává tělo v kontaktu s podložkou a při výměně je 

hmotnost v určité části cyklu přenášena oběma chodidly naráz. Průměrný muž jde 

rychlostí 82 m/min a pokud běží až 201 m/min. Při běhu se tento přenos vytrácí 

a je nahrazen letovou fází, kdy jsou obě chodidla mimo podložku (Dungl, 2014; Nordin, 

2001). 

Při prvním kontaktu nohy s podložkou je celá dolní končetina ve vnitřní rotaci, 

v everzi v subtalárním kloubu a Chopartův kloub se uvolní. Ve chvíli kdy dochází 

k přechodu hlezenního kloubu z dorzální do plantární flexe, je chodidlo v přímém 

kontaktu s podložkou a po plném došlapu se centrum zátěže posouvá na hlavičku  

I. metatarsu a zvýšení vertikálního zatížení. Při odvíjení paty od podložky když švihová 

noha míjí stojnou se vertikální tlak zmenšuje a těžiště těla dosahuje maximální elevace  

a celá dolní končetina rotuje zevně. V subtalárním skloubení začíná progresivní inverze 

paty, podélná klenba nohy se zvyšuje a prsty jsou tlačeny do dorzální flexe.  

V poslední fázi kroku stojné končetiny, kdy dochází ke zvýšení zatížení přednoží, 

se stupňuje zevní rotace tibie a stabilizace nohy. Po doteku švihové nohy s podložkou 

spočívá hmotnost těla na obou chodidlech. Během švihové fáze přechází dolní 

končetina do vnitřní rotace a hlezenní kloub do dorzální flexe. Pata zaujímá polohu  

v everzi, noha se připravuje na došlap, klenba i vnitřní stabilita nohy se snižuje  

(Dungl, 2014; Živčák, 2007). 

2.3.3 Zatížení nohy při stoji  

 

V klidném stoji na obou končetinách je noha v kontaktu s podložkou a tělesná 

hmotnost je přenášena hlezenními klouby na talus a dále na kosti přednoží a calcaneus. 

Měkké tkáně nohy vytváří elastickou ochranu a přenášejí bodové tlaky skeletu na větší 

plochy. V klidném stoji je těžnice tělního těžiště lehce posunuta dopředu před ossis 

navicularis. I při zatížení se stavba nohy nemění bez svalové práce díky vazivovému 

aparátu. Zatížení calcaneu je podstatně větší než zatížení přednoží (Dungl, 2014). 

 

2.4 Traumatologie hlezenního kloubu 

 

Traumatologie je speciální nástavbový obor chirurgie zabývající se léčbou 

poranění vzniklých úrazem. V posledních desetiletích dochází k velkému rozvoji tohoto 
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oboru a to zejména co se týče mikrochirurgické techniky, implantátů  

a zobrazovacích technik (Pokorný a kol., 2002). 

Jedním z nejčastějších úrazů v traumatologii je zlomenina, která vzniká 

porušením kontinuity kosti působením vnější síly jako např. ohybové, kompresní, 

torzní, pulzní a střižné. Zlomeniny dělíme dle mnoha kritérií (linie lomu, počtu úlomků, 

druhu násilí a dislokace), (Pokorný a kol., 2002; Whiting, 2008). 

 

2.4.1 Zlomeniny hlezenního kloubu  

 

Zlomeniny hlezenního kloubu patří k nejčastějším úrazům dolních končetin. 

Postihují stejně tak ženy i muže a většina z nich vzniká nepřímým mechanismem jako  

je podvrknutí nebo podklouznutí hlezenního kloubu (špatný došlap při běhu, či chůzi  

po nerovném povrchu) a nazýváme je jako tzv. luxační zlomeniny. U dospělých  

se vyskytuje až 174 případů na 100 000 dospělých osob ročně. Kotníkové zlomeniny 

představují přibližně 10% všech zlomenin a patří mezi nejčastější chirurgicky léčené 

zlomeniny. Výskyt zlomenin kotníku se zvýšil až o 300% v posledních 30 letech, 

zejména u staršího obyvatelstva (Goost a kol., 2014; Schepers, 2013). 

 Rozlišujeme několik typů těchto zlomenin dle místa lomu, četnosti zlomenin  

a poškození v této oblasti (Pokorný a kol., 2002). 

1. Zlomenina distální části tibie, tzv. fraktura malleoli interni. 

2. Zlomenina distální části fibuly, tzv. fraktura fibulae distalis. 

3. Zlomenina distální části tibie i fibuly, tzv. fraktura bimalleolaris. 

4. Zlomenina obou malleolů spojená s odlomením zadní, či přední hrany 

distálního konce tibie, tzv. fraktura trimalleolaris nebo také Volkmanův 

trojúhelník. 

5. Zlomeniny kloubní plochy dolního konce tibie, tzv. fraktury pylonu tibie. 

 

Dle AO klasifikace rozdělujeme A1 – A3 zlomeniny vnitřního kotníku  

pod úrovní syndesmózy. B1 – B3 v úrovni syndesmózy, C1 – C3 zlomeniny zevního 

kotníku nad úrovní syndesmózy (Koudela, 2002). 
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Klasifikace Lauge – Hansena dělí zlomeniny na základě úrazového 

mechanismu do čtyř skupin. 

 

 Supinačně-addukční  

 Supinačně everzní  

 Pronačně addukční 

 Pronačně everzní  

Dnes se již tato klasifikace téměř nepoužívá, jelikož sloužila jako návod  

pro způsob zavřené repozice. Nyní se ve většině případů přistupuje k operačnímu řešení 

a tudíž je cennější klasifikace AO, která vychází z rozsahu poškození kosti a RTG 

snímku, čímž usnadňuje operační indikaci. (Pokorný a kol., 2002) 

Klasifikace dle DanisWebera, na jejímž základě je z části postavena i AO 

klasifikace, vychází z průběhu linie lomu na distální fibule a místa poškození tibiofiblár

-ní syndesmózy.   

 A. Zlomenina fibuly pod syndesmózou. Vždy intaktní syndesmóza.  

 B. Zlomenina v úrovni syndesmózy. 

 C. Zlomenina fibuly nad syndesmózou.  Vždy porušena syndesmóza. 

 

2.4.2 Diagnostika 

 

Je nutné pečlivě odebrat anamnézu pro přesné zjištění mechanismu úrazu 

a rychlosti nástupu otoku. Na první pohled je viditelný otok doprovázený hematomem. 

U luxačních zlomenin hlezenního kloubu je ve většině případů patrná dislokace v této 

oblasti, rychle nastupující otok, hematom a může se objevit i ischemie kůže nad 

fragmentem zlomeniny. Pohyb v hlezenním kloubu je omezený a velice bolestivý.  

Pro stanovení přesné diagnózy je nutné udělat RTG vyšetření hlezenního kloubu.  

Při podezření na zlomeninu dle Maisonneuve (palpační bolestivost pod hlavičkou)  

je nutné doplnit snímek proximálního bérce. V případě zlomeniny pylonu tibie je nutné 

zachytit na RTG snímcích i talus k vyloučení jeho zlomeniny a doplnit CT vyšetření  

ke zhodnocení posunu a komunikace fragmentů (HSU, 2016; Dungl, 2014).  
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2.4.3 Terapie 

 

U luxačních zlomenin je nejprve nutné co nejdříve provést repozici a 

provizorní fixaci (podtlakové nebo Krammerovy dlahy), aby nedošlo k nekróze kůže 

pod tlakem kostních fragmentů. Repozicí a elevací alespoň částečně zabraňujeme 

rozvoji otoku, který komplikuje hojení ran. Dnes je již většina těchto zlomenin 

indikována k operačnímu řešení. Konzervativně se léčí pouze zlomeniny stabilní, 

nedislokované a to šestitýdenní sádrovou fixací. Cílem operační terapie je obnovení 

délky a tvaru fibuly, rekonstrukce syndesmózy a kloubních ploch tibie. Operace by 

měla být provedena do 6 maximálně 8 hodin od úrazu, dokud nedošlo k rozvoji otoku. 

Osteosyntéza je operační přístup, který zajišťuje zlomeninu v reponovaném postavení 

pomocí kovového materiálu, urychluje hojení a umožňuje dříve zatěžovat končetinu. 

Rozlišujeme 5 základních druhů osteosyntéz: kirschnerovy dráty, tahová cerkláž, tahové 

šrouby, dlahová osteosyntéza, PDS vlákno. Pooperační sádrová fixace trvá 3 - 4 týdny, 

poté následuje postupná mobilizace a zatěžování (Pokorný a kol. 2002).   

Fraktura laterálního maleolu nebo fraktura fibuly se stabilizuje tahovou 

cerkláží nebo kovovou dlahou. Mediální kotník stabilizujeme tahovou cerkláží nebo 

malleolárním šroubem a Kirschnerovým drátem. Pokud je porušena tibiofibulární 

syndesmoza vyžaduje rekonstrukci a zajištění syndezmálním šroubem, což je vždy 

nutné u zlomenin typu C Weberovy klasifikace. Pokud odlomená zadní hrana tibie 

zaujímá více než 1/3 kloubní plochy, musí se fixovat dlahou. Pokud se jedná  

o otevřenou zlomeninu, je na místě nutná důsledná repozice v celkové anestezii a fixace 

zevním fixatérem než dojde ke stabilizaci rány (Višňa, 2004; Zeman 2014). 

2.4.4 Komplikace 

 

Můžeme se setkat s celou řadou lokálních i celkových komplikací, 

způsobených primárním poraněním i následnou léčbou. Bez ohledu na způsob léčby 

zlomeniny je nejčastější komplikací kloubní instabilita a následně posttraumatická 

osteoartróza. Mezi méně časté komplikace dále patří: 

Infekce – Jedná se o posttraumatickou kostní infekci, která bývá nejčastěji 

komplikací u otevřených zlomenin, protože zde dochází k četnému poškození kosti  

i měkkých tkání. Méně často pak také u uzavřených zlomenin řešených operačním 
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přístupem. Riziko vzniku infekce se mnohonásobně zvyšuje u pacientů s přidruženou 

diagnózou – diabetes, revmatoidní artritida, kortikosteroidní léčba, nikotinismus, 

imunodeficience a také pokročilý věk. U zlomenin léčených konzervativně se infekce 

objevuje velmi vzácně. U zlomenin uzavřených řešených operačním přístupem  

se s infekcí setkáme asi ve 2 % případů (Shepers a kol., 2012; Dungl, 2005). 

Kompartment syndrom – jde o výrazné zvýšení hydrostatického tlaku 

v uzavřeném prostoru (kompartmentu) a v důsledku toho dochází k nedokrvení 

měkkých tkání v okolí. Pokud není včas provedena dekomprese ke snížení tlaku, může 

dojít k ismechii a následné nekróze neprokrvených měkkých tkání. S kompartment 

syndromem se setkáme zejména u zlomenin tibie a to až v 36% případů. (Dungl, 2005; 

Pokorný a kol., 2002) 

Zhojení v malpozici - tímto rozumíme zhojení kosti v neanatomickém 

postavení, což může mít u dolní končetiny vážné následky. Důsledkem může být bolest, 

omezení funkce a nestabilita kloubu. Pokud tento stav déle přetrvává, může dojít rozvoji 

posttraumatické artrózy (Dungl, 2005). 

 

 Pakloub u hlezenního kloubu se vytváří nejčastěji na vnitřním kotníku,  

u vnějšího jen velice vzácně. Pakloub nemusí způsobovat žádná omezení, ale u pacientů 

se mohou objevit bolesti a otoky v oblasti kloubu, kdy se opět přistupuje k operačnímu 

řešení (Dungl, 2005). 

