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Abstrakt 

Autor: 

Michal Šaroch 

Název práce: 

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po polytraumatu pánve s pooperační parézou 

n. peroneus nejisté etiologie 

Cíle práce: 

Cílem této práce je shrnutí teoretických poznatků o polytraumatu pánve a o paréze 

n. peroneus a zpracování kazuistiky pacienta, s pooperační parézou n. peroneus nejisté 

etiologie, který podstoupil osteosyntézu pánve, z pohledu fyzioterapeuta. 

Metoda: 

Práce je rozdělena na část obecnou (teoretickou) a speciální (praktickou). Obecná část byla 

zpracována na základě odborné literatury a shrnuje základní informace o problematice 

polytrauma pánve a paréza n. peroneus. Část speciální zaznamenává průběh rehabilitace 

s pacientem po polytraumatu pánve a současnou parézou n. peroneus v rámci souvislé 

odborné praxe. 

Výsledky: 

Nejlepších výsledků bylo dosaženo v rámci terapie zlepšení celkové kondice, zvýšení svalové 

síly a chůze. Výsledný efekt byl zaznamenán jak objektivně, tak subjektivně. 
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Abstract 

Autor: 

Michal Šaroch 

Title: 

Casuistic of physiotherapy treatment of a patient with previous pelvis polytrauma and with 

post-operative paresis of n. peroneus of uncertain etiology 

Objective: 

The aim of the thesis is to summarize theoretical knowledge of pelvis polytrauma and paresis 

of n. peroneus and to elaborate a case study on physiotherapy treatment of a patient with post-

operative paresis of n. peroneus of uncertain etiology who underwent osteosynthesis of pelvis. 

Methods: 

The thesis is divided into two parts – general (the teoretical) and special (practical). The 

theoretical part comprises the analysis of peer-reviewed literature and it summarises basic 

information on issues of pelvis polytrauma and paresis of n. peroneus. Based on continuous 

physiotherapy internship, the practical part documents the process of rehabilitation of the 

patient with previous pelvis polytrauma currently suffering from paresis of n. peroneus. 

Results: 

The therapy achieved the best results in treatment directed to improveoverall physical 

condition of the patient, increasemuscle strength and improve walk. The final effect of the 

therapy was observed both subjectively and objectively. 
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1 ÚVOD 

Hlavním cílem, této bakalářské práce, je zpracování kazuistiky pacienta po 

polytraumatu pánve s pooperační parézou n. peroneus nejisté etiologie. Bakalářská práce je 

rozdělena na dvě části, první je část obecná a druhá je část speciální. 

Obecná část bakalářské práce je teoretická. Pojednává se zde o zlomeninách pánve 

a současně o paréze peroneálního nervu. V rámci těchto onemocnění popisuji anatomii, 

etiologii vzniku, klasifikaci, terapii a následnou rehabilitaci. 

Část speciální je část praktická. V této části nalezneme kazuistiku pacienta, která 

vznikla na základě souvislé odborné praxe. Kazuistika pacienta obsahuje vstupní i výstupní 

kineziologický rozbor, krátkodobý i dlouhodobý terapeutický plán, návrh terapie a podrobně 

popsané jednotlivé terapeutické jednotky, které jsem s pacientem prováděl v průběhu praxe. 

Nechybí zde ani následné zhodnocení efektu terapie. Při vyšetřeních a terapiích se používaly 

pouze metody a techniky, které odpovídají znalostem studenta 3. ročníku bakalářského studia 

na UK FTVS. 

Pacienta s touto diagnózou byl vybrán z toho důvodu, že zlomeniny v oblasti pánve 

patří mezi nejzávažnější  poranění skeletu a celkově tvoří 3% všech zlomenin. Proto se tyto 

poranění staly samostatným podoborem v traumatologii a operace se provádí na 

specializovaných pracovištích. Operační řešení jsou velmi složité, a možnost prostudovat 

operační postup byl jeden z důvodů, proč byl pacient s touto diagnózou vybrán.  
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2 OBECNÁ ČÁST 

2.1 Polytrauma pánve 

Pokorný (2002) popisuje polytrauma jako současné poranění více tělesných oblastí nebo 

systémů, přičemž alespoň jedno z nich bezprostředně ohrožuje život poraněného. 

2.1.1 Anatomie pánve 

Pánevní kosti tvoří kruh, na který je v křížokyčelním kloubu přenášena převážná část 

hmotnosti těla. Pánevní pletenec je složen ze dvou pánevních kostí a z kosti křížové. Kruh 

pánevních kostí je spojen tuhým křížokyčelním kloubem a chrupavčitou sponou (symfysou). 

Kostěný prstenec vytváří pánev (pelvis), ohraničující pánevní prostor.  

Pánevní kost (os coxae) je u dospělého člověka jednotná. Vzniká spojením tří, původně 

samostatných kostí: kyčelní kosti, stydké kosti a sedací kosti.  

- Kyčelní kost (os ilium) tvoří horní část pánevní kosti. Je to plochá lopatovitá kost 

s ostrým horním okrajem (hřebenem), který dopředu vybíhá v hmatný horní přední trn 

kyčelní kosti (spina). Na zevní ploše lopaty je hluboká jamka kyčelního kloubu 

(acetabulum), jejíž dno vzniká spojením a osifikací všech tří pánevních kostí.  

- Stydká kost (os pubis) a sedací kost (os ischii) lemují tzv. ucpaný otvor, uzavřený 

vazivovou blánou a svaly. Dolní obvody sedacích kostí vybíhají v mohutné sedací 

hrboly. Zadní okraje pánevních kostí jsou vykrojeny velkým a malým sedacím 

zářezem.  

- Pánevní kosti jsou kloubně spojeny s kostí křížovou. Vzhledem k potřebě stability 

pánevního pletence, jsou v tomto skloubení možné pouze nepatrné kývavé pohyby. 

V kloubu jsou především odpruženy nárazy přenášené z páteře (např. při chůzi 

a dopadech) na dolní končetiny a na kostru pánve.  

Spona stydká (symfysa) je destičkovitá chrupavka, vsunutá mezi sousedící stydké kosti. 

Spojení kostí je doplněno silnými vazy, uspořádanými jako pruhy, jdoucími po dolním okraji 

obou kostí. (Dylevský, I. et al., 2000, Čihák, R. et al., 2011) 

2.1.2 Vazy pánve 

Vazivový aparát pánve zajišťují 2 pevné vazy - lig. sacrospinale (od spina ischiadica až 

po okraj os sacrum) a lig. sacrotubelare (od okraje os sacrum a kostrče až po tuber 

ischiadicum). Oba vazy spolu v pánevní kosti vytvářejí otvory pro postup svalů a cév foramen 

ischiadicum maius. Jako třetí pánevní vaz uvádíme lig. inguinale (od spina iliaca anterior 
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superior po tuberculum pubicum). Kloubní pouzdro křížokyčelního kloubu zpevňují ligg. 

sacroiliaca ventralia probíhající po přední straně kloubu (od S1-2 po kyčelní kosti). Mezi kostí 

křížovou a kostí kyčelní probíhají ligg. sacroiliaca dorsalia, která naléhají z dorsální strany na 

ligg. sacroiliaca interossea (od tuberositas sacralis ossis sacri po tuberositas iliaca ossis ilii). 

Stydká spona je  zpevňována lig. pubicum superius a lig. arcuatum pubis, spojující obě stydké 

kosti pod symfýzou.   

Vazivový aparát zajišťující stabilitu kyčelního kloubu je velmi pevný. Je tvořen 

vazivovým prstencem na okraji acetabula (labrum acelabulare), kloubním pouzdrem (capsula 

articularis) a zesilujícími vazy. Na labrum acetabulare navazují další dva vazy lig. 

transversum acetabuli (přemosťující spolu s labrem incisuru acetabuli) a z něj odstupující 

intraartikulámí lig. capitis femoris, které se upíná na hlavici femuru. Labrum acetabulare 

přispívá k prohloubení jamky kyčelního kloubu. Kloubní pouzdro je připevněno na 

acetabulum po celém okraji těsně zevně od labrum acetabulare. Na femur dosahuje ventrálně 

na bazi krčku, na spodním okraji krčku se upíná nad trochanter minor, na zadní ploše krčku 

probíhá přibližně jeho středem, takže jeho laterální část je umístěna extraartikulárně. Pouzdro 

je zpevňováno velmi silnými mimokloubními vazy. Mezi ně patří lig. iliofemorale na 

ventrální straně kloubu (od spina iliaea anterior inferior po linea intertrochanterica) lig. 

pubofemorale (od ramus superior ossis pubis jde kaudálně), lig. ischiofemorale na dorzální 

straně (od corpus ossis ischii) a prstencový vaz zona orbicularis obkružující krček femuru 

v jeho nejužším místě (upíná se na spina iliaca anterior inferior ). Labrum a vazy srůstají 

s kloubním pouzdrem v jeden celek. Volné je jen lig. capitis femoris uvnitř kloubu. Kloubní 

pouzdro je nejmohutnější ve své ventrální části a naopak zeslabeno dorzokraniálně (Čihák, 

2006, Nedoma et a1., 2006, Dungl et al., 2005). 

2.1.3 Svaly pánve 

Pokud se bavíme o svalech pánve, musíme popsat svaly břišní, svaly pánevního dna 

a svaly kyčelního kloubu. 

Břišní svaly, upínající se k pánvi, můžeme rozdělit na ventrální skupinu svalů, kam se 

řadí m. rectus abdominis a m. pyramidalis, laterální skupinu svalů, kde se nacházejí  

m. obliquus abdominis externus et internus abdominis a m. transversus abdominis a dorzální 

skupinu svalů kam řadíme m. quadratus lumborum.  

Svaly pánevního dna jsou m. levator ani, m. ischiococcygeus, m. sphincter ani externus, 

m. transversus perinei superficialis, m. ischiocavernosus. Další jsou svaly jako je  
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m. transversus perinei profundus, vyskytující se pouze u mužů, či  m. compressor urethrae, 

m. sphincter urethrovaginalis, které se naopak vyskytují pouze u žen. Zajímavostí jsou 

m. bulbospongiosus a m. sphincter urethrae externus, pro jejich rozdílnost u můžu a u žen. 

(Dylevský, 2009b) 

"Rozsáhlý pohyb v kyčelním kloubu je zajištěn 21 svaly, které jsou umístěn v oblasti 

pánve, hýždě a stehna" (Nedoma et al., 2006, s. 194) 

Čihák (2006)  rozděluje svaly kyčelního kloubu na přední skupinu svalů, kde nalezneme 

m. iliopsoas , zadní skupinu svalů, kde jsou povrchově uložené m. gluteus maximus, medius, 

minimus a m. tenzor fascie latae, a hluboké pelvitrochanterické svaly, obsahující 

m. piriformis, mm. gemelli, m. obturatorius internus a m. quadratus femoris. Pohyb kyčelního 

kloubu dále ovlivňují svaly stehna, které se dělí na ventrální skupinu flexorů, v které 

naezneme m. sartorius a m. rectus femoris, mediální skupinu adduktorů, obsahující 

m. pectineus, m. adducktor longus, brevis a magnus, m. gracilis a m. obturatorius externus 

a dorzální skupinu extenzorů, kde jsou m. biceps femoris, m. semitendinosus 

a m. semimembranosus.  

2.1.4 Funkce pánve 

Dylevksý (2009) uvádí, že je význam pánve dán jejím funkčním uplatněním. Mezi 

hlavní funkce pánve řadíme transmisní systém, inzerční plochu a protektivní a podpůrný 

systém. 

Transmisní systém umožňuje propojení mezi páteří a dolními končetinami. Ze spodu je 

pánev podepřena hlavicemi stehenních kostí, a přes toto spojení se přenáší váha na dolní 

končetiny. 

Protektivní a podpůrný systém je dán silou (tloušťkou) a mechanickou odolností 

pánevních stěn a křížové kosti. U okrajů acetabula končí zesílené pásy kostí, táhnoucí se 

téměř rovnoběžně s linea terminalis, které vedou od prvního křížového obratle, přejímajícího 

hmotnost trupu. Sám okraj acetabula je velmi odolný na zatížení. Z okrajů kloubní jamky jdou 

další dva zesilující kostní pruhy, které můžeme rozdělit na dolní pás, jdoucí v rameni sedací 

kosti a končící v tuber ischiadicum, a horní pás probíhající směrem ke stydké kosti.  

Nejtenčími místy na kostěné pánevní stěně jsou středy kyčelních kostí. Horní a dolní okraje 

foramen obturatum a dno kloubních jamek kyčelních kloubů. V těchto místech se kostěný 

podklad tvoří pouze slabou ploténkou kompakty tzn., že spongióza v těchto místech chybí. 

V těchto oslabených místech je také nepevně fixován periost. Proto je většina pánevních 
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zlomenin typická průběhem lomných linií, které procházej kostěnými okraji foramen 

obturatum, dnem acetabula a otvory vedoucími do křížového kanálu. 

Jako funkci inzerční plochy pánve uvádíme plochy, na které začínají nebo se naopak 

upínají různé svalové skupiny (Dylevský, 2009a, Dylevský, 2009b) 

2.1.5 Biomechanika kyčelního kloubu 

2.1.5.1 Kinematika 

Rozsah pohybů kyčelního kloubu je omezen příslušnými vazy a výškou labrum 

glenoidale. Dále ho také ovlivňují další faktory jako je věk, postižení kloubu různými 

onemocněními, úrazy a především celkový stav kloubu. 

Pohyby kloubu jsou možné téměř všemi směry. Základní postavení umožňuje provést 

flexi do 120°, extenzi do 15°a pohyby cirkumdukční ( Dylevský, 2009a) 

2.1.5.2 Statika a dynamika 

Na statiku a dynamiku kyčelního kloubu působí spousta faktorů, jako jsou tvar 

acetabula, velikost hlavice femuru, směry osy femorálního krčku a osy acetabula, které jsou 

hlavními kostěnými faktory pro stabilitu kyčelního kloubu (Kapandji, 1987). 

Acetabulum se v dospělosti sklání zevně dolů a dopředu, přesto je postavení a sklon 

velmi individuální a variabilní. Závisí na věku pohlaví a také vývoji každého jedince. Na 

acetabulu popisujeme rovinu proloženou okrajem acetabula, svírající s horizontální rovinou 

úhel 40° - 45° (tzv. inklinace acetabula) a s čelní rovinou asi úhel 30°- 35° (tzv. anteverze 

acetabula). Osa acetabula směřuje kaudálně, laterálně a ventrálně ( Dylevský, 2009a) 

Dlouhý, šikmo probíhající krček femuru je formován dvěma silovými komponentami. 

První působí přes acetabulum na hlavici a druhá přes velký trochanter na proximální metafýzu 

femuru. Osa krčku femuru směřuje kraniálně, mediálně a ventrálně. Odchylky od osy krčku 

femuru popisují dva úhly. V rovině frontální je to kolodiafyzární úhel, definovaný jako úhel, 

který svírá podélná osa těla stehenní kosti s osou jejího krčku. V rovině transverzální pak 

torzní úhel, měřený mezi ramenem spojujícím kondyly femuru a ramenem totožným s osou 

krčku. Oba úhly jsou působením tahu svalů kyčelního kloubu a způsobem zatížení  průběhu 

ontogeneze fyziologicky formovány ve smyslu snižování obou úhlů. Norma v dospělém věku 

je 125°u kolodiafyzárního úhlu a 14° u torzního úhlu s tolerancí 8°až 15° (Dungl, 2005, 

Batoníček, 2004). 
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Ve vzpřímené pozici není hlavice femuru zcela kryta acetabulem a největšímu tlaku je 

tak vystavena její antero-superiorní část. Moment, kdy je hlavice zcela překryta jamkou, je 

přibližně v 90°flexi, mírné abdukci a zevní rotaci v kyčelním kloubu. Míru centrace hlavice 

v jamce kyčelního kloubu udává tzv. Wibergův úhel, který svírá kolmice procházející středem 

hlavice se spojnicí středu hlavice a laterálního okraje acetabula. Normou v dospělosti je 20° 

(Dungl, 2005). 

2.1.6 Etiologie 

Traumata v oblasti pánve jsou převážně způsobena vysokoenergetickými mechanismy, 

tzn. hrubým přímým násilím při autonehodách, pády z výše, zavalením či přiražením k pevné 

podložce. Méně časté jsou sportovní úrazy a v minimu případů se jedná o poranění izolované. 

Okrajové zlomeniny jsou způsobeny přímým i nepřímým násilím, často u adolescentních 

sportovců. Dětská poranění pánve nejsou častá, avšak mechanismus úrazu bývá podobný. 