 

Poruchy hojení se vyskytují zejména u diabetiků, kde bylo zjištěno,  

že až u 70 % se odhalila špatně zhojená zlomenina (Pokorný a kol., 2002) 

 

Sudeckův syndrom - také nazýván jako komplexní regionální bolestivý 

syndrom, kauzalgie, algodystrofie atd. se projevuje zejména spontánní, výraznou  

a neadekvátní bolestí z hlediska postižení, která často nemá vyvolávající příčinu. Bolest 

může být zhoršována vizuálními, zvukovými a psychickými podněty  

a může být doprovázena paresteziemi a je difúzního charakteru. Dalším příznakem  

je výrazný otok a omezení hybnosti kloubu (Dungl, 2005). 

Mladí pacienti jsou nejvíce vystaveni riziku vzniku posttraumatické 

osteoartrózy s výrazným dopadem na kvalitu života kvůli bolesti a zhoršené funkci. 
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Starší pacienti, zejména s nedostatečně kontrolovaným diabetem a osteoporózou, jsou 

vystaveni zvýšenému riziku komplikací rány, infekce a poruchy fixace. V nejtěžších 

případech infekce může vést k amputaci a úmrtí. Dále se můžeme setkat 

s flebotrombózou či defektem měkkých tkání (Dungl, 2005; Mangwani a kol., 2014). 

 

2.4.5 Bimalleolární fraktura 

 

Bimalleolární fraktura dle AO klasifikace odpovídá typu A. Jde o zlomeninu 

distální části fibuly pod úrovní kloubní štěrbiny a současně zlomeninu distální části 

tibie. Syndesmóza je v tomto případě neporušená. Tato zlomenina je často způsobena 

podvrknutím hlezenního kloubu a následným pádem na něj. U tohoto typu zlomeniny 

volíme operační řešení – tedy osteosyntézu. 

Pokud je dodržován správný koncept léčby je prognóza u této diagnózy 

příznivá. Pacient může mít problémy s hojením fraktury, pokud nedodrží pokyny lékaře, 

co se týče imobilizace a příliš brzo začne zatěžovat DK (Hamilton, 1987). 

2.4.6 Fraktury a poranění hlezenního kloubu ve sportu 

 

Úrazy hlezenního kloubu jsou v četnosti druhá nejčastější zranění při sportu. 

Nejčastěji se obecně poranění kotníku vyskytuje u sportů kontaktních, zejména 

při fotbalu, basketbalu, nohejbalu, házené a rugby . U sportů nekontaktních 

pak v tenisu, volejbalu, při běhu a skateboardingu. Nejčastěji dochází k podvrtnutí 

hlezenního kloubu, na druhém místě jsou fraktury (Luciano a kol., 2012). 

2.4.7 Vyšetření 

 

Nejprve je nutné odebrat anamnézu, zaměřit se na předešlé úrazy a nynější 

onemocnění, které by mohly komplikovat, či omezovat ve výběru léčebných metod. 

Následně je nutno provést vyšetření aspekcí - stoj, chůze (případně modifikace chůze), 

antropometrické vyšetření (obvody a délky), zejména z důvodu otoku, goniometrické 

vyšetření pro zjištění rozsahu pohybu v kloubu, vyšetření svalové síly důležitých svalů, 

vyšetření kloubní vůle, zkrácených svalů, vyšetření reflexních změn a jizvy a případně 

neurologické vyšetření. Vzhledem k tomu, že se jedná o bimalleolární frakturu řešenou 
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osteosyntézou tak rehabilitaci můžeme rozdělit na dvě části a to rehabilitaci během 

imobilizace po operaci a rehabilitaci po ukončení imobilizace (Kolář, 2009; Cameron, 

2011). 

2.5 Rehabilitace po operaci během imobilizace 

 

Rehabilitaci můžeme zahájit hned první den po operaci. V této akutní fázi  

je hlavním cílem rehabilitace útlum bolesti, snížení otoku a udržení rozsahu pohybu 

v ostatních kloubech končetiny. Volba terapie závisí na způsobu fixace končetiny 

(ortéza, sádrová fixace). Dolní končetinu polohujeme ve zvýšené poloze. 

1. Den po operaci začínáme s respirační fyzioterapií, která je velice důležitá z důvodu 

vydýchání narkotik, dále provádíme aktivní pohyby DK v pohyblivých segmentech jako 

tromboembolickou prevenci, kde začínáme zásadně od aker a pokračujeme proximálně 

a provádíme izometrické kontrakce a dále kondiční cvičení postižených částí těla. 

Pokud není žádná kontraindikaci k vertikalizaci tak pacienta vertikalizujeme a případně 

hned začínáme s nácvikem chůze o dvou FH. Pacient je hospitalizován 3-4 dny a poté 

propuštěn domů. Nadále užívá léky na snížení otoku, antikoagulancia a léky proti 

bolesti. Pokračuje v autoterapii doma po celou dobu sádrové fixace (4-6 týdnů),  

(Kolář, 2009). 

 

 

2.6 Rehabilitace po ukončení imobilizace 

 

Po ukončení imobilizace, kdy je pacientu odstraněna sádrová fixace, 

je operovaná končetina slabá, svaly ochablé, noha má sníženou proprioreceptivní funkci 

(inaktivita plosky), rozsahy pohybů jsou omezené, okolí rány je značně oteklé a kloubní 

vůle v přilehlých kloubech je omezená. V této části rehabilitace se tedy zaměřujeme  

na snížení otoku, obnovení svalové síly ochablých svalů, zvýšení a obnovení rozsahu 

pohybu, aktivace plosky (obnova a zvýšení propriorecepce), protažení zkrácených svalů 

v operovaném hlezenním kloubu, ovlivnění reflexních změn na DK a obnovení kloubní 

vůle a postupně pozvolna zvyšování zátěže operované DK a nácvik správného 

stereotypu chůze. Zatížení DK indikuje ošetřující lékař. V rámci rehabilitace můžeme 

využít: techniky měkkých tkání na oblast hlezenního kloubu a nohy (kůže i podkoží), 
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péči o jizvu (posunlivost, protažitelnost), mobilizace pro obnovení kloubní vůle, 

protažení zkrácených svalů metodou PIR s protažením a následně posilování, metoda 

SMS pro obnovu propriorecepce a aktivace plosky, PNF, (Kolář, 2009). 

 

2.6.1 Techniky měkkých tkání (TMT) 

 

Měkké tkáně a kůže kryjí celou tělesnou schránku a jejich pružnost  

a protažitelnost je velice důležitá pro správnou funkci pohybového aparátu. Proto  

je důležité je neopomínat a případné odchylky diagnostikovat a léčit. Techniky 

měkkých tkání jsou velice důležité pro péči o jizvu. Terapie je založena na obnově 

posunlivosti a protažitelnosti jednotlivých vrstev měkkých tkání (kůže, podkoží, fascie, 

sval). Nejdříve musíme dosáhnout předpětí a poté v protažení čekáme na fenomén tání 

(relaese). Během uvolnění je vhodné měnit směr a intenzitu tahu, ale nikdy by pacient 

neměl pociťovat bolest (Lewit, 2003). 

2.6.2 Míčkování 

 

Tato technika využívá molitanových pomůcek (míčků), které jsou aplikovány 

různými pohyby a směry na konkrétní oblast (nejen v místě postižení, ale i v jejím 

okolí). Pozitivně tím působí reflexně na činnost vnitřních orgánů, snižuje svalový tonus 

a podporuje prokrvení a tím pádem pomáhá ke snižování otoku (Jebavá, 1997). 

2.6.3 Metoda postizometrické relaxace (PIR) 

 

Tato metoda se využívá zejména k léčbě spoušťových bodů a svalových 

spasmů. Hlavním principem je selektivní aktivace svalových vláken s největší 

reaktibilitou a následná postfacilitační inhibice nejdráždivějších hypertonických vláken.  

Při provedení musíme dosáhnout polohy, při které je sval v maximálním předpětí. 

Následně vyzveme pacienta, aby kladl odpor o přiměřené síle a pomalu dýchal. 

Po 10 vteřinách pacienta vyzveme k nádechu a s výdechem pacient maximálně uvolní 

zapojené svalstvo. Během maximálního uvolnění dochází ke spontánnímu prodloužení 

svalu. Opakujeme celé třikrát až pětkrát (Lewit, 2003). 
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2.6.4 Postizometrická relaxace s následným protažením  

 

PIR s protažením se využívá zejména k terapii zkrácených svalů a zvýšení 

rozsahu pohybu v kloubu, které může být také přícinou zkrácených svalů. Jediným 

rozdílem oproti klasické PIR bez protažení je, že během izometrické fáze pacient klade 

maximální odpor a během tání (relase) aktivně dopomáháme do protažení. Opakujeme 

taktéž třikrát až pětkrát a respektujeme práh bolesti pacienta, který by neměl 

být překročen (Lewit, 2003). 

 

2.6.5 Mobilizační a manipulační léčba 

 

Cílem mobilizací je obnovení kloubní vůle (joint play) v místech, kde došlo 

k jejímu omezení. Pro správný efekt terapie je nutno zachovat správnou výchozí polohu 

pacienta, postavení terapeuta, fixaci a směr a způsob mobilizace. Při provedení  

je nejprve nutné dosáhnout předpětí (bariéry), distrakce (u periferních kloubů)  

a po dosažení předpětí provádíme samotnou mobilizaci nárazovou manipulací  

nebo měkkým, nenásilným repetitivním pohybem ve směru blokády. Celé opakujeme 

10x – 15x (Hájková a kol., 2014). 

 

2.6.6 AEK  

 

Agisticko-excentrické kontrakční postupy se používají k terapii i diagnostice 

a jsou založeny na patofyziologickém podkladu vzniku funkčních poruch hybného 

systému. Působením patologicky změněných aferentních signalizací dojde 

v artromuskulárním systému ke vzniku reflektorických ochranných mechanizmů, 

a následkem toho ke změně fyziologických pohybů a držení těla. K terapii se užívá 

aplikace horké role, cvičení s Thera-bandem (dle Brügera), nácvik ADL, aktivní 

cvičení. Cílem je redukce funkčních kontraktur, snížení otoku a automatizace 

fyziologického držení těla a pohybových stereotypů (Kolář, 2009; Pavlů, 2002). 
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2.6.7 Metoda senzomotorické stimulace (SMS) 

 

Tato metoda se dnes využívá hlavně k terapii funkčních poruch pohybového 

aparátu, zvláště stabilizačních svalů. Technika zahrnuje soustavu balančních cviků 

prováděných v různých posturálních polohách, nejdůležitější jsou cviky ve vertikále. 

Metoda klade důraz na facilitaci pohybu z chodidla, šíjové extenzory, oblast sacra  

a spinovestibulocerebelární okruh.  Hlavními cíli cvičení je dosažení zlepšení svalové 

koordinace, zrychlení nástupu svalové kontrakce (pomocí proprioreceptivní aktivace), 

odstranění poruch propriorecepce, zlepšení rovnováhy, držení těla a stabilizace trupu  

ve stoji a chůzi. A v neposlední řadě se zaměřuje na začlenění nových pohybových 

programů do denních aktivit pacienta. Metoda je indikována u nestability  

a hypermobility pohybového aparátu, chronické bolesti páteře, vadného držení těla, 

svalové disbalance, poruchy rovnováhy, léčba poúrazových stavů. SMS využívá 

metodických postupů – malá noha, korigovaný stoj, nácvik správného držení těla 

pomocí přesunu těžiště, cvičení na labilních plochách, chůze na balančních sandálech. 

Při terapii se používá mnoho pomůcek jako např. kulové úseče, válcové úseče, balanční 

sandály, fitter, stimulační podložky a Posturomed (Pavlů, 2002). 

 

2.6.8 Proprioreceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) 

 

Tato metoda slouží k usnadnění reakce nervosvalového mechanismu pomocí 

proprioreceptivních orgánů. Pohyby volené v terapii jsou uspořádány do tzv. 

sdružených pohybových vzorců a pohybu se zúčastní celé svalové komplexy a několik 

kloubů v různých rovinách současně. Všechny pohyby vychází z každodenních 

pohybových aktivit, které ovšem nejsou běžné prováděny z důvodu nepřirozenosti  

a energicky neekonomické náročnosti. Všechny pohybové vzorce mají diagonální 

(flexe, extenze, abdukce, addukce) a spirální (rotace) charakter. Každý vzorec obsahuje 

tři pohybové komponenty, které se týkají všech kloubů účastnících se flexe  

nebo extenze, abdukce nebo addukce a zevní či vnitřní rotace. Jsou popsány pohybové 

vzorce pro hlavu, krk, trup a končetiny (Holubářová a kol., 2014).  
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2.6.9 Fyzikální terapie 

 

Po zlomeninách se nejčastěji indikuje fyzikální terapie s analgetickým a antied

ematóz-ním účinkem. Vzhledem k diagnóze je z fyzikální terapie kontraindikována 

galvanoterapie a vysokofrekvenční proudy přímo v oblasti osteosyntézy. Pokud 

pacienta trápí výrazný otok, tak indikujeme kryoterapii na zmírnění otoku, následně  

po zlepšení můžeme přejít na lokální termoterapii a využít například šlapací koupel. 

K urychlení hojení můžeme doporučit pulzní nízkofrekvenční magnetoterapii, vakuově 

kompresivní terapie, laser (pokud je jizva již zhojená) a biolampu  

(Capko, 1998; Poděbradský, 2009). 

 

2.6.10 Kineziotaping 

 

Tato metoda využívá elastických pásek, jejichž způsobem aplikace na určitá 

místa podporují kloubní stabilitu, koordinuje pohyby svalů a kloubů, působí 

protizánětlivě a podporuje oběh lymfy. Přispívá k rovnováze mezi jednotlivými 

svalovými skupinami a snižuje bolest. Jeho hlavní výhodou je, že neomezuje pohyb 

kloubu, či svalu, je elastický až z 80 % jako kůže a dokonale tak splyne s kožním 

krytem a propouští vzduch. Tape neomezuje rozsah pohybu, ale způsobuje pocit tahu, 

pokud daný pohyb v kloubu není žádoucí a fyziologický. Tahem tapu dochází 

k stimulaci kožních receptorů, které následně předávají signály nervovému systému, 

kde se pohyb vyhodnotí a zpětně dojde ke korekci pohybu (Flandera, 2006). 
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3 SPECIÁLNÍ ČÁST 

 

3.1 Metodika práce 

 

Hlavním podkladem mé bakalářské práce byla odborná praxe, která proběhla 

v období 4. 1. – 29. 1. 2016 v Centru léčby pohybového aparátu ve Vysočanech  

na ambulantním oddělení a v tělocvičně pod vedením Ivety Pokorné DiS.  

Tématem mé bakalářské práce je diagnóza bimalleolární fraktury hlezenního 

kloubu řešená osteosyntézou. Práce je rozdělena na dvě části. První část bakalářské 

práce obsahuje teoretické informace čerpané z odborných zdrojů a literatury. Druhá část 

obsahuje kazuistiku a fyzioterapeutickou péči o pacienta s diagnózou bimalleolární 

fraktura hlezenního kloubu řešená osteosyntézou, kterou jsem zpracovala na základě 

mé odborné praxe. Kazuistika obsahuje anamnestické údaje, diferenciální diagnostiku, 

vstupní kineziologický rozbor, krátkodobý plán, dlouhodobý plán, průběh všech terapií, 

výstupní vyšetření a zhodnocení efektu terapie. S pacientem jsem pracovala od 13. 1. – 

1. 2. 2016 vždy v dopoledních hodinách v tělocvičně. Na základě vstupního vyšetření 

absolvoval pacient 8 terapeutických jednotek, zakončených výstupním vyšetřením. 

Každá terapie trvala 60 minut. Během terapie jsem využila TMT a míčkování (dle 

Lewita a Jebavé), PIR s protažením (dle Jandy), mobilizace (dle Lewita) a SMS (dle 

Jandy a Vávrové), posilování s thera-bandem (dle Brügera) (dle Brügera). K terapii 

jsem využila celou řadu pomůcek: molitanový míček, míček s bodlinkami, thera-band, 

gymnastický míč, stimulační podložky, kameny, kaštany, měkké podložky, posturomed, 

válcové úseče, běžecký pás a pevné popruhy. K vyšetření jsem použila goniometr 

a krejčovský metr. 

Práce byla schválena etickou komisí UK FTVS pod jednacím číslem 027/2016 

(viz příloha č. 1). Pacient, se kterým jsem během odborné praxe pracovala, byl předem 

seznámen s průběhem terapie i s tím, že terapie bude uveřejněna v bakalářské práci  

a podepsal informovaný souhlas (viz příloha č. 2). 
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3.2 Kazuistika pacienta  

 

3.2.1 Základní údaje  

 

Vyšetřovaná osoba: S. S., muž  

Ročník narození: 1990 

Diagnóza: Z470 st. p. OS fraktura ATC 1. dx. 

Vedlejší diagnózy: S827 Mnohočetné zlomeniny bérce vpravo 

Status praesens:  

Subj.: pacient si stěžuje na omezení pohybu v hlezenním kloubu díky rozsáhlému otoku 

a bolesti při delší chůzi po rovině, nerovném povrchu a chůzi po schodech (zejména  

ze schodů).  

Obj.: pacient je při vědomí, orientovaný v místě i v čase a bez fatické poruchy.  Ochotně 

spolupracuje a je pozitivně naladěn. Pooperační jizvy jsou mírně hypertrofické, jizva 

na zevním kotníku je stále s malými strupy a prox. je viditelný zarostlý zbytek stehu. 

Pravý hlezenní kloub je zřetelně oteklý. 

 

Váha: 69kg  

Výška: 189cm  

BMI: 19.32  

Pomůcky: neguje 

Dominantní strana: pravá  

 

3.2.2 Anamnéza:  

 

RA: neudává žádná závažnější onemocnění 

OA: onemocnění: - běžná dětská onemocnění 

  - v 16r těžká bronchopneumonie- týden hospitalizován v nemocnici  

  na Bulovce. 

úrazy a op: - v 5r OS suprakondylární zlomeniny humeru vpravo 

  - v 15r fraktura zápěstí po pádu z koně 

  - 7. 7. 2014 distorze ATC vpravo po střetu s koněm 

  - 27. 4. 2015 kontuze zevního kotníku vpravo po pádu z kola 
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- 18. 10. 2015 OS bimalleolární fraktury vpravo na ort. Klinice Nemocnice 

   na Bulovce 

 

NO: V noci z pátku na sobotu 17. 10. 2015 si přisedl pravý kotník při potyčce.  

Ráno byl ošetřen na ort. FNKV, kde byla na PDK naložena nízká dorz. sádrová fixace  

a pacient byl odeslán k dalšímu ošetření na spádové pracoviště - Nemocnice  

Na Bulovce, kde byl ihned 18. 10. 2015 po kontrole přijat k operaci. Operace proběhla 

tentýž den bez komplikací. Sádrová fixace byla bez možnosti nášlapu aplikována  

na tři týdny. Pooperační průběh byl klidný. Pacient byl propuštěn 21. 10. 2015 

v celkově dobrém stavu, schopný sebeobsluhy a indikovanou chůzí o dvou FH. Sejmutí 

sádry proběhlo 21. 11. 2015 včetně kontrolního RTG a extrakce stehů. Na základě 

kontrolního RTG byla opět aplikována sádrová fixace na dva týdny a následně byla 

pacientovi doporučena RHB. Na kontrole 18. 12. 2015 byla provedena částečná 

extrakce zbylých stehů. 

 

PA: dělník (operátor kovoobráběcího laseru), těžká fyzická práce. 

SA: svobodný, bydlí se starším bratrem (28 let) v bytě v přízemí panelového domu 

SPA: od 11-14 let hrál závodně volejbal 

 nyní rekreačně jízda na kole, běh a delší procházky 

AA: neguje 

FA: Aescin tbl. 3x2 na zmírnění otoku 

Abusus: kuřák (5 cigaret denně), alkohol pije příležitostně 

Předchozí rehabilitace: neguje   

 

Indikace k rehabilitaci:  - 10x LTV na pravé hlezno 

     - 10x vířivka na pravé hlezno 

      - 10x mobilizace pravého hlezna 

      - vstupní kineziologický rozbor 

 

3.2.3 Diferenciální diagnostika:  

 

Očekávám omezení rozsahu aktivního pohybu v pravém hlezenním kloubu 

z důvodu rozsáhlého otoku, zejména plantární a dorsální flexe, inverze a everze. Dále 



32 

 

očekávám kloubní blokády a omezení kloubní vůle v oblasti fibuly, talokrurálního 

kloubu, tarzálních kostí, metatarsů a drobných kloubů prstů v důsledku dlouhodobé 

fixace. Počítám s inaktivitou plosky a sníženou stabilitou pravého hlezenního kloubu. 

Pravděpodobně se také objeví svalové dysbalance v oblasti celé PDK, snížená 

posunlivost a protažitelnost v oblasti jizev na vnitřním i zevním kotníku, zkrácené 

lýtkové svaly a achillova šlacha. Dále nerovnoměrné zatížení DK (v důsledku přetížení 

LDK předpokládaná blokáda SI a přetížení oblasti ThL a LS páteře). V důsledku úrazu 

lze předpokládat antalgickou chůzi a špatný stereotyp. 

 

3.3 Vstupní kineziologický rozbor (13. 1. 2016) 

 

Pacientovi byla odebrána anamnéza, byl vyšetřen stoj a chůze. Bylo provedeno 

vyšetření svalové síly, antropometrické měření a goniometrie DKK. Dále jsem 

vyšetřovala jizvy, reflexní změny měkkých tkání DKK, kloubní vůli, zkrácené svaly  

a čití DKK.  

 

 

3.3.1 Vyšetření aspekcí 

 

3.3.1.1 Vyšetření stoje:  

 

- zezadu:  - šířka baze fyziologická 

  - P Achillova šlacha nevýrazná (otok) 

  - vnitřní i zevní kotník oteklý 

- ochablé lýtkové svaly obou DK , výrazněji na PDK 

- podkolení rýhy symetrické 

- P stehno ochablejší  

- mediální hrany lopatek odstávají  

- pravý m.trapezius v hypertonu  

- hlava v prodloužení páteře  

 

- zboku:  - příčně ploché nohy  

- podélná klenba obou DKK snížená  
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- na zevním kotníku PDK jizva 9cm  

- na mediální straně kotníku PDK jizva cca 4,5cm  

- hyperkyfoza hrudní páteře 

- mírná protrakce ramen  

- hlava v předsunutém držení  

 

- zpředu:  - otok PDK v oblasti hlezenního kloubu  

- podélná klenba DKK snížená, příčně ploché nohy  

- P stehno méně výrazné 

- hrudník symetrický  

- protrakce ramen  

- pravé rameno výše než levé 

- hlava symetrická  

- stoj na 2 vahách:  PDK: 32,5kg  

LDK: 36kg  

 

- vyšetření stability: stoj na obou DKK s otevřenýma očima stabilní, se zavřenýma 

očima mírná nestabilita. Stoj na 1 DK nebylo možno provést 

z důvodu bolesti a výrazné nestability. Stoj na špičkách byl 

limitován bolestí a na patách byl stabilní. 

 

Rombergův stoj:  negativní ve všech stupních 

 

3.3.2 Vyšetření palpací 

 

Vyšetření pánve: SIAS, SIPS, cristy v rovině  

 

3.3.3 Vyšetření chůze  

Chůze bez pomůcek 

Šířka baze fyziologická, rytmus chůze nepravidelný, krok výrazně kratší u LDK, nášlap 

na patu, odval chodila minimální -téměř žádný. 