Poranění pánve jsou často součástí větších polytraumat nebo sdružených poranění. Vždy je 

třeba myslet na poranění velkých cév, vývodných cest močových, břicha a nitropánevních 

orgánů obecně. (Pokorný et al., 2002) 

2.1.7 Klasifikace 

Z hlediska biomechaniky je nutno posoudit, jak poranění poškodilo stabilizační 

schopnosti pánevního kruhu. Od toho se odvíjí léčebná diagnostika a následná léčba. 

Rozhodující je tzv. zadní komplex (sakrum , SI skloubení, os ilium a LS přechod). Přechody 

mezi stabilním a nestabilním poraněním mohou být plynulé. (Pokorný et al., 2002) 

Pro klasifikaci pánevních zlomenin bylo publikováno více klasifikačních systémů. 

Nejrozšířenější je systém dle Pennela a Tileho z roku 1980, který zohledňuje směr úrazového 

násilí: 

- předozadní komprese - zevně rotační dislokace typu otevření knihy 

- laterální komprese - vnitřní rotace jedné poloviny pánve 

- translační síla - dislokace rotační a vertikální 

Z těchto třídění vyplývá AO klasifikace: 

V poranění typu A, sakroiliakálního komplex je neporušený. Pánevní kruh má stabilní 

zlomeninu, která může být spravována bez operačního zákroku.  
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Při poranění typu B jsou působeny buď vnější, nebo vnitřní rotační síly, které vedou 

k částečnému narušení zadního sakroiliakálního komplexu. Ty jsou často nestabilní.  

U poranění typu C se vyznačují úplné přerušení zadního sakroiliakálního komplexu a 

jsou oba rotační a vertikálně nestabilní. Tato zranění jsou výsledkem velkou silou, obvykle od 

havárie motorového vozidla, spadnout z výšky, nebo těžké komprese.  

Typ A - zadní pánevní segment je intaktní - zlomeniny stabilní 

- A1 - avulzní okrajové zlomeniny 

- A2 - zlomeniny lopaty kosti kyčelní bez porušení pánevního kruhu včetně izolovaných 

zlomenin ramének kosti stydké 

- A3 - příčné zlomeniny kosti křížové a kostrče 

Typ B - zadní segment je tangován částečně - zlomeniny rotačně nestabilní 

- B1 - zevně rotační zlomeniny s rozestupem symfýzy přes 3 cm nebo se zlomeninami 

ramének tzv. motýlkovitá zlomenina. Roztržen jen přední sakroiliakální vaz. 

unilaterální "open box" 

- B2 - laterálně kompresní poranění s vnitřní rotací - roztržen jen přední SI vaz. 

raménka stydké kosti jsou přes sebe přesunutá. Zadní komplex komprimován 

- B3 - zevně rotační zlomenina s oboustranným poraněním SI vazů - bilaterální "open 

book" 

Typ C - zadní pánevní segment je tangován totálně - zlomeniny rotačně a vertikálně nestabilní 

- C1 - komplexní unilaterální postižení  

- C2 - kompletní postižení unilaterální a nekompletní kontralaterálně  

- C3 - komplexní postižení bilaterální (Pokorný et al., 2002, Mechem, 2015). 

Komplexní poranění pánve 

Tímto pojmem označujeme zlomeniny pánevního kruhu, které jsou sdruženy s lokálním 

poraněním cév, nervů, pánevních orgánů či měkkých tkání (bez ohledu na AO klasifikaci). 

2.1.8 Diagnostika 

Diagnostika poranění pánve se opírá o klinické vyšetření, RTG a CT dle kterých se 

provede rozvaha o léčebném procesu. (Rickman et al. 2008). Z RTG vyšetření provádíme 

standardně předozadní snímek a při zlomeninách pánevního kruhu  Pennalovy projekce (tzv. 
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vchodová a tangenciální projekce) šikmým sklonem paprsku ve 45 st. k podélné ose těla. Při 

zlomeninách acetabula doplňujeme předozadní projekci pánve a postižené kyčle 

o Letournelovy projekce (šikmý sklon RTG paprsku ve 45 st. v bočném směru). 

U závažnějších zlomenin pánve a acetabula je indikováno CT vyšetření. Při diagnostice dále 

vycházíme z anamnézy a klinického nálezu. Klinicky sledujeme tvar pánve resp. její 

asymetrii, hematomy nebo jiná poranění. Palpačně předozadním a bočným tlakem 

posuzujeme stabilitu. Zjišťují se příznaky jisté - deformace končetiny, krepitace úlomků, 

patologická pohyblivost končetiny, a příznaky pravděpodobné jako bolest, otok, funkční 

porucha končetiny. Samozřejmostí je zavedení močového katetru, vyšetření moči na 

makroskopickou hematurii a vyšetření per rectum. (Višna et al., 2004, Pokorný et al., 2002) 

Zlomeniny typu A 

V anamnéze direktní násilí na lopatu kosti kyčelní, krajinu kostrče, sakra, perineum 

nebo sponu stydkou. Lokální bolest, hematom. U zlomenin dolního sakra a kostrče lze při 

vyšetření per rectum zjistit prosáknutí, dislokaci nebo patologický pohyb. Klinické podezření 

na zlomeninu je nutno ověřit RTG. snímkem. U avulzních zlomenin se obvykle jedná o úrazy 

sportovní (fotbal, gymnastika) při nekoordinované svalové činnosti. (Pokorný et al., 2002) 

Odtržení: 

- spina iliaca anterior superior - m. sartorius, m. tenzor fascie latae 

- spina iliaca anterior inferior - m. rectus femoris 

- tuber ischiadicum - m. biceps femoris, m. semitendinosus, m. semimembranosus 

Zlomeniny typu B a C 

V anamnéze se snažíme posoudit hlavní směr úrazového násilí  

Vyšetření 

Spočívá v posouzení bolesti a patologické laxicity při tlaku na symfýzu a lopaty kosti 

kyčelní. Velký rozestup symfýzy často bývá hmatatelný. Již při prvním vyšetření je nutné 

myslet na možnost komplexního poranění pánevního kruhu. Nesmí být přehlédnuto krvácení, 

poranění močového měchýře a uretry, které se dále projeví na sonografii. (Pokorný et al.,  

2002) 
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2.1.9 Komplexní poranění pánve 

Zlomeniny pánve bývají sdružené s dalšími poraněními pánevních orgánů, jež mohou 

bezprostředně ohrozit život raněného a vést k následným komplikacím a trvalým 

invalidizujícím stavům. 

Při vyšetření by se neměla přehlédnout arteriální a venózní krvácení, poranění 

urologická nebo poranění sakrálního plexu. 

2.1.9.1 Krvácení 

Nejčastějším zdrojem krvácení jsou presakrální a perivezikální žilné pleteně. Nejtěžší je 

krvácení z roztržených ilických tepen a žil. 

Nedaří-li se pacienta oběhově stabilizovat je nutná akutní chirurgická léčba 

- krvácení intraperitoneální - klinické podezření potvrdí sonografie. Orgánové poranění 

se řeší dle zásad ošetření dutiny břišní 

- krvácení extraperitoneální - lokalizovatelné krvácení se ošetřují ligaturou nebo cévní 

rekonstrukcí, Je možné podvázat a. iliaca interna, a to i oboustranně. Difúzní venózní 

krvácení je obvyklejší a prakticky lze takovou situaci řešit pouze masivní tamponádou 

na 36 - 48 hodin. Současně je výhodná jednoduchá stabilizace zlomeniny. 

2.1.9.2 Poranění urologická 

Klinické podezření ozřejmí kontrastní z retrocystografie. 

Poranění uretry postihuje především muže, a to přibližně ve 12% případů. Jedná se 

o kontuze, parciální nebo totální trhliny v membranózní části uretry. Zavedení močového 

katetru je problematické, proto je indikována akutně punkční epicystostomie. Odložené jako 

první operační řešení  je zavedení stenu, později plastická rekonstrukce urologem. 

Nebezpečnost poranění spočívá v komplikacích a následcích - hrozí stenózy a 

subvezikální obstrukce, pozdní abscesy a píštěle, kameny močového měchýře či urosepse. 

Poranění močového měchýře komplikuje pánevní zlomeniny až v 15%. 