Typ chůze: proximální 

Souhyby: pánev, trup i ruce minimální 
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Chůze: pomalá, opatrná, nejistá, antalgická (napadá na PDK)  

 

Modifikace chůze:  chůze po špičkách: pacient z důvodu bolesti neprovede 

   chůze po patách: nestabilní  

Chůze ze schodů: pacient provádí ZR celé končetiny, chůze s mezikrokem, musí  

se přidržovat. 

Chůze do schodů: chůze s mezikrokem, potřebuje oporu. 

 

3.3.4 Antropometrické vyšetření  

 

Dle Haladové (Haladová, 2005) 

Obvody i délky byly měřeny krejčovským metrem vleže na zádech na lehátku. 

 L (cm) P (cm) 

Funkční délka 91 91 

Anatomická délka 89 89,5 

Obvod nad kolenním kloubem 36 36 

Obvod kolenního kloubu 36 37 

Obvod přes tuberositas tibiae 34 34 

Obvod lýtka 35 32 

Obvod přes kotníky 27 32 

Obvod přes nárt a patu 34 37 

Obuvnická míra 24 24 

Tabulka 1: Antropometrické měření obvodů DKK 
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3.3.5 Goniometrické vyšetření 

 

Dle Jandy (Janda, 1993) 

měřeno plastovým goniometrem 

Hlezenní kloub 
Aktivní pohyb 

L 

Aktivní 

pohyb 

P 

Pasivní pohyb 

L 

Pasivní pohyb 

P 

Plantární flexe 50° 35° 50° 35° 

Dorzální flexe 10° 0° 10° 0° 

Inverze 40° 35° 50° 45° 

Everze 20° 10° 25° 20° 

Tabulka 2: Vyšetření kloubních rozsahů hlezenního kloubu aktivně a pasivně 

Svalový test 

Dle Jandy (Janda, 2004) 

Hlezenní kloub Svaly Inervace LDK PDK 

Plantární flexe M. triceps surae n.tibialis 5 5- 

Supinace s dorzální 

flexí 
m.tibialis anterior 

n.peroneus 

profundus 
5 4+ (OP) 

Supinace v plantární 

flexí 
m.tibialis posterior n.tibialis 5 4- 

Plantární pronace mm.peroneí 
n.peroneus 

superficialis 
5 4- (OP) 

Tabulka 3: Vyšetření svalové síly 
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Hodnocení svalové síly:  

0 – nejeví sebemenší známky stahu  

1 – záškub cca 10% - horší než daný stupeň svalové síly  

2 – velmi slabý – cca 25% svalové síly  

3 – slabý – 50% svalové síly, dokáže pohyb vykonat proti gravitaci  

4 - dobrý – cca 75% svalové síly  

5 – normální odpovídá cca 100% svalové síly  

+ lepší než daný stupeň svalové síly  

- horší než daný stupeň svalové síly  

OP – omezený pohyb 

3.3.6 Vyšetření zkrácených svalů 

Dle Jandy (Janda, 2004) 

Sval L P 

M. triceps surae m.soleus 0 0 

 

m. 

gastrocne

mius0 

0 0 

Flexory kolenního 

kloubu 
1 2 

Tabulka 4: Vyšetření zkrácených svalů 

Hodnocení zkrácených svalů:  

0: nejde o zkrácení  

1: malé zkrácení  

2: velké zkrácení 
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3.3.7 Vyšetření kloubní vůle 

 

Dle Lewita (Lewit, 2003) 

Kloub směr L P 

MP klouby 
dorzoplantárně 

laterolaterálně 
volná volná 

Hlavičky metatarzů 
dorzálně 

plantárně 
volná 

omezená 

kloubní vůle 

Os cuboideum 
dorzálně 

plantárně 
volná 

omezená 

kloubní vůle 

Os naviculare 
dorzálně 

plantárně 
volná 

omezená 

kloubní vůle 

Os calcaneus 

mediolaterálně 

supinace/pronace 

ventrálně 

volná 
omezená 

kloubní vůle 

Lisfrankův kloub 
dorzálně 

plantárně 
volná 

omezená 

kloubní vůle 

Talokrurální kloub dorzálně volná 
omezená 

kloubní vůle 

Patella 
kraniokaudální 

laterolaterální 
volná volná 

Hlavička fibuly ventrodorzální posun 
omezená 

kloubní vůle 

omezená 

kloubní vůle 

Kolenní kloub krátká páka volná volná 

Tabulka 5: Vyšetření kloubní vůle 
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3.3.8 Vyšetření jizvy 

 

Jizva po OS bimalleolární fraktury pravého hlezenního kloubu na vnitřním 

kotníku je dlouhá 4,5 cm, jdoucí středem vnitřního kotníku, nebolestivá, stále zarudlá, 

bez strupů, neprosakuje a dobře se hojí. Jizva na zevním kotníku je dlouhá asi 9 cm 

a jde taktéž přímo středem zevního kotníku, nebolestivá, zarudlá, v horní části 

(proximálně) stále strupy (pravděpodobně zarostlý steh), neposunlivá a špatně 

protažitelná. Kůže a podkoží v blízkém okolí je neprotržitelné a neposunlivé. 

3.3.9 Vyšetření reflexních změn  

 

Dle Lewita  (Lewit, 2003) 

Vyšetření reflexních změn na DKK se týká kůže, podkoží, fascie, svaly. Změny 

byly nalezeny zejména v oblasti operace PDK, v okolí jizvy a lýtka PDK. Byla nalezena 

snížená protažitelnost a posunlivost fascie lýtka do laterálních směrů. Palpačně 

byl znatelný hypertonní začátek m. triceps surae, zejména laterální hlava 

m.gastrocnemius. Dále jsme objevili hypotonus m. rectus femoris a hypertonus u 

adduktorů kyčelního kloubu. U ostatních svalů DK jsem neobjevila žádné reflexní 

změny. 

3.3.10 Neurologické vyšetření  

 

Dle Seidla (Seidl, 2015) 

vyšetření čití:  

povrchové – taktilní na PDK v oblasti jizvy na laterální straně kotníku snížená citlivost 

v dermatomu S1.  

termické -  BPN v dermatomu L5, S1. 

hluboké – polohocit, pohybocit, taxe BPN v dermatomu L5, S1 v oblasti hlezenního 

kloubu. 

3.4 Závěr vstupního vyšetření  

 

Pacient je 3 měsíce po OS bimalleolární fraktury hlezenního kloubu vpravo. 

Chodí již bez pomůcek. Z vyšetření stoje je patrný výrazný otok v celé oblasti 

hlezenního kloubu a achillovy šlachy, příčně i podélně propadlá nožní klenba  
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a výrazněji oslabený lýtkový sval na PDK. Dle vyšetření stability stoje jsem zjistila 

mírnou nestabilitu ve stoji se zavřenýma očima a výraznou nestabilitu při stoji na jedné 

noze doprovázené bolestí. Stoj na špičkách nebylo možno provést z důvodu ostré 

bolesti. Rytmus chůze je nepravidelný, krok výrazně kratší u LDK, nášlap na patu 

a odval chodila j minimální – téměř žádný. Souhyby pánve, trupu i rukou jsou 

minimální. Chůze je celkově pomalá, opatrná, nejistá a antalgická (napadá na PDK). Při 

chůzi ze schodů pacient provádí ZR celé končetiny, chůze je s mezikrokem a musí se 

přidržovat. Chůze do schodů je taktéž s mezikrokem a potřebuje oporu. 

Z antropometrického měření jsou patrné velké rozdíly v obvodech přes kotníky, patu, 

nárt a lýtka na PDK. Omezený rozsah pohybu je jak v pohybech dorzální, plantární 

flexe, inverze a everze.  

Ze svalového testu vyplývá oslabení svalu m. tibialis anterior, m. tibialis 

posterior (4+) a m. peronei na stupeň č. 4- na PDK. Z vyšetření zkrácených svalů 

je patrné výrazné zkrácení v oblasti flexorů kolenního kloubu na stupeň č. 2 u PDK a 

LDK stupeň č. 1. Jizva na zevní straně kotníku je dlouhá asi 9 cm a jde přímo středem 

zevního kotníku, je nebolestivá, zarudlá, neposunlivá a špatně protržitelná. V horní části 

(proximálně) se stále nacházejí strupy (pravděpodobně zarostlý steh). Jizva na vnitřním 

kotníku je dlouhá 4,5 cm, je nebolestivá, dobře se hojí, ale stále je omezená 

protažitelnost a posunlivost v oblasti jizvy. Kůže a podkoží v blízkém okolí 

je neprotažitelné a neposunlivé. 

Reflexní změny byly nalezeny zejména v oblasti operace PDK,  v okolí jizev 

a lýtka PDK. Dále hypotonus u m. rectus femoris a hypertonus adduktorů kyčelního 

kloubu. Při vyšetření kloubní vůle jsem objevila omezení kloubní vůle u metatarsů, 

zánártních kostí, Lisfrankova kloubu, Talokrurálního kloubu a hlavičky fibuly. 

Neurologické vyšetření odhalilo sníženou citlivost v oblasti jizev u povrchového čití. 

 

Kódy:  

21001 komplexní kineziologické vyšetření pro odbornost 902 (10:00-10:45)  

 

3.4.1 Krátkodobý plán:  

 

- zlepšení prokrvení a lymfatické cirkulace DKK  
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- aktivace plosky PDK 

- odstranění otoku PDK 

- péče o jizvu + edukace pacienta  

- korekce stereotypu chůze a chůze po schodech 

- zvýšení rozsahu pohybů v oblasti hlezenního kloubu  

- posílení oslabených svalů PDK 

- odstranění svalových dysbalancí DKK  

- odstranění omezení kloubní vůle PDK  

- odstranění reflexních změn PDK  

- protažení zkrácených svalů DKK  

- korekce držení těla  

- zvýšení stability pravého hlezenního kloubu  

 

3.4.2 Dlouhodobý plán:  

 

- péče o jizvu 

- korekce držení těla (posílení mezilopatkových svalů, předsun hlavy)  

- odstranění svalových dysbalancí DKK  

- správný stereotyp chůze  

- postupný návrat k rekreačnímu sportu  

- prevence a nácvik pádů,  

- nácvik správného odvíjení chodidla 

- trénink stability kloubů – hlezenních kloubů 
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3.5 Průběh terapie 

 

3.5.1 Terapie č. 1 (13. 1. 2016) 

 

- vstupní kineziologický rozbor 

Kódy:  

21001 Komplexní kineziologické vyšetření pro odbornost 902 (9:00-10:00) 

 

3.5.2 Terapie č. 2 (18. 1. 2016) 

 

Status praesens  

Subj: Pacient si stěžuje na otok kotníku PDK, který omezuje pohyb v hlezenním kloubu 

a bolesti a nestabilitu při chůzi. 