Extraperitoneální poranění způsobuje ostrý kostní fragment. Intraperitoneální ruptura je 

způsobena nepřímým tlakem na přeplněný měchýř ve chvíli úrazu. Terapie se vztahuje na 

revize, suturu, transsureterální katetr a doporučuje se epicystomická pojistná derivace. 
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2.1.9.3 Neurologické poruchy 

V počáteční fázi léčení bývají častokrát přehlédnuty. Postižen může být truncus 

lumbosacralis ( L4-L5) či plexus lumbosacralis. 

Klinika může být diskrétní, ale můžeme se setkat i se silnými bolestmi, dysfunkcí 

močového měchýře, poruchami defekace. Pozornosti unikají následné poruchy sexuální, které 

jsou zaviněny kompresí kořenů S2-S4 nebo cévní obstrukcí a. dorsalis penis, a. profunda 

penis či corpora cavernosa. (Pokorný et al., 2002) 

2.1.10 Terapie 

2.1.10.1 Konzervativní postupy 

Většinu zlomenin typu A lze léčit konzervativně. 

Zlomeniny typu B3 se mohou léčit pánevním závěsem, který zavedl Böhler. U zlomenin 

typu C je nutno závěs doplnit skeletární trakcí. Repozice bývá nedostatečná 

B - zlomeniny vyžadují při konzervativním léčení 6-8 týdenní klid na lůžku. Zlomeniny 

typu C vyžadují 8 - 12 týdenní klid na lůžku. Závěs je kontraindikován u typu B2 s kompresí 

a vnitřní rotací. Zvláště v případě transforaminálních zlomenin sakra mohou být závěsem 

poškozeny sakrální nervové kořeny.  

Ke konzervativnímu léčení zlomenin typu B a C přistupujeme dnes spíše výjimečně, 

pokud je operační léčení kontraindikováno z lokálních nebo celkových důvodů. Pánevní závěs 

zatěžuje ošetřovací péči polytraumatizovaných a pro pacienta je tak nepohodlný. 

Jako miniinvazivní postup se nejčastěji používá zevní fixatér, který je pro léčení 

zlomenin pánevního kruhu výhodnější než Böhlemarův závěs, protože umožňuje lepší 

mobilizaci v lůžku. Montáž může být ponechávána trvale až do zhojení zlomeniny, nebo se 

může jednat o dočasné řešení, s přechodem na vnitřní fixaci po konsolidaci celkového stavu. 

Komplikace zevní fixace jsou obdobné jako u končetinových zlomenin tzn. uvolňování 

šroubů a kanálkový inflekt. (Pokorný et al., 2002) 

2.1.10.2 Operační postupy - vnitřní osteosyntéza   

Osteosyntéza pánevního kruhu vyžaduje důkladnou předoperační rozvahu podloženou 

kvalitními RTG. a CT snímky. Vyžaduje dále nejen zkušenost operatéra, ale i  dobré 

technické vybavení. Většina těchto operací by měla být proto soustředěna na specializovaná 
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pracoviště. Způsob osteosyntézy musí respektovat typ poranění, jako jsou stabilní, rotačně 

nestabilní, rotačně a vertikálně nestabilní.  

S výjimkou komplexních poranění, kdy operace může mít vitální indikaci, lze 

osteosyntézy pánevního kruhu pokládat za primárně odložitelné. Rozhodující je celkový stav 

pacienta a u polytraumatických poranění ostatní přidružená zranění. 

Zlomeniny typu A bez nestability jsou často dislokované zlomeniny lopaty kosti 

kyčelní, které je někdy výhodné otevřeně reponovat a stabilizovat pro urychlení hojení. 

Dále přistupujeme k operačním postupům pokud je porušen přední či zadní komplex 

pánevního kruhu. Do předního komplexu zařazujeme poranění symfýzy (transsymfyzální 

nestabilita) a transpubickou nestabilitu, která je indikována pouze při současné nestabilitě 

zadního komplexu. Do zadního komplexu pánevního kruhu řadíme transakrální - 

transforaminální instabilitu, transiliosakrální nestabilitu a transiliakální instabilitu (Pokorný et 

al., 2002, Pavelka et. al., 2009). 

Pro tuto práci popisuji operační přístup dle Stoppa, který byl použit pro pacienta této 

bakalářské práce. 

2.1.10.3 Postup dle Stoppa 

Před operací je vhodné zavést kontinuální epidurální analgezii. Výchozí pozice pacienta 

při operaci je v poloze na zádech na RTG. transparentním stole, dolní končetina na zraněné 

straně je samostatně zarouškována, aby umožňovala volný pohyb.  

Operace se provádí v celkové anestezii. Kožní řez v délce cca. 15 cm sleduje průběh 

horního raménka stydké kosti na operované straně a začíná 2 cm nad horním okrajem 

symfýzy, mm. recti abdominis se rozdělují podélně v linea alba. Originální operační postup 

ponechává m. rectus abdominis intaktní. Dlouholeté a bezproblémové zkušenosti s  protnutím 

úponu m. rectus abdominis vedou k tomu, že se, při přístupu dle Stoppa, tento sval na 

operované straně protíná. Protnutí svalu usnadňuje přehled zejména v rizikové oblasti v místě 

přechodu horního raménka stydké kosti v  lopatu kosti kyčelní. Močový měchýř je chráněn 

rouškou a retraktorem odtahován dorzomediálně. Vlastní operace začíná revizí symfýzy 

a horního raménka kosti stydké. Poté se nadzvednou neurovaskulární struktury a společně se 

odtáhnou laterálně. Chirurgický přístup probíhá pod a. et v. iliaca externa, n. femoralis, 

n. genitofemoralis a pod m. iliopsoas. Fascie m. pectineus a fascie m. obturatorius internus je 

ostře rozdělena v linii, která sleduje arcus ilopectineus horního raménka stydké kosti. 
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Odtlačením m. obturatorius internus kaudálně se ukáže kvadrilaterální plocha, odtlačením 

m. iliacus kraniálně se obnaží vnitřní plocha lopaty kosti kyčelní (Taller et. al., 2010). 

Je nutné respektovat množství anastomóz mezi a. et v. epigastrica inferior a a. et 

v. obturatoria a také anastomózy mezi a. et v. iliaca externa a močovým měchýřem. Veškeré 

anastomózy lze bez následků podvázat či zasvorkovat cévními svorkami. Je nutné 

neopomíjet na možnost existence "corona mortis", retropubické komunikace mezi a. iliaca 

externa, popř. a. epigastrica inferior. a a. obturatoria. Další překážkou mohou být cévy 

z a. iliolumbalis, které mohou být poškozeny při manipulaci se zlomeninou či při odtahování 

zadní části m. iliacus. Proto by měly být před odtažením zadní části tohoto svalu 

zasvorkovány. Tímto postupem předcházíme poměrně silnému krvácení. Velké lymfatické 

uzliny, pokud brání dobrému přístupu, je možné excidovat. Nadzvednutím m. psoas maior 

a a. et v. iliaca externus lze získat přístup k laterální části kosti křížové. Pro zlepšení přehledu 

v této oblasti je vhodné použít Hohmanův retraktor s  limitovaným tlakem tak, aby nedošlo 

k poškození plexus lumbosacralis a n. obturatorius. Uvolnění napnutých struktur usnadňuje 

flexi v kyčli (Tile et al. 2003). 

 

Obrázek 1 -RTG. snímek pánve po osteosyntéze rekonstrukční dlahou a šroubem ze Stoppova přístupu 

(Taller et. al., 2010) 

Při repozici fragmentů se používá tlak z mediální strany laterálně za použití pánevního 

bodce s kuličkou. Vhodné je i užití asymetrických pánevních kleští, které jsou zavedeny 

z krátkého řezu nad hřebenem kosti kyčelní. Kostním hákem umístěným do oblasti incisura 

ischiadica maior lze reponovat zlomeniny zadního pilíře. Repoziční postupy usnadňuje 

Schanzův šroub s T-držákem zavedený do proximálního femuru umožňující distrakci 

v kyčelním kloubu laterálním směrem a v některých případech také Schanzův šroub zavedený 

do přední části lopaty kosti kyčelní, který jako "joy-stick" umožňuje manipulovat s lopatou 
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a předním pilířem pánve. Rekonstrukční (pánevní) dlaha je umístěna od symfýzy podél linea 

iliopectinea až těsně před sakroiliakální kloub. Je vhodné korigovat ohnutí dlahy tak, aby po 

dotažení šroubů v přední i zadní části dlahy střed dlahy přitlačoval kvadrilaterální plochu. 

První šroub je výhodné zavádět do dorzální části dlahy. (Taller et. al., 2010) 

2.2 Zlomeniny acetabula 

2.2.1 Klasifikace 

Klasifikace zlomenin bývá návodem pro diagnostiku a terapii. Umožňuje zařadit 

zlomeninu dle typu, lokalizace a závažnosti. Umožňuje porovnávání výsledku zlomenin a 

výsledku jejich léčení (Pavelka et al., 2009). 

Dle Tilea (1995) slouží klasifikace k porovnání jednotlivých případů mezi 

specializovanými centry a je vodítkem pro další léčbu. 

Nejčastěji se zlomeniny acetabula klasifikují dle Judeta a Letournela. Posuzují tři pilíře: 

zadní, horní a přední, které jsou dobře čitelné na klasických RTG snímcích. Vychází 

z představy, že acetabulum netvoří jen jamka, ale zahrnuje i kostní struktury, které ji 

podpírají. Momentálně se ale stále častěji pro klasifikaci používá komplexní klasifikace 

systému AO, která z Letoumelovy klasifikace vychází (Višňa et al., 2004, Chmelová et al., 

2009, Pokorný et al., 2002). 

Typ A - částečně intraartikulární - postižen jen jeden pilíř 

- A1 - zlomeniny zadní hrany acetabula (stabilní - nestabilní), které nejčastěji vznikají 

nárazem hlavice na stříšku acetabula a bývají spojeny s luxací kyčelního kloubu. 

- A2 - zlomenina zadního pilíře 

- A3 - zlomenina předního pilíře 

Typ B - částečné intraartikulární, příčně orientovaná zlomenina, částečně nestabilní 

- B1 - transverzální lom 

- B2 - T-lom 

- B3 - přední nebo zadní pilíře horizontálně orientován 

Typ C - kompletně intraartikulární, kde jsou oba pilíře oddělené od os ilium 

- C1 - vertikální lom os-ilium se separací obou pilířů 

- C2 - separace spíše horizontální 

- C3 - smíšená forma s postižením SI skloubení (Tile, 1995, Pokorný, 2002) 
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Zlomeniny typu B a C se objevují u vysokoenergetických mechanismů poškození a je 

až 80% šance na přidružené poranění. Zlomeniny typu A vznikají působením menší úrazové 

energie. (Džupa, 2009) 

2.2.2 Léčba zlomenin acetabula 

2.2.2.1 Konzervativní léčba 

Dnes je tato léčba indikována pouze v jednoduchých případech, které jsou 

nedislokované, nebo jen málo dislokované. Musí splňovat podmínku, že neohrožují stabilitu 

v kyčelním kloubu. Léčení spočívá v klidu na lůžku a skeletální trakcí po dobu 3 - 4 týdnů, 

tahem 1/10 hmotnosti pacienta, přičemž by postel pacienta měla být mírně skloněna, aby se 

předešlo posunu pacienta ke směru tahu. U dislokovaných zlomenin je konzervativní léčba 

prováděna pouze v případě nouze, jestliže je operace z místních nebo celkových důvodů 

kontraindikována. (Rickman et al., 2008, Pavelka et al., 2006) 

U centrálních luxací se vedle tahu v ose femuru používá i bočný tah v ose krčku femuru. 

Kyčel má být nejprve v celkové anestezii jednorázově reponována a následná bočná 

ligamentotaxe je realizována drátěnou kličkou kotvenou na dlouhý spongiózní šroub 

zavedený do hlavice femuru. Tento postup je však téměř vždy komplikován kanálkovým 

infektem. Aplikace bočného tahu pomocí zevně naloženého popruhu je jen minimálně účinná. 

(Pokorný et al., 2002) 

Hlavní nevýhodou konzervativního postupu je nutnost dlouhodobého klidu na lůžku se 

všemi návaznými komplikacemi.  

2.2.2.2 Operační řešení 

Operační řešení patří mezi nejobtížnější osteosyntézy v traumatologii. Pro stabilizaci se 

používají šrouby a neutralizační dlahy. Počet operovaných pacientů je nejvyšší u typu C. Je 

prokázáno, že pokud je přítomna luxace kyčelního klubu, která přetrvává, dochází ke zvýšení 

rizika vniku avaskulární nekrózy hlavice femuru z 5,6% na 9,2%. S přibývající dobou od 

úrazu také narůstá riziko poškození n. ischiadicus, zhoršují se podmínky prokrvení a vzniká 

riziko trombózy. (Džupa, 2009, Višna, et al., 2004, Pokorný, et al., 2002) 

Radikulárnímu léčení je dnes dávána přednost. Výhody spočívají v možnosti dokonalé 

repozice úlomků, obnovení kongruence kloubní plochy a stability kloubu. Osteosyntéza 

umožňuje časnou mobilizaci pacienta na lůžku a brzkou chůzi s odlehčením poraněné 

končetiny.  
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Podle obtížnosti výkonu rozeznáváme: 

- stabilizaci zadní hrany acetabula 

- stabilizaci zadního pilíře 

- stabilizaci předního pilíře 

- stabilizaci obou pilířů 

Kontraindikace 

- obecné - vážné systémové onemocnění, sekundární multiorgánové selhání 

v souvislosti s polytraumatem, systémová infekce nebo celková sepse 

- lokální - místní infekce nebo osteoporóza 

- relativní - těžké rozdrcení, již existující artróza 

2.2.3 Komplikace a prognóza zlomenin pánve a acetabula 

Jednoduché zlomeniny typu A mají trvale dobré výsledky léčby, naproti tomu 

u zlomenin typu C jsou vyhlídky nejisté. U všech typů zlomenin se můžeme setkat s různými 

typy komplikací. U konzervativních postupů můžeme počítat se všemi - riziko dlouhodobé 

imobilizace a kanálkový infekt v místech zavedené skeletární trakce. U operačního řešení jsou 

uváděny v 10 - 15% poruchy hojení rány, kde záleží na šetrné operační technice. Zejména pak 

na pečlivé hemostáze. Mezi pozdní komplikace, po neúplné repozici, dochází k pánevní 

asymetrii, která vede k bolestem na LS přechodu a v SI štěrbinách. Při nestejné výšce 

kyčelních kloubů je patrná nestejná délka končetin s kompenzačním vychýlením bederní 

páteře. U žen může deformace porodní cesty indikovat císařský řez. 

Po zlomeninách acetabula je kyčelní kloub téměř vždy ohrožena poúrazovou artrózou. 

Poměrně často je indikováno pozdější endoprotetické vyšetření. Při akutním ošetření máme 

vytvořit podmínky, které umožní případnou implantaci jamky (Pokorný, et al., 2002). 

2.3 Rehabilitace  

"Léčení zlomenin spočívá v zásadě na třech principech: přesné repozici, retenci úlomků 

dostatečnou imobilizací a rehabilitací" (Maňák et al., 1998, s. 14).  

Rehabilitace je součástí léčby zlomenin. Výsledek léčby závisí jak na operačním 

výkonu, tak i na následné rehabilitaci (Gulášová, 2008).  
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2.3.1 Rehabilitace časná  

S rehabilitací se začíná bezprostředně po odeznění pooperačních bolestí  

Zaměřujeme se na prevenci:  

- tromboembolitických a kardiopulmonálních komplikací - pacientem aktivně 

prováděná cévní gymnastika, polohování končetin proti dekubitům a použití 

kompresních punčoch  

- pneumonie (z důvodu neadekvátní funkce plic) - s pacientem se aktivně provádí 

dechová gymnastika  

- úbytku svalové hmoty - velmi rychle dochází k úbytku svalové hmoty z nečinnosti, 

proto se začleňují prvky izometrického cvičení na aktivaci svalů (Hromádková et al., 

1994, Gulášová, 2008) 

2.3.2 Krátkodobý léčebný plán  

Pokračuje v rehabilitaci ve smyslu zachování maximální možné kondice, posílení 

svalstva dolních končetin, horních končetin a trupu, rozšiřování svalové síly voperované dolní 

končetině a s šetrnou mobilizací kloubu začínáme již po 1 týdnu od operace  

2.3.3 Vertikalizace  

Čas vertikalizace závisí na operatérovi. Časná vertikalizace je možná u poranění bez 

porušení pánevního kruhu, s minimálním postižením křížokyčelních kloubů po provedení 

stabilní osteosyntézy předního segmentu, jinak je doporučováno odložit vertikalizaci o 5-6 

týdnů po operaci (Džupa, 2009).  