Obj: Otok a zarudnutí v oblasti talokrulárního kloubu bilat., palpační citlivost  

a omezená pohyblivost (viz. Kineziologický rozbor) bilat. 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky:  

- snížení otoku PDK  

- zlepšení posunlivosti jizev a protažitelnosti měkkých tkání v jejím okolí 

- aktivace plosky  

- ovlivnění měkkých tkání (kůže, podkoží, fascií) lýtka PDK  

- obnova kloubní vůle v kloubech s jejím omezením  

- protažení Achillovy šlachy a lýtkových svalů  

- zlepšení stereotypu chůze  

 

Návrh terapie: 

 

- TMT pro lepší hojení a posunlivost jizev a jejich okolí  

- TMT - míčkování PDK pro snížení otoku  

- mobilizace dle Lewita pro obnovení kloubní vůle v místech omezení 

- PIR s protažením na flexory kolenního kloubu 

- PIR s protažením na m. triceps surae 
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- nácvik senzomotorické stimulace s cílem aktivace plosky za použití stimulačních 

podložek, ježka a nácvik malé nohy  

- nácvik správného stereotypu chůze 

 

Provedení:  

- tlaková masáž jizev, protažení do písmene ,,C“ a ,,S“  

- míčkování v oblasti hlezenního kloubu  

- ovlivnění kůže, podkoží a fascií lýtka PDK směrem do rotací  

- mobilizace dle Lewita IP1 + IP2 klouby P i L (dorzoplantárně/, laterolaterálně), MT 

klouby P i L (dorzoplantárně, laterolaterálně), dorzální, plantární vějíř (PDK), 

os cuboideum PDK (dorzálně, plantárně), os naviculare PDK (dorzálně, plantárně), 

calcaneus PDK (mediolaterálně, supinace-pronace, ventrálně), Lisfrankův kloub 

PDK(dorzálně, plantárně), Talokrurální kloub PDK (dorzálně), hlavička fibuly 

(ventrodorzální posun PDK i LDK) 

- PIR s protažením na flexory kolenního kloubu 

- PIR s protažením na m. triceps surae  

- aktivace plosky- SMS dle Jandy a Vávrové- nácvik malé nohy, korigovaný stoj, 

zvýšení propriorecepce DKK nášlapy na stimulační podložky a nerovné povrchy. 

- korekce chůze – nácvik správného odvíjení chodidla a odrazu z prstů. 

 

Autoterapie: 

- ledování pro snížení otoku 

- aktivní pohyby v hlezenním kloubu 

- nácvik malé nohy + shrnování papíru na zemi pro aktivaci plosky 

- nácvik chůze  

 

Závěr terapeutické jednotky: 

Po dnešní terapii došlo k mírnému snížení otoku PDK, uvolnění plosky a fascií 

nártu PDK. Podařilo se obnovit kloubní vůli v oblasti metatarsů PDK, u ostatních 

kloubů zůstává omezena. Pacient byl instruován k autoterapii. 
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3.5.3 Terapie č. 3 (20. 1. 2016) 

 

Status praesens 

Subj: Pacient si stále stěžuje na otok, který se vždy mírně zlepší ledováním a aktivními 

pohyby. Bolest při chůzi přetrvává, ale pociťuje mírné zlepšení. 

 

Obj: Dochází k mírnému ústupu otoku. Pacient již při chůzi správně odvaluje chodidlo  

a našlapuje přes patu a při chůzi si je jistější. 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky:  

- snížení otoku PDK  

- zlepšení posunlivosti jizev a protažitelnosti měkkých tkání v jejím okolí 

- aktivace plosky  

- ovlivnění měkkých tkání (kůže, podkoží, fascií) lýtka PDK  

- obnova kloubní vůle v kloubech s jejím omezením  

- protažení Achillovy šlachy a lýtkových svalů  

- rovnoměrné zatěžování obou DK 

- posílení oslabených svalů PDK  

- zvýšení stability hlezenního kloubu  

- zvyšování zátěže PDK 

 

Návrh terapie: 

- TMT pro lepší hojení a posunlivost jizev a jejich okolí 

- TMT - míčkování PDK pro snížení otoku  

- mobilizace dle Lewita pro obnovení kloubní vůle v místech omezení 

- PIR s protažením na flexory kolenního kloubu.  

- PIR s protažením na m. triceps surae 

- nácvik senzomotorické stimulace s cílem aktivace plosky za použití stimulačních 

podložek, ježka a nácvik malé nohy 

- nácvik rovnoměrného zatěžování DK na dvou vahách 

- cvičení zaměřené na přenos váhy z jedné DK na druhou pro větší stabilitu hlezenního 

kloubu 
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-posilovací cvičení s thera-bandem (dle Brügera) pro posílení ochablých lýtkových 

svalů 

 

Provedení:  

- tlaková masáž jizev, protažení do písmene ,,C“ a ,,S“  

- míčkování v oblasti hlezenního kloubu  

- ovlivnění kůže, podkoží a fascií lýtka PDK směrem do rotací  

- mobilizace dle Lewita IP1 + IP2 klouby P i L (dorzoplantárně/, laterolaterálně), 

MT klouby P i L (dorzoplantárně, laterolaterálně), dorzální, plantární vějíř (PDK), 

os cuboideum PDK (dorzálně, plantárně), os naviculare PDK (dorzálně, plantárně), 

calcaneus PDK (mediolaterálně, supinace-pronace, ventrálně), Lisfrankův kloub 

PDK(dorzálně, plantárně), Talokrurální kloub PDK (dorzálně), hlavička fibuly 

(ventrodorzální posun PDK i LDK)  

- PIR s protažením na flexory kolenního kloubu 

- PIR s protažením na m.triceps surae  

- aktivace plosky- SMS dle Jandy a Vávrové- nácvik malé nohy, zvýšení propriorecepce 

DKK nášlapy na stimulační podložky + chůze po kamenech. Shrnování thera-bandu  

na zemi k aktivaci plosky + uchopování drobných předmětů 

- nácvik rovnoměrného zatěžování DK na dvou vahách 

- posilovací cvičení s thera-bandem (dle Brügera) do plantární a dorsální flexe 

pro posílení oslabených lýtkových svalů 

- cvičení na gym ballu v sedě- pacient přenáší váhu postupně ze špiček na paty a z jedné 

nohy na druhou. Dále postupně lehce odlehčuje nejdříve PDK a poté LDK pro nácvik 

stability 

 

Autoterapie: 

- pokračovat v ledování pro snížení otoku 

- aktivní pohyby v hlezenním kloubu 

- uchopování malých předmětů ploskou nohy 

- nácvik stability DK s odlehčením jedné končetiny 
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Závěr terapeutické jednotky: 

Po ukončení terapie se opět otok zmírnil, došlo k uvolnění a aktivaci plosky 

PDK a zvýšení stability hlezenního kloubu PDK. Pacient byl instruován k autoterapii. 
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3.5.4 Terapie č. 4 (22. 1. 2016) 

 

Status praesens  

Subj: Pacient si stále stěžuje na otok (ovšem zapomíná si brát předepsaný Aescin  

na zmírnění otoku). Bolesti při chůzi po rovině již vymizely, přetrvávají při chůzi  

ze schodů, kdy je pacient stále nestabilní. 

 

Obj: Otok je mírnější, ale stále přetrvává v oblasti jizev a nártu. Chůze po rovině  

je již bez problému se správným stereotypem, bez bolesti. 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky:  

- snížení otoku PDK  

- zlepšení posunlivosti jizev a protažitelnosti měkkých tkání v jejím okolí 

- aktivace plosky  

- obnova kloubní vůle v kloubech s jejím omezením  

- protažení zkrácených svalů DK  

- posílení oslabených svalů PDK  

- zvýšení stability hlezenního kloubu  

- zvyšování zátěže PDK 

- zlepšení stereotypu chůze po schodech + modifikace chůze po rovině 

 

Návrh terapie: 

- TMT pro lepší hojení a posunlivost jizev a jejich okolí  

- TMT - míčkování PDK pro snížení otoku  

- mobilizace dle Lewita pro obnovení kloubní vůle v místech omezení 

- PIR s protažením na flexory kolenního kloubu  

- protažení lýtkových svalů a achillovy šlachy pomocí stretch boardu 

- nácvik senzomotorické stimulace s cílem aktivace plosky za použití stimulačních 

podložek, ježka a nácvik malé nohy 

- posilovací cvičení s thera-bandem (dle Brügera) na posílení oslabených svalů DK- 

zejména quadricepsu a lýtkových svalů 

- cvičení na Poturomedu pro zvýšení stability hlezenního kloubu PDK 

- nácvik chůze po schodech a nerovném povrchu 
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Provedení:  

- tlaková masáž jizev, protažení do písmene ,,C“ a ,,S“  

- míčkování v oblasti hlezenního kloubu  

- ovlivnění kůže, podkoží a fascií lýtka PDK směrem do rotací  

- mobilizace dle Lewita IP1 + IP2 klouby P i L (dorzoplantárně/, laterolaterálně), 

MT klouby P i L (dorzoplantárně, laterolaterálně), dorzální, plantární vějíř (PDK), 

os cuboideum PDK (dorzálně, plantárně), os naviculare PDK (dorzálně, plantárně), 

calcaneus PDK (mediolaterálně, supinace-pronace, ventrálně), Lisfrankův kloub 

PDK(dorzálně, plantárně), Talokrurální kloub PDK (dorzálně), hlavička fibuly 

(ventrodorzální posun PDK i LDK)  

- PIR s protažením na flexory kolenního kloubu 

- protažení lýtkových svalů a achillovy šlachy pomocí stretch boardu 

- aktivace plosky- SMS dle Jandy a Vávrové- nácvik malé nohy, zvýšení propriorecepce 

DKK nášlapy na stimulační podložky + chůze po kamenech. Shrnování thera-bandu  

na zemi k aktivaci plosky + uchopování drobných předmětů. 

- posilovací cvičení s thera-bandem (dle Brügera) do plantární a dorsální flexe 

pro posílení oslabených lýtkových svalů + posilování m. quadriceps v sedě – propínání 

a pokrčování DK 

- cvičení na posturomedu- stoj na obou DK v korigovaném stoji, nácvik předního 

nášlapu a nášlapu do strany, předozadní rozhýbání plošiny + její následná stabilizace.  

- nácvik chůze do schodů a ze schodů (chůze s přísunem)  

- nácvik chůze po měkké podložce 

- přenášení váhy ze špiček na paty + stoj na jedné noze na měkké podložce 

 

Autoterapie: 

- pokračovat v ledování pro snížení otoku 

- aktivní pohyby v hlezenním kloubu 

- TMT- péče o jizvu 

- posilování svalů PDK s thera-bandem (dle Brügera) 

- nácvik chůze po schodech 
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Závěr terapeutické jednotky: 

 

Po ukončení terapie otok opět ustupuje. Došlo ke zvýšení stability P hlezenního 

kloubu a zlepšení stereotypu chůze po schodech a měkkém povrchu. 

 

3.5.5 Terapie č. 5 (25. 1. 2016) 

 

Status praesens  

Subj: Pacient stále udává mírný otok v oblasti P hlezenního kloubu a jizva na zevní 

straně kotníku prosákla po provedení autoterapie, jinak nepociťuje žádné bolesti  

ani omezení. 

 

Obj: Otok je stále viditelný v oblasti talokrulárního kloubu a nártu. Jizva na zevním 

kotníku v horní části prosákla pravděpodobně z důvodu zarostlého podkožního stehu, 

v okolí zarudlá. 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky:  

- snížení otoku PDK  

- zlepšení posunlivosti jizvy na vnitřním kotníku PDK a protažitelnosti měkkých tkání  

v jejím okolí 

- aktivace plosky  

- obnova kloubní vůle v kloubech s jejím omezením  

- protažení zkrácených svalů DK  

- posílení oslabených svalů PDK  

- zvýšení stability hlezenního kloubu  

- zvyšování zátěže PDK 

- zlepšení stereotypu chůze po nerovném povrchu 

 

Návrh terapie: 

- TMT pro lepší hojení a posunlivost jizvy na vnitřním kotníku a jejím okolí  

- TMT - míčkování PDK pro snížení otoku (opatrně v oblasti jizvy zevního kotníku) 

- mobilizace dle Lewita pro obnovení kloubní vůle v místech omezení 

- protažení zkrácených flexorů kolenního kloubu  
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- protažení lýtkových svalů a achillovy šlachy pomocí stretch boardu 

- nácvik senzomotorické stimulace s cílem aktivace plosky za použití stimulačních 

podložek, ježka a nácvik malé nohy 

- posilovací cvičení s thera-bandem (dle Brügera) na posílení oslabených svalů DK- 

zejména quadricepsu a lýtkových svalů. 