2.3.4 Zátěž 

 Diskutabilní je otázka časné vertikalizace a načasování zátěže. U zlomenin pánve 

a acetabula se z důvodu protekce úrazem vždy postižené hlavice femuru se zátěží nepospíchá. 

Průměrná doba je doporučována až na čtyřtýdenní klid na lůžku. Mobilizace se zahájí chůzí o 

berlích bez zátěže postižené dolní končetiny. Částečná zátěž do jedné třetiny hmotnosti se 

povoluje po 12 týdnech, plná zátěž nejdříve po 5-6 měsících nebo později. Při známkách 

nekrózy hlavice femuru v průběhu léčby, je nutné dlouhodobé odlehčení (Džupa, 2009, 

Pavelka et al., 2007, Pavelka et al., 2006) 
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2.3.5 Dlouhodobý léčebný plán  

Návrat provozování sportovních činností může být, za nepřítomnosti komplikací, asi po 

roce. Nemocní jsou sledování po propuštění do ambulantní péče v 6 týdnech ve 3, 6, 9 a ve 

12 měsíci, pokud nenastanou komplikace pak jednou ročně po dobu 5 let (Pavelka, et al., 

2009).  

2.4  Incidence a mortalita 

Pánevní zlomeniny představují přibližně 3 procenta kosterních poranění (Grotz et al., 

2005). Celková úmrtnost ze zlomenin pánve se pohybuje v rozmezí od 5 do 16 procent, se 

sazbou u nestabilních zlomenin pánve přibližně 8 procent (Youshihara et al., 2014). Úmrtnost 

spojená s frakturami acetabula je 3 procenta (Giannoudis et al., 2005), zatímco otevřené 

zlomeniny pánve, které obsahují 2 až 4 procenta všech zlomenin pánve, jsou spojeny 

s úmrtností až 45 procent, (Grotz et al., 2005)Většina úmrtí souvisejících pramení z vnitřních 

zranění; úmrtí lze přičítat pouze zlomeninám pánve v rozmezí od 0,4 do 0,8 procenta trauma 

úmrtí (Hauschild et al., 2008). Pacienti ve věku vyšším než 65 u zlomenin pánve mají 

úmrtnost přibližně o 20 procent vyšší. Celkově lze říci, pánevní zlomeniny jsou spojeny se 

zvýšeným rizikem úmrtí (Sathy et al., 2009).  

Australská studie zlomenin pánevního kruhu prokázala výskyt 23 ze 100 tisíc osob 

ročně, zatímco britská studie zjistila výskyt zlomenin acetabula 3 ze 100 tisíc osob ročně 

(Balog et al., 2007). Recenze dvou velkých registrů traumat zjistila, že výskyt zlomenin 

pánevního kruhu u pacientů hospitalizovaných s traumatem byla 8 až 9,3 procenta 

(Demetriades et al., 2002).  

Mezi rizikové faktory pro zlomeniny pánve patří nízká kostní hmota, kouření, 

hysterektomie, vyšší věk a sklon k pádům (Kelsey et al., 2005). U pacientů s věkem vyšším 

než 60 let se zlomeninami pánve předpovídá vyšší pravděpodobnost krvácení, které vyžaduje 

angiografii (Kimbrell et al., 2004).  
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2.5 Paréza n. peroneus (L4-S1) 

2.5.1 Anatomie n. peroneus 

N. fibularis (peroneus) communis je druhá hlavní větev n. ischiadicus, kdy po oddělení 

z kmene n. ischiadicus je ve fossa poplitea laterálně. N. fibularis communis pak prochází 

laterodistálně za hlavičkou fibuly a dělí se na dvě větve – n. fibularis superficialis 

a n. fibularis profundus. N. fibularis superficialis motoricky inervuje m. fibularis longus 

a m. fibularis brevis. Senzitivně tento sval inervuje dolní polovinu lýtka, vystupuje 8 - 12 cm 

proximálně od vrcholku zevního kotníku a dále senzitivně zásobuje dorzum nohy k 1. až 

4. prstu. N. fibularis profundus motoricky inervuje m. tibialis anterior, m. extensor digitorum 

longus, m. extensor hallucis longus. Po oddělení z n. fibularis communis prochází předním 

kompartmentem těsně u arteria tibialis anterior. Dělí se na mediální větev, která senzitivně 

zásobuje malý prostor mezi 1. a 2. meta-tarzem a laterální, která motoricky inervuje 

m. extensor digitorum brevis.  (Ambler, 2012, Čihák, 1997, Drake et al., 2005) 

 

Obrázek 2 - Schéma n. peroneus ( Ambler, 2102 ) 

2.5.2 Etiologie parézy n. peroneus 

Klinicky je n. peroneus postižen poměrně často. Nejčastějším místem, kde dochází 

k lézi peroneálního nervu je za hlavičkou fibuly, jelikož zde nerv probíhá relativně povrchově 

a zároveň těsně při kosti, vůči které může vzniknout komprese nervu. K zevní kompresi 

dochází nejčastěji během celkové anestezie (zejména v poloze na boku), tlakem sádrové 

fixace s koncem těsně nad kolenem či nevhodné dlahy, těsnou bandáží kolena nebo při 

dlouhodobé práci v dřepu a dlouhodobém sedění s nohou přes nohu. Poškození může nastat 
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také trakčním mechanismem u luxací a distorzí kolenních kloubů nebo dokonce hlezenních 

kloubů. V neposlední řadě může paréza vzniknout při řezném poranění. (Ambler, 2011, 

Kolář, 2009) 

2.5.3 Klinický obraz parézy n. peroneus 

Obecně patří k nejčastějším příznakům periferní parézy snížení svalové síly a únava, 

snížení šlachosvalových reflexů (hypo- až areflexie), snížení svalového tonu (hypo- až 

atonie), snížení trofiky (hypo- až atrofie) a změny elektrofyziologické. Někdy se vyskytují i 

bolesti ve svalech, spasmy a fascikulace. K dalším příznakům mohou patřit i poruchy 

citlivosti, pozitivní i negativní senzitivní příznaky. Tyto symptomy se vyskytují v oblasti 

poškozeného nervu nebo nervového kořene a mají typickou distribuci. (Školoudík, et al., 

2009, Ambler, 2011) 

Samostatné postižení jednotlivých nervových větví peroneálního nervu je spíše 

vzácností. Mnohem častěji dochází k lézi ještě před rozvětvením nervu, kdy je zasaženo 

anterolaterální svalstvo bérce, což můžeme nejlépe pozorovat při chůzi dotyčného. Viditelné 

je oslabení či nemožnost dorzální flexe a everze nohy a to má za následek, že nemocný není 

schopen chůze po patě, špička přepadává a při chůzi našlapuje přímo na celou plochu nohy, či 

nejprve na špičku nohy (proto zvaný taktéž jako „foot drop injury“). Postižení jednotlivých 

svalů však nemusí být rovnoměrné, může převažovat léze povrchní nebo hluboké větve. V 

senzitivní zóně je porucha čití téměř vždy. (Ambler, 2012, Belzberg, 2009) 

 V důsledku nestability hlezenního kloubu zde hrozí podvrtávání nohy a také se mohou 

objevit problémy s odvíjením chodidla. V neposlední řadě se může také rozvinout zkrácení 

antagonistů – lýtkových svalů. Někdy vzniku parézy předcházejí parestezie. 

Podobné příznaky vykazuje rovněž klinický obraz kořenové léze L5, kde taktéž dochází 

k oslabení výše uvedených svalů a proto je žádoucí v rámci diferenciální diagnózy rozlišit, 

zda se nejedná o kořenovou lézi L5 (především pomocí anamnézy bolesti v kříži a DK + 

Lasségueův manévr, vyšetření čití na laterální straně stehna a bérce). (Ambler, 2011, Kolář, 

2009) 

2.5.4 Vyšetření 

- anamnéza (důležitá je lokalizace léze, bolesti a změněné čití, délka trvání obtíží 

a jejich rozsah či mechanismus poranění při úrazu…) 
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- aspekce: 

- stoj (zpředu, zboku, zezadu) + modifikace (u této dg. např. stoj na patách, 

Rombergův test pro rovnováhu) 

- chůze + modifikace (u této dg. např. chůze po patách) 

- aspekce dané lokality (porovnáváme poraněnou DK se zdravou, sledujeme 

trofiku svalstva inervovaného n. peroneus) 

- palpace dle Lewita(vyšetřujeme tonus a trofiku svalů inervovaných n. peroneus, 

reflexní změny na kůži, popř. jizvu, pokud pacient podstoupil chirurgickou léčbu) 

- neurologické vyšetření (nefyziologické reakce můžeme najít např. při vyklepávání 

šlacho-okosticových reflexů, testování zánikových jevů, povrchového čití, napínacích 

manévrů…) (Urban, 2012) 

- svalový test dle Jandy (vyšetření síly svalů inervovaných n. peroneus) 

- goniometrie dle Jandy a Pavlů – rozsah aktivních i pasivních pohybů (rozsahy mohou 

být zvýšené (hypermobilita z důvodu hypotonie) či snížené (z důvodu bolesti či 

kontraktury) 

- antropometrické vyšetření (důležité jsou především obvody DKK, při zjišťování 

případné atrofie svalstva) 

2.5.4.1 Pomocné vyšetřovací metody 

K diagnostice postižení periferního nervu se využívá nejčastěji těchto metod: 

elektromyografie, magnetická rezonance či ultrasonografie. (Pfeiffer, 2007) 

2.5.5 Klasifikace poškození periferních nervů 

Dle závažnosti rozlišujeme 3 stupně postižení: 

Neurapraxie: vzniká porušením vedení vzruchů periferním nervem bez porušení axonů; 

projevuje se ochrnutím motorické funkce spojené někdy i se ztrátou citlivosti; je plně 

reverzibilní do krátké doby po odstranění tlaku, který poruchu způsobil i bez rehabilitační 

péče. 

Axonotméza: jedná se o přerušení axonů, obaly axonu však zůstávají zachovány. Je 

provázeno částečnou parézou včetně poruchy čití. Proces je reverzibilní za dlouhou dobu (cca 

6 měsíců), ale může podle rozsahu postižení zanechat i částečnou trvalou poruchu. Vyžaduje 

rehabilitační péči. 
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Neurotméza: jde o úplné přerušení nervu, které je bez chirurgického zásahu ireverzibilní.  

V důsledku přerušení nervu sval ztrácí tonus, rychle atrofuje a v dané oblasti se objevuje 

i ztráta čití. Restituce je po operaci vždy částečná a vyžaduje dlouhodobou rehabilitaci. (Véle, 

2006, Kolář, 2009) 

2.5.6 Terapie periferní parézy n. peroneus 

Hlavním cílem rehabilitace je minimalizace následků postižení a využití zbylých 

funkčních schopností pro celkové zlepšení kvality života a docílení soběstačnosti. Důležitým 

faktorem pro dobrý výsledek RHB léčby je začít s nápravou co nejdříve po stanovení 

diagnózy. RHB jednotky jsou zaměřeny na reedukaci základních motorických a senzitivních 

funkcí nervu. Jejich cílem je zvýšit svalový tonus a následně snaha o zvětšení svalové síly 

v postižené oblasti. Především zpevnění instabilního hlezenního kloubu a prevence rozvoje 

komplikací jako např. kontraktura m. triceps surae či pes equinovarus. V rámci terapie se 

rovněž usiluje o indikaci správných pomůcek usnadňujících chůzi. Často využíváme metody 

na neurofyziologickém podkladě. (Levy, 2010, Kolář, 2009)  

- polohování do fyziologického postavení končetiny (dorzální flexe v hlezenním 

kloubu) 

- PNF dle Kabata (I. a II. Flekční diagonála pro DKK) 

- Metoda sestry Kenny (facilitace svalů inervovaných n. peroneus) 

- senzomotorická stimulace (malá noha, korigované držení,balančních cviky) 

- analytické posilování dle Svalového testu dle Jandy 

- korekce svalových disbalancí(např. protahování m. triceps surae, který při zkrácení 

přetahuje oslabené svaly) 

- kožní stimulace v senzitivní oblasti poškození (využití kartáče, míčku…) 

- kinezio taping (povzbuzení kožních receptorů, lokální zlepšení krevního oběhu, 

zmírnění bolesti) 

- TMT pro ovlivnění reflexních změn v okolí postižení (zároveň facilitace senzitivního 

čití) 

- korekce stereotypu chůze 

- péče o jizvu (pokud pacient podstoupil chirurgickou léčbu) – promazávání, TMT, 

míčkování 
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- fyzikální terapie:  

- mechanoterapie (vazivové, reflexní masáže) 

- pozitivní termoterapie -horké suché či vlhké zábaly, parafínové zábaly, peloidy nebo 

solux 

- fototerapie – laser, biolampa (cílení na pooperační jizvy) 

- magnetoterapie 

- elektroterapie – čtyřkomorová galvanizace, distanční elektroterapie, DD proudy, 

TENS proudy, selektivní elektrostimulace paretických svalů, elektrogymnastika 

- ergoterapie – nácvik sebeobsluhy a ADL nácvik používání kompenzačních pomůcek 

(peroneální páska, berle, chodítko) 
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3 SPECIÁLNÍ ČÁST 

3.1 Vstupní vyšetření (26. 1. 2016) 

3.1.1 Anamnéza 

Vyšetřovaná osoba: P. J. muž                                   

Ročník: 1942 

Diagnóza: Z 509 Rehabilitace po polytraumatu 2. 10. 2015, st. p. osteosyntéza pánve 

předního pilíře a dna acetabula vpravo dne 8.10 klinicky PDK v ER, výrazné oslabení 

addukce P kyčle, paréza n. peroneus l. dx. dysestézie P nohy 

Status praesens :  

 - subj.  - dobrá nálada, pacient je pozitivně naladěn, cítí se dobře,  

            ochotný spolupracovat 

 - obj.  - pacient při vědomí orientovaný místně i časově  

- výška: 189 cm; váha 86 kg, BMI: 24,08 

  - TF: 64 t/min;  DF: 14 d/min 

  - pravák 

Pohybový nález: 

Sed samostatně s obtížemi, dopomoc s oblékáním, jinak soběstačný, mimo lůžko nutná 

pomoc. Pacient používá k přesunům kolečkové křeslo 

NO:  Pacient spadl ze stromu z výše 3 m dne 2. 10. 2015. Poté ztráta vědomí a letecky 

převezen do UVN. Zjištěna sériová zlomenina žeber vpravo (3,4,6,7,12), zl. acetabula bil., 

vpravo s protruzí hlavice, zl. obou ramének stydké kosti vpravo, zl. dolního raménka stydké 

kosti vpravo a extraperitoneální  hematom vpravo. 

 Osteosyntéza předního pilíře a dna acetabula 8. 10. 2015 Omega dlahou (UVN). 

Přeložen na ortopedii Kladno, kde hospitalizován od 13. 10 - 20. 10. 2015, poté propuštěn do 

domácí péče, od 8.1 povolen došlap váhou 10 kg na PDK. Pooperačně zjištěna axonální 

parciální léze n. peroneus vpravo. Dle operačního lékaře nemohlo v průběhu operace dojít k 

poškození n. peroneus, jelikož prováděl operaci dle Stoppa (ventrální přístup), uvažuje se 

proto o útlaku n. ischiadicus, větve pro n. peroneus. 
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OA:       - běžné dětské nemoci 

 - hypertenze 

 - dyslipidémie 

 - ICHS, st. p. PCI před 8 lety 

 - operace: st. p. APPE v dětství, st. p. operaci tříselné kýly vpravo r. 2005 

 - úrazy: st. p. kontuzi P kolene před lety  

RA:   - otec - zemřel v 80 letech "na srdce" 

 - matka - zemřela v roce 75 letech na karcinom žaludku  

PA+SA  - SD, důlní technik, žije s manželkou v rodinném domě, schody má, ale nemusí je 

 požívat 

FA - Sortis 20 mg, tbl. p.o. x-0-1 // 0-, Trombex 75mg, tbl. p.o. x-0-0 // 1-, 

  Concor cor 2,5mg, tbl. p.o. x-0-0 // 1/2-, Occuvite tbl. p.o. x-0-1 // 0-, Valzap 80 mg  

 tbl.  x-0-0 // 1/2- 

AA - 0 

Abusus   - 0 

Předchozí RHB:  

Po operaci poučen o práci s jizvou, kterou prováděl do prosince 2015. Dále terapie na 

lůžkovém oddělení Kladno od 18. ledna 2016. Jiné terapie pacient neguje. 