- cvičení na poturomedu pro zvýšení stability PDK 

- nácvik chůze po nerovném povrchu 

- chůze na páse 

 

Provedení:  

- tlaková masáž jizvy na vnitřním kotníku, protažení do písmene ,,C“ a ,,S“  

- míčkování v oblasti hlezenního kloubu (opatrně v oblasti zevního kotníku) 

- ovlivnění kůže, podkoží a fascií lýtka PDK směrem do rotací  

- mobilizace dle Lewita IP1 + IP2 klouby P i L (dorzoplantárně/, laterolaterálně), 

MT klouby P i L (dorzoplantárně, laterolaterálně), dorzální, plantární vějíř (PDK), 

os cuboideum PDK (dorzálně, plantárně), os naviculare PDK (dorzálně, plantárně), 

calcaneus PDK (mediolaterálně, supinace-pronace, ventrálně), Lisfrankův kloub 

PDK(dorzálně, plantárně), Talokrurální kloub PDK (dorzálně), hlavička fibuly 

(ventrodorzální posun PDK i LDK)  

- protažení flexorů kolene pomocí popruhu vleže na zádech s extendovanou DK 

- protažení lýtkových svalů a achillovy šlachy pomocí stretch boardu 

- aktivace plosky- SMS dle Jandy a Vávrové- nácvik malé nohy, zvýšení propriorecepce 

DKK nášlapy na stimulační podložky + chůze po kamenech. Shrnování thera bandu  

na zemi k aktivaci plosky + uchopování drobných předmětů 

- posilovací cvičení s thera bandem do plantární a dorsální flexe pro posílení oslabených 

lýtkových svalů + posilování m. quadriceps v sedě – propínání a pokrčování DK 

- cvičení na posturomedu- stoj na obou DK v korigovaném stoji, nácvik předního 

nášlapu a nášlapu do strany, předozadní rozhýbání plošiny + její následná stabilizace, 

nástup odlehčování jedné DK + postrky ramen a hrudníku v korigovaném stoji  

na obou DK 

- nácvik chůze po měkké podložce s výdrží na jedné noze (čapí chůze) 

- přenášení váhy ze špiček na paty + stoj na jedné noze na měkké podložce 

- nácvik stoje na špičkách na měkké podložce 
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- v závěru jednotky 10 min. chůze po páse  

 

Autoterapie: 

- pokračovat v ledování pro snížení otoku 

- TMT- péče o jizvu pouze na vnitřním kotníku 

- posilování svalů PDK s thera-bandem (dle Brügera) 

- nácvik stoje na špičkách na měkké podložce 

- „čapí“ chůze 

 

Závěr terapeutické jednotky 

Po ukončení terapie otok opět ustupuje. Podařilo se uvolnit všechny kloubní 

blokády kromě talokrulárního kloubu. Pacient se již bez bolesti postaví na špičky 

na měkké podložce a postaví se na pár s na PDK.  

 

3.5.6 Terapie č. 6 (26. 1. 2016) 

 

Status praesens  

Subj: Pacient si dnes nestěžuje na otok ani na žádné bolesti. Jizvu na zevním kotníku  

na doporučení lékaře ošetřuje studeným řapíkovým čajem a přes den přelepuje. 

 

Obj: Otok je dnes minimální, jizva na zevním kotníku stále prosakuje, přelepená 

v okolí zarudlá. 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky:  

- snížení otoku PDK  

- zlepšení posunlivosti jizev a protažitelnosti měkkých tkání v jejím okolí 

- obnova kloubní vůle v kloubech s jejím omezením  

- protažení zkrácených svalů DK  

- posílení oslabených svalů PDK  

- zvýšení stability hlezenního kloubu  

- zvyšování zátěže PDK 
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Návrh terapie: 

- TMT pro lepší hojení a posunlivost jizev a jejich okolí  

- TMT - míčkování PDK pro snížení otoku  

- mobilizace dle Lewita pro obnovení kloubní vůle v talokrulárním kloubu 

- protažení flexorů kolenního kloubu vleže na zádech pomocí popruhu  

- protažení lýtkových svalů a achillovy šlachy pomocí stretch boardu 

- posilování oslabených svalů PDK s thera-bandem (dle Brügera) a posilování 

quadricepsu na posilovacím stoji se zátěží  

- cvičení na bosu pro posílení stability hlezenního kloubu a svalů DK 

- nácvik stoje na 1 DK a na špičkách 

- chůze po pásu 

Provedení:  

- tlaková masáž jizvy na vnitřním kotníku, protažení do písmene ,,C“ a ,,S“  

- míčkování v oblasti hlezenního kloubu (opatrně v oblasti jizvy zevního kotníku) 

- ovlivnění kůže, podkoží a fascií lýtka PDK směrem do rotací  

- mobilizace dle Lewita - Talokrurální kloub PDK (dorzálně) 

- protažení flexorů PDK v leže na zádech za pomoci popruhu 

- protažení lýtkových svalů a achillovy šlachy pomocí stretch boardu 

- posilovací cvičení s thera-bandem do plantární a dorsální flexe, inverze a everze 

pro posílení oslabených lýtkových svalů + posilování m. quadriceps v sedě – propínání  

a pokrčování DK 

- posilování m. quadriceps na posilovacím stroji (extenze PDK) se zátěží 10kg 

(30 opakování) 

- cvičení na bosu- stoj na obou DK v korigovaném stoji, nácvik předního nášlapu  

a nášlapu do strany, mírné podřepy a přenášení váhy ze špiček na paty a z jedné DK 

na druhou 

- stoj na špičkách na měkké podložce + stoj na jedné noze na měkké podložce 

- na závěr jednotky chůze po pásu (10 min) 

 

Autoterapie: 

- pacient pokračuje v předešlé autoterapii 
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Závěr terapeutické jednotky: 

Pacient plně nezvládal provést v plném rozsahu cviky s thera-bandem do everze.  

Na bosu pacient prováděl cviky s oporou, zejména dřepy. Stoj na špičkách na měkké 

podložce provedl bez problému a stoj na jedné noze je stále trochu nestabilní a občas  

se musí přidržovat. 

 

3.5.7 Terapie č. 7 (28. 1. 2016) 

 

Status praesens  

Subj: Pacient si dnes nestěžuje na otok ani na žádné bolesti. Jizvu na zevním kotníku 

stále ošetřuje. 

 

Obj: Otok je dnes minimální, jizva na zevním kotníku stále prosakuje, přelepená 

v okolí zarudlá. 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky:  

- snížení otoku PDK  

- zlepšení posunlivosti jizev a protažitelnosti měkkých tkání v jejím okolí 

- obnova kloubní vůle v kloubech s jejím omezením  

- protažení zkrácených svalů DK  

- posílení oslabených svalů PDK  

- zvýšení stability hlezenního kloubu  

- zvyšování zátěže PDK 

 

Návrh terapie: 

- TMT pro lepší hojení a posunlivost jizev a jejich okolí  

- TMT - míčkování PDK pro snížení otoku  

- mobilizace dle Lewita pro obnovení kloubní vůle v talokrulárním kloubu 

- protažení flexorů kolenního kloubu vleže na zádech pomocí popruhu  

- protažení lýtkových svalů a achillovy šlachy pomocí stretch boardu 

- posilování oslabených svalů PDK s thera-bandem a posilování quadricepsu 

na posilovacím stoji se zátěží  

- cvičení na bosu pro posílení stability hlezenního kloubu a svalů DK 
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- chůze po válcových a kruhových úsečích 

- nácvik stoje na 1 DK a na špičkách 

- chůze po pásu 

 

Provedení: 

- tlaková masáž jizvy na vnitřním kotníku, protažení do písmene ,,C“ a ,,S“  

- míčkování v oblasti hlezenního kloubu (opatrně v oblasti jizvy zevního kotníku) 

- ovlivnění kůže, podkoží a fascií lýtka PDK směrem do rotací  

- mobilizace dle Lewita - Talokrurální kloub PDK (dorzálně) 

- protažení flexorů PDK v leže na zádech za pomoci popruhu 

- protažení lýtkových svalů a achillovy šlachy pomocí stretch boardu 

- posilovací cvičení s thera-bandem do plantární a dorsální flexe, inverze a everze 

pro posílení oslabených lýtkových svalů + posilování m. quadriceps v sedě – propínání  

a pokrčování DK. 

- posilování m. quadriceps na posilovacím stroji (extenze PDK) se zátěží 10kg (30 

opakování) 

- cvičení na bosu- stoj na obou DK v korigovaném stoji, nácvik předního nášlapu  

a nášlapu do strany, mírné podřepy a přenášení váhy ze špiček na paty a z jedné DK na 

druhou.  

- stoj na špičkách na měkké podložce + stoj na jedné noze na měkké podložce 

- chůze po kruhových a válcových úsečích postavených těsně za sebou + přední nášlapy 

- na závěr jednotky chůze po pásu (10 min) 

 

Autoterapie: 

- pacient pokračuje v předešlé autoterapii 

 

Závěr terapeutické jednotky: 

Pacient se dnes cítil při cvičení na bosu jistější a oporu potřeboval již jen 

u několika cviků. Dnes si poprvé vyzkoušel chůzi po kruhových a válcových úsečích, 

kde si byl zezačátku hodně nejistý, ale po několikátém přechodu přes 4 za sebou 

postavené plošiny získal jistotu a zvládnul to bez větších obtíží. 
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3.5.8 Terapie č. 8 (29. 1. 2016) 

 

Status praesens  

Subj: Pacient se dnes opozdil a šel velmi rychlou chůzí a byl neopatrný. 

Stěžuje si na bolest a výrazný otok PDK. 

 

Obj: Výrazný otok a zarudnutí v oblasti talokrulárního kloubu bilat., palpační citlivost  

a jizva na zevním kotníku stále ještě přelepena, ale již neprosakuje. 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky:  

- snížení otoku PDK  

- zlepšení posunlivosti jizev a protažitelnosti měkkých tkání v jejím okolí 

- obnova kloubní vůle v kloubech s jejím omezením  

- protažení zkrácených svalů DK  

- posílení oslabených svalů PDK  

- zvýšení stability hlezenního kloubu  

- zvyšování zátěže PDK 

 

Návrh terapie: 

- TMT pro lepší hojení a posunlivost jizev a jejich okolí  

- TMT - míčkování PDK pro snížení otoku  

- mobilizace dle Lewita pro obnovení kloubní vůle v talokrulárním kloubu 

- protažení flexorů kolenního kloubu- v leže na zádech pomocí popruhu  

- protažení lýtkových svalů a achillovy šlachy pomocí stretch boardu 

- posilování oslabených svalů PDK s thera-bandem a posilování quadricepsu 

na posilovacím stoji se zátěží  

- cvičení na bosu pro posílení stability hlezenního kloubu a svalů DK 

- chůze po válcových a kruhových úsečích 

- nácvik stoje na 1 DK a na špičkách 

- chůze po pásu 

 

Provedení:  

- tlaková masáž jizvy na vnitřním kotníku, protažení do písmene ,,C“ a ,,S“  

- míčkování v oblasti hlezenního kloubu (opatrně v oblasti jizvy zevního kotníku) 
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- ovlivnění kůže, podkoží a fascií lýtka PDK směrem do rotací  

- mobilizace dle Lewita - Talokrurální kloub PDK (dorzálně) 

- protažení flexorů PDK i LDK v leže na zádech za pomoci popruhu 

- protažení lýtkových svalů a achillovy šlachy pomocí stretch boardu 

- posilovací cvičení s thera-bandem do plantární a dorsální flexe, inverze a everze 

pro posílení oslabených lýtkových svalů + posilování m. quadriceps v sedě – propínání 

a pokrčování DK. 

- posilování m. quadriceps na posilovacím stroji (extenze PDK) se zátěží 10kg (30 

opakování) 

- cvičení na bosu- stoj na obou DK v korigovaném stoji, nácvik předního nášlapu 

a nášlapu do strany, mírné podřepy a přenášení váhy ze špiček na paty a z jedné DK na 

druhou.  

- stoj na špičkách na měkké podložce + stoj na jedné noze na měkké podložce 

- chůze po kruhových a válcových úsečích + přední nášlapy 

- na závěr jednotky chůze po pásu (10 min) 

 

Autoterapie: 

-pokračovat v ledování pro snížení otoku 

-TMT- péče o jizvu na vnitřním i zevním kotníku (opatrně) 

-posilování svalů PDK s thera-bandem 

-zvyšování stability hlezenního kloubu na labilních plochách 

 

Závěr terapeutické jednotky: 

Podařilo se zmírnit otok v oblasti talokrulárního kloubu bilat.. Při cvičení 

na labilních plošinách a při stoji na jedné noze si dnes pacient stěžoval na bolest 

a potřeboval oporu u několika cviků. 
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3.6 Výstupní kineziologický rozbor (1. 2. 2016) 

 

Status praesens  

Subj: Pacient se cítí dobře, je velice pozitivně naladěn a pociťuje pozitivní vliv terapie. 

V průběhu terapie se jeho stav výrazně zlepšil, zejména co se týče stereotypu chůze, 

celkové pohyblivosti hlezenního kloubu, zátěže a stability.  

 

Obj: Pacient je při vědomí, orientován v místě i čase. Ochotně spolupracuje 

a je pozitivně naladěn. Nepoužívá brýle ani jiné pomůcky. Pravá noha je ještě lehce 

oteklá, jizva na zevním kotníku je stále nezhojená a v okolí zarudlá, hybnost P nohy je 

již jen nepatrně snížena oproti LDK. 

 

váha: 69kg  

výška: 189cm  

BMI: 19.32  

 

 

3.6.1 Vyšetření aspekcí 

 

Vyšetření stoje:  

- zezadu:  šířka baze fyziologická 

  P Achillova šlacha méně výrazná 

  Vnitřní i zevní kotník mírně oteklý 

lýtkové svaly symetrické 

podkolení rýhy symetrické 

P stehno ochablejší 

mediální hrany lopatek odstávají  

pravý m.trapezius v hypertonu  

hlava v prodloužení páteře  

 

- zboku:  příčně ploché nohy  

podélná klenba obou DKK snížená  

na zevním kotníku PDK jizva 9cm  

na mediální straně kotníku PDK jizva cca 4,5cm  

hyperkyfóza hrudní páteře 
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mírná protrakce ramen  

hlava v předsunutém držení  

 

- zpředu:  mírný otok PDK v oblasti hlezenního kloubu  

podélná klenba DKK snížená, příčně ploché nohy  

P stehno méně výrazné 

hrudník symetrický  

protrakce ramen  

pravé rameno výše než levé 

hlava symetrická  

 

- stoj na 2 vahách:  PDK: 35kg  

LDK: 36kg  

 

- vyšetření stability: stoj na obou DKK s otevřenýma očima stabilní, se zavřenýma 

očima stabilní. Stoj na 1 DK již zvládne (stále mírná nestabilita). Stoj na špičkách 

stabilní, na patách stabilní. 

 

Rombergův stoj: negativní ve všech stupních 

 

3.6.2 Vyšetření palpací 

 

Vyšetření pánve: SIAS, SIPS, cristy v rovině  

 

3.6.3 Vyšetření chůze  

 

Chůze bez pomůcek 

Šířka baze fyziologická, rytmus chůze pravidelný, krok symetrický u obou DK, nášlap 

přes patu a odraz z metatarsů, odval chodila plynulý. 

Typ chůze: proximální 

Souhyby: pánev, trup i ruce minimální 

Chůze: v tempu, jistá a bez bolesti.  
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Modifikace chůze:  chůze po špičkách: bez patologického nálezu 

   chůze po patách: bez patologického nálezu 

Chůze ze schodů: Pacient již nerotuje celou končetinu, bez mezikroku, přidržuje  

se zábradlí pro větší jistotu.  

Chůze do schodů: Chůze plynulá, bez opory. 

 

3.6.4 Antropometrické vyšetření 

 

Dle Haladové (Haladová, 2005) 

Obvody i délky byly měřeny krejčovským metrem vleže na zádech na lehátku. 

 L (cm) P (cm) 

Funkční délka 91 91 

Anatomická délka 89 89,5 

Obvod nad kolenním 

kloubem 
36 36 

Obvod kolenního kloubu 37 37 

Obvod přes tuberositas tibiae 34 34 

Obvod lýtka 35 34 

Obvod přes kotníky 27 30 

Obvod přes nárt a patu 34 35 

Obuvnická míra 24 24 

Tabulka 6: Antropometrické měření obvodů a délek DKK 
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3.6.5 Goniometrické vyšetření 

 

Dle Jandy (Janda, 1993) - měřeno plastovým goniometrem 

Hlezenní kloub 

Aktivní 

pohyb 

L 

Aktivní pohyb 

P 

Pasivní 

pohyb 

L 

Pasivní pohyb 

P 

Plantární flexe 50° 45° 50° 50° 

Dorzální flexe 10° 5° 10° 5° 

Inverze 40° 35° 50° 45° 

Everze 20° 10° 25° 20° 

Tabulka 7: Vyšetření kloubních rozsahů hlezenního kloubu aktivně i pasivně 

3.6.6 Svalový test 

 

Dle Jandy (Janda, 2004) 

Hlezenní kloub Svaly Inervace LDK PDK 

Plantární flexe M. triceps surae n.tibialis 5 5 

Supinace s dorzální 

flexí 

m.tibialis 

anterior 

n.peroneus 

profundus 
5 4+ (OP) 

Supinace v plantární 

flexí 

m.tibialis 

posterior 
n.tibialis 5 4- 

Plantární pronace mm.peroneí 
n.peroneus 

superficialis 
5 4 

Tabulka 8: Vyšetření svalové síly 

Hodnocení svalové síly:  

0 – nejeví sebemenší známky stahu  

1 – záškub cca 10% - horší než daný stupeň svalové síly  

2 – velmi slabý – cca 25% svalové síly  
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3 – slabý – 50% svalové síly, dokáže pohyb vykonat proti gravitaci  

4 - dobrý – cca 75% svalové síly  

5 – normální odpovídá cca 100% svalové síly  

+ lepší než daný stupeň svalové síly  

- horší než daný stupeň svalové síly  

OP – omezený pohyb 

 

3.6.7 Vyšetření zkrácených svalů 

 

Dle Jandy (Janda, 2004) 

Sval L P 

M.triceps surae m.soleus 0 0 

 

m. 

gastrocnemius

0 

0 0 

Flexory kolenního 

kloubu 
1 1 

Tabulka 9: Vyšetření zkrácených svalů 

Hodnocení zkrácených svalů:  

0: nejde o zkrácení  

1: malé zkrácení  

2: velké zkrácení 
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3.6.8 Vyšetření kloubní vůle  

 

Dle Lewita (Lewit, 2003) 

Kloub směr L P 

MP klouby 
dorzoplantárně 

laterolaterálně 
volná volná 

Hlavičky metatarzů 
dorzálně 

plantárně 
volná volná 

Os cuboideum 
dorzálně 

plantárně 
volná volná 

Os naviculare 
dorzálně 

plantárně 
volná volná 

Os calcaneus 

mediolaterálně 

supinace/pronace 

ventrálně 

volná volná 

Lisfrankův kloub 
dorzálně 

plantárně 
volná 

omezená 

kloubní vůle 

Talokrurální kloub dorzálně volná 
omezená 

kloubní vůle 

Patella 
kraniokaudální 

laterolaterální 
volná volná 

Hlavička fibuly 
ventrodorzální 

posun 
volná volná 

Kolenní kloub krátká páka volná volná 

Tabulka 10: Vyšetření kloubní vůle 
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3.6.9 Vyšetření jizvy  

 

Jizva po OS bimalleolární fraktury pravého hlezenního kloubu na vnitřním 

kotníku je dlouhá 4,5 cm, jdoucí středem vnitřního kotníku, je nebolestivá, stále zarudlá,  

bez strupů, neprosakuje a dobře se hojí. Protažitelnost a posunlivost je omezena již jen 

v proximální části. Jizva na zevním kotníku je dlouhá asi 9 cm a jde taktéž přímo 

středem zevního kotníku, je nebolestivá, zarudlá a v horní části (proximálně) se stále 

vyskytují strupy (pravděpodobně zarostlý steh). Jizva je  neposunlivá, špatně 

protažitelná, prosakuje v proximální části. Kůže a podkoží v blízkém okolí 

je neprotržitelné a neposunlivé.  

 

3.6.10 Vyšetření reflexních změn 

 

Dle Lewita ( Lewit, 2003) 

 

Vyšetření reflexních změn na DKK se týká (kůže, podkoží, fascie, svaly). 

Změny jsou stále viditelné v okolí jizev, zejména na zevním kotníku, 

kde se v proximální části jizva hůře hojí, okolí je stále zarudlé, v proximální části 

neposunlivé a špatně protažitelné. Palpačně přetrvává hypertonus v oblasti achillovy 

šlachy a adduktorů kyčelního kloubu.  

 

3.6.11 Neurologické vyšetření  

 

Dle Seidla (Seidl, 2015) 

Vyšetření čití:  

povrchové – taktilní na PDK v oblasti jizvy na laterální straně kotníku snížená citlivost 

v dermatomu S1 v oblasti hlezenního kloubu. 

termické -BPN v dermatomu L5, S1. 

hluboké – polohocit, pohybocit, taxe BPN v dermatomu L5, S1. 
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3.7 Závěr výstupního kineziologického rozboru  

 

Pacient je již téměř 4 měsíce po OS bimalleolární fraktury hlezenního kloubu 

vpravo. Z vyšetření stoje je patrný již jen minimální otok v celé oblasti hlezenního 

kloubu a achillovy šlachy, příčně i podélně propadlá nožní klenba. Dle vyšetření 

stability stoje jsem zjistila mírnou nestabilitu ve stoji na jedné noze. Při chůzi chybí 

souhyby pánve, trupu i rukou. Při chůzi ze schodů se pacient musí stále přidržovat. 

Z antropometrického měření jsou patrné jen minimální rozdíly v obvodech přes kotníky, 

patu a nárt a stále výrazný rozdíl v obvodu lýtka na PDK. Omezený rozsah pohybu 

je minimální v pohybech dorzální, plantární flexe a výrazný co se týče inverze  

a everze. Ze svalového testu vyplývá oslabení svalu m. tibialis anterior, m. tibialis 

posterior (4+) a m. peronei na stupeň č. 4 na PDK. Z vyšetření zkrácených svalů  

je patrné zkrácení v oblasti flexorů kolenního kloubu na stupeň č. 1 u PDK i LDK. Jizva 

na vnější straně kotníku je dlouhá asi 9 cm a jde přímo středem zevního kotníku, 

je nebolestivá, zarudlá, v horní části (proximálně) prosakuje a jsou zde stále strupy 

(zarostlý steh), je neposunlivá v proximální části, špatně protažitelná. Kůže a podkoží 

v blízkém okolí je neprotažitelné a neposunlivé. Jizva na vnitřním kotníku 

se hojí lépe, ale je také stále zarudlá. Reflexní změny byly opět nalezeny 

v oblasti operace PDK, v okolí jizev zejména na zevním kotníku, achillovy šlachy  

a adduktorů kyčelního kloubu PDK. Kloubní vůle je omezena u Lisfrankova  

a talokrulárního kloubu. Vyšetření taktilního čití odhalilo sníženou citlivost v oblasti 

jizvy z laterální strany P kotníku. 

 

3.8 Zhodnocení efektu terapie  

 

3.8.1 Stoj  

 

Stoj se příliš nezměnil, u hlezenních kloubů lze pozorovat pouze zmírnění otoku  

na PDK a docílení symetrie lýtkových svalů. Zlepšení najdeme u stoje na dvou vahách,  

kde se díky nácviku a edukaci správného zatěžování obou DKK snížil rozdíl mezi L a P 

končetinou. V rámci vyšetření stability stoje s otevřenýma a zavřenýma očima 

je pacient již stabilní. Nyní již zvládne stoj na špičkách, patách i na jedné noze s mírnou 

nestabilitou, což před terapií nebyl schopen provést. 
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3.8.2 Chůze  

 

K největšímu zlepšení došlo ve stereotypu chůze, kdy se pacient díky nácviku 

SMS a aktivaci plosky se naučil správně a plynule odval chodidla, rytmus chůze 

se zpravidelnil a délka kroku se vyrovnala. Chůze je bezbolestná, plynulá, a došlo 

k úplnému vymizení antalgického vzoru. Pacient již dokonce zvládne chůzi po špičkách 

i po patách, což před terapií nezvládl a byl limitován velkou bolestí. 

 

3.8.3 Obvody a délky DKK 

 

 Před terapií L/P 

(cm)  

Po terapii L/P(cm) 

Funkčí délka 91/91 91/91 

Anatomická délka 89/89,5 89/89,5 

Obvod nad kolenním kloubem 36/36 36/36 

Obvod kolenního kloubu 36/37 37/37 

Obvod přes tuberositas tibiae 34/34 34/34 

Obvod lýtka 35/32 35/34 

Obvod přes kotníky 27/32 27/29 

Obvod přes nárt a patu 34/37 34/35 

Obuvnická míra 24/24 24/24 

Tabulka 11: Obvody a délky DKK- zhodnocení efektu terapie 

Během terapie se podařilo díky měkkým technikám a mobilizacím zmenšit 

některé obvody v oblasti hlezenního kloubu a nohy, z čehož nejvíce v oblasti 

přes kotníky. Rovněž se podařilo zvětšit obvod P lýtka díky posilování m. triceps surae.  
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3.8.4 Kloubní rozsahy 

 

Hlezenní kloub 
Před terapií AP 

L/P 

Před terapií PP 

L/P 

Po terapii AP 

L/P 

Po terapii PP 

L/P 

Plantární flexe 50°/35° 50°/40° 50°/45° 50°/50° 

Dorzální flexe 10°/0° 10°/0° 10°/5° 10°/5° 

Inverze 40°/35° 50°/45° 40°/35° 50°/45° 

Everze 20°/10° 10°/20° 20°/15° 25°/20° 

Tabulka 12: Kloubní rozsahy aktivních i pasivních pohybů – zhodnocení efektu terapie 

 

Během terapie se nám podařilo zvýšit rozsahy aktivního a pasivního pohybu 

hlezenního kloubu, nejvíce dorzální a plantární flexe, mírně i rozsah aktivní everze. 

Nezměněna zůstala inverze, která nebyla výrazně omezena. Rozsahy se zvětšily díky 

uvolnění měkkých tkání v oblasti hlezenního kloubu, dále využití mobilizačních technik 

na drobné klouby nohy a hlezenního kloubu, posílení oslabených svalů a protažení 

zkrácených svalů této oblasti metodou PIR s protažením. 

3.8.5 Zkrácené svaly 

 

Sval Před terapií L/P Po terapii L/P 

M.triceps surae 

m.soleus 0/0 0/0 

m. 

gastrocnemius

0 

0/0 0/0 

Flexory kolenního 

kloubu 
1/2 1/1 

Tabulka 13: Zkrácené svaly-zhodnocení efektu terapie 

Díky technice PIR s protažením a protahovacím cvikům s popruhem 

a za pomoci stretch boardu, došlo k protažení m. soleus a hamstringů, kde došlo ke 

snížení zkrácení ze stupně č. 2 na stupeň č. 1.  
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3.8.6 Svalová síla 

 

Hlezenní kloub Svaly Inervace 
Před terapií 

L/P 

Po terapii 

L/P 

Plantární flexe m. triceps surae n.tibialis 5/5- 5/5 

Supinace s 

dorzální flexí 
m.tibialis anterior n.peroneus profundus 5/4+(OP) 5/4+  

Supinace v 

plantární flexí 
m.tibialis posterior n.tibialis 5/4- 5/4- 

Plantární pronace mm.peroneí n.peroneus superficialis 5/4-(OP) 5/4 

Tabulka 14: Svalová síla – zhodnocení efektu terapie 

Byla zvýšena svalová síla některých svalových skupin. Posílení bylo cíleno 

zejména na svaly hlezenního kloubu a na m. quadriceps femoris. K tomu byly využity 

některé posilovací techniky, analytická cvičení s thera-bandem a na posilovacím 

přístroji a chůze na páse. 

 

Měkké tkáně  

 

Tlakovou masáží byla postupně uvolněna zejména jizva na mediální straně 

hlezenního kloubu, která byla před začátkem terapie hodně přirostlá a neposunlivá. 

Použitím techniky měkkých tkání byly uvolněny povrchové měkké tkáně v oblasti nohy  

a hlezenního kloubu. Metodou PIR byl snížen tonus m. gastrocnemius vpravo. Dále 

přetrvává hypertonus na PDK u adduktorů kyčelního kloubu. Aktivací svalstva DKK 

pomocí metody senzomotorické stimulace a posilováním byl zvýšen tonus m. rectus 

femoris PDK.  
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3.8.7 Kloubní vůle  

 

Před terapií byla kloubní vůle u pravé nohy a hlezna omezená téměř ve všech 

kloubech. Během terapie se díky mobilizačním technikám podařilo téměř ve všech 

kloubech obnovit joint play. K obnovení kloubní vůle také přispěla cvičení k aktivaci 

plosky (senzomotorická stimulace) a také správné zapojení nohy při chůzi. Stále zůstala 

omezená kloubní vůle u Lisfrankova a talokrulárního kloubu. 

Kloub směr 
Před terapií 

L/P 

Po terapii 

L/P 

MP klouby 
dorzoplantárně 

laterolaterálně 
volná/volná volná/volná 

Hlavičky metatarzů 
dorzálně 

plantárně 

volná/omezená 

KV 
volná/volná 

Os cuboideum 
dorzálně 

plantárně 

volná/omezená 

KV 
volná/volná 

Os naviculare 
dorzálně 

plantárně 

volná/omezená 

KV 
volná/volná 

Os calcaneus 

mediolaterálně 

supinace/pronace 

ventrálně 

volná/omezená 

KV 
volná/volná 

Lisfrankův kloub 
dorzálně 

plantárně 

volná/omezená 

KV 

volná/omezená 

KV 

Talokrurální kloub dorzálně 
volná/omezená 

KV 

volná/omezená 

KV 

Patella 
kraniokaudální 

laterolaterální 
volná/volná volná/volná 

Hlavička fibuly 
ventrodorzální 

posun 

volná/omezená 

KV 
volná/volná 

Kolenní kloub krátká páka volná volná/volná 

Tabulka 15: Kloubní vůle 
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3.9 Závěr zhodnocení efektu terapie 

 

Z mého pohledu byla pro pacienta terapie přínosná v mnoha ohledech. Zejména 

co se týče aktivace plosky nohy a jejího celkového zapojení do stereotypu chůze, 

na kterém jsme usilovně pracovali. Nejvíce se osvědčila metoda senzomotorické 

stimulace, kde jsme využívali mnoho přístupných pomůcek – od sbírání malých 

předmětů pomocí prstů, přes různé typy simulačních podložek, až po balanční plošiny. 

Podařilo se nám výrazně lepšit stereotyp chůze a stabilitu pravého hlezenního kloubu, 

což bylo pro pacienta velice důležité, vzhledem k jeho povolání a provozování 

sportovních aktivit. Tady se nám nejvíce osvědčili nestabilní plochy a modifikace 

chůze. Terapie bylo pro pacienta zajímavá a v některých ohledech i zábavná. Využili 

jsme velké množství pomůcek, kterých bylo na pracovišti nespočet, a umožnily vytvořit 

terapii pestřejší. Pacient po celou dobu velice ochotně spolupracoval. Pokud nedojde ke 

vzniku komplikací, měl by se pacient brzy vrátit ke svým každodenním aktivitám i 

rekreačním sportům.  

  



69 

 

4 ZÁVĚR 
 

Cíle, které jsem si stanovila v úvodu práce, byly splněny a během jejího 

zpracovávání jsem se díky studování odborné literatury zabývající se problematikou 

hlezenního kloubu dozvěděla mnoho užitečných a zajímavých informací a to zejména  

z oblasti kineziologie, traumatologie a fyzioterapie. Největším přínosem pro mě byla 

souvislá čtyřtýdenní klinická praxe v Centru léčby pohybového aparátu ve Vysočanech, 

kde jsem měla možnost intenzivně pracovat se svým pacientem a pozorovat efektivitu 

své terapie. Pacient i personál se mnou velice ochotně spolupracovali a měla jsem 

možnost k terapii využít mnoha pomůcek a rozšířit své praktické  

i teoretické znalosti a dovednosti, nejen diagnózy bimalleolární fraktury, ale i ostatních 

diagnóz. Veškeré získané zkušenosti a poznatky využiji v klinické praxi i u závěrečných 

státních zkoušek.  

.   
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Příloha č. II. – Informovaný souhlas pacienta 

 

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 na ………………….………………………., 

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 

……………………………………………………………………….................................

......... 

 

Cílem této bakalářské práce je 

 ……..............................................................................................  

 

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: .............................. 
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Příloha č. V. – Seznam zkratek 

AA- Alergie 

ABD -abdukce 

ADD- addukce 

AEK- Agisticko-excentrické kontrakční 

postupy 

AP -aktivní pohyb  

ATC- articulacio talocrularis  

bilat. -bilaterálně 

BMI -body mass index 

CLPA- Centrum -léčby pohybového 

aparátu 

DKK-dolní končetiny 

EK -Etická komise 

FA – farmakologická anamnéza  

FH -francouzské hole  

FNKV- Fakultní nemocnice Královské 

Vinohrady 

FTVS -Fakulta tělesné výchovy a sportu  

HKK -horní končetiny 

IP -interfalangový  

ISO -International Organization for 

Standardization 

kl. – kloub  

L -levý 

l. dx – latero dexter  

LDK -levá dolní končetina 

lig. -ligamentum  

LS-pátěř-bederní páteř 

LTV -léčebná tělesná výchova  

m. – musculus  

m. -musculus  

MM – musculi 

MOB- mobilizace 

 

 

MT – metatarzální  

n. – nervus  

NO- nynější onemocnění 

OA – osobní anamnéza  

OP – omezený pohyb 

Op. – operace 

OS – osteosyntéza 

P – pravý 

P -pravý 

PDK -pravá dolní končetina 

PIR -postizometrická relaxace 

PNF -proprioceptivní neuromuskulární 

facilitace 

PP -pasivní pohyb  

RA- rodinná anamnéza 

PA- pracovní anamnéza 

RHB -rehabilitační 

RTG -rentgen  

SA- sociální anamnéza 

SI- sacroiliacální skloubení 

SIAS -spina iliaca anterior superior 

Sin - vlevo 

SIPS -spina iliaca posterior superior 

SMS -senzomotorická stimulace 

SPA- sportovní anamnéza 

Tbl- tableta 

TEN -tromboembolická nemoc  

ThL – přechod mezi hrudní a bederní 

páteří 

TMT -techniky měkkých tkání  

UK -Univerzita Karlova  

VR -vnitřní rotace 

ZR -zevní rotace 
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(Archiv pacienta, 2015) 

Obrázek č. 2 – RTG Bimalleolární fraktura hlezenního kloubu vpravo (pohled ze 

strany) 

 

(Archiv pacienta, 2015)  
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Obrázek č. 3 – Jizva na vnitřním kotníku 

 

(Lucie Vokatá, 2016) 

Obrázek č. 4 – Jizva na zevním kotníku 

 

 

(Lucie Vokatá, 2016) 