Diferenciální rozvaha: 

- Pacient po polytraumatu pánve, můžeme očekávat oslabení DKK z důvodu 

dlouhodobého léčení na lůžku, kde pacient neprováděl žádné cviky. 

- Můžeme uvažovat o omezených pohybech ve všech směrech především extenzi 

- V důsledku parézy n. peroneus vpravo očekávám poruchu citlivosti a postižené svaly 

inervující tímto nervem ve smyslu svalové hypotonie, atrofie a hyporeflexie 

- Mohla by se objevit pooperační nestejnoměrná délka DKK. 

- Předpokládáme zkrácení posturálních svalů především m. triceps surae 

a ischiokrurální svaly, které mohou být v hypertonu, antagonistické svaly mohou být v 

hypotonu. 
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- Předpokládáme špatný dechový stereotyp z důvodu fraktury 5 žeber, následné špatné 

zapojení břišních svalů a svalů HSS. 

 

3.1.2 Vyšetření fyzioterapeutem:  

3.1.2.1 Vyšetření aspekcí 

Pacient leží na lůžku, hlava v rovině, HKK symetrické. Jizva v pravé břišní části po 

APPE 4cm dlouhá zhojená, jizva v podbřišku po osteosyntéze pánve 16 cm dlouhá zhojená. 

PDK v mírné abdukci a flexi v kyčelním kloubu, flexi v kolením kloubu, hlezenní kloub 

v palmární flexi a everzi. PDK vypadá o 2 cm delší. 

3.1.2.2 Vyšetření reflexních změn – palpační vyšetření dle Lewita 

Aspekce: přirozené zabarvení kůže, bez klidové potivosti 

1. Vyšetření kůže 

Palpace: dostatečná hydratace kůže, bez patologické teploty, palpačně nezjištěna 

bolestivost, dobrá protažitelnost. Jizva po APPE zhojená, klidná dobře protažitelná, jizva po 

osteosyntéze předního pilíře zhojená, dobře protažitelná, klidná 

2. Vyšetření podkoží 

Kiblerova řasa v oblasti bederní, dolní hrudní páteře a v oblasti horní části m. trapezius 

vlevo lze hůře vytvořit  

3. Vyšetření fascií 

Fascie C-Th přechodu vlevo směrem ventrálním hůře protažitelná, fascie v oblasti 

n. peroneus PDK hůře protažitelná 

4. Vyšetření svalového tonu  

PDK - hypertonus v m. biceps femoris, m. tripceps surae, hypotonus v adduktorech 

kyčelního kloubu, m. quadriceps femoris 

LDK - zvýšený tonus m. biceps femoris, m. triceps surae 

Vyšetření tonu trupového svalstva v normotonii. 

3.1.2.3 Vyšetření stoje 

Pacient stál za pomoci 2 terapeutů ve vysokém chodítku s obtížemi 
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3.1.2.4 Vyšetření chůze 

Pacient chodí pouze v doprovodu 2 terapeutů s oporou vysokého chodítka. 

Nepravidelný rytmus chůze- 2dobá s přísunem PDK, nedostatečná extenze v P kolenním 

kloubu, paréza n. peroneus vpravo způsobuje "kohoutí" chůzi u PDK, poté uzamčením 

pravého kolenního kloubu přesouvá rychlým pohybem LDK. Chůze je zhoršena omezením 

nášlapu 10 kg na PDK. 

3.1.2.5 Antropometrie 

Délka PDK (cm) LDK (cm) 

anatomická (trochanter maior až malleolus lat.) 96 96 

funkční (SIAS až malleolus med.) 94 94 

stehno 51 51 

bérec 44 44 

chodidlo 29 29 

Tabulka 1 - Obvodové rozměry DKK (Vstupní vyšetření) 

Obvod PDK (cm) LDK (cm) 

stehno (15 cm nad patellou) 41 43 

koleno (přes patellu) 42 39 

lýtko (max. obvod) 38 36 

nárt a pata 38 36 

přes hlavičky metatarzů 26 25 

Tabulka 2 - Délkové rozměry DKK (Vstupní kineziologický rozbor) 

3.1.2.6 Vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubní 

Goniometrické vyšetření pomocí mezinárodního standardního goniometru 

Vyšetření HKK: 

 PHK  LHK                Aktivně 

kloub ramenní S 40-0-180 S 35-0-180   

 F 180-0-0 F 180-0-0  

 T 35-0-115 T 30-0-115  

 R 85-0-85 R 85-0-85  

kloub loketní S 0-0-130 S 0-0-130  

kloub radioulnární  T 90-0-85 T 90-0-85  
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zápěstí  S 70-0-55 S 70-0-50  

 F 30-0-40 F 30-0-40  

metakarpofalangové klouby prstů 

palec S 20-0-65 S 20-0-65  

ukazovák S 30-0-85 S 30-0-85  

 F 25-0-45 F 25-0-45  

prostředník S 30-0-95 S 30-0-95   

 F 20-0-25 F 20-0-25   

prsteník S 35-0-100 S 35-0-100   

 F 25-0-20 F 25-0-20   

malík S 40-0-95 S 40-0-95   

 F 25-0-20 F 25-0-20   

 

Vyšetření DKK: 

 

 PDK  LDK                Pasivně 

kloub kyčelní S 0-0-70 S 5-0-75  

                        F 30-0-0 F 40-0-15  

 R 5-0-15 R 35-0-15  

 

kloub kolenní S 0-0-130 S 0-0-130  

kloub hlezenní S 0-15-50 S 0-0-45  

 R 5-0-30 R 15-0-30  
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 PDK  LDK                Aktivně 

kloub kyčelní S 0-5-35 S 5-0-70  

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

 R 0-5-15 R 25-0-15  

 

kloub kolenní S 0-5-110 S 0-0-110  

kloub hlezenní S 0-45-45 S 0-0-45  

       R 5-0-25         R 15-0-30 

Při flexi, abdukci a addukci v kyčelním kloubu byl pohyb PDK prováděn ve 2 poloze 

dle Jandova svalového testu 

3.1.2.7 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy: 

 Pravá Levá 

Svalová skupina/stupeň zkrácení 0 1 2 0 1 2 

M. triceps surae   

m. gastrocnemius   √  √  

m. soleus   √  √  

Adduktory kyčelního kloubu   

krátké adduktory   √ √   

dlouhé adduktory   √ √   

Flexory kolenního kloubu   

m. biceps femoris   √   √ 

m. semitendinosus, m. semimembranosus   √   √ 

M. tensor fascie latae   √ √   

Tabulka 3 - Vyšetření zkrácených svalů (Vstupní kineziologický rozbor) 

M. tensor fascie latae vyšetřován ve 2 poloze pro addukci kyčelního kloubu, dle Jandova svalového testu. 

Z důvodu bolesti nebyly flexory kyčelního kloubu (m. iliopsoas a m. rectus femoris) a m. piriformis 

vyšetřovány. 

3.1.2.8 Vyšetření kloubní vůle - joint play 

Při vyšetření kloubní vůle DKK byla omezená pohyblivost u talokrurálního skloubení 

dorzálním směrem. Vyšetření zbylých skloubení DKK bez omezené pohyblivosti. SI 

skloubení nevyšetřováno po dohodě s fyzioterapeutkou z důvodu polytraumatu pánve a velké 

bolestivosti. 
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3.1.2.9 Vyšetření svalové síly dle Jandy 

Dolní končetiny 

 P      L 

Kyčelní klouby  

2 Flexe 4 

3 Extenze 3 

2 (m. gluteus maximus) 3 

2 Addukce 4 

3 Abdukce 4 

3 Zevní rotace 4 

1 Vnitřní rotace 4 

Kolenní klouby 

3 Flexe 4 

4- Extenze 4 

Hlezenní klouby 

3 Plantární flexe (m. triceps surae) 4 

3                         (m. soleus) 4 

0 Supinace s dorzální flexí 4 

3 Supinace v plantární flexi 4 

2- Plantární pronace 4 

Metatarzofalangové klouby prstů nohy 

2 Flexe 2. – 5. prstu 4 

2 Flexe v základním článku palce 4- 

2- Extenze 3+ 

2 Addukce 2 

2 Abdukce 2 

Mezičlánkové klouby prstů nohy 

2 Flexe v proximálních IP kloubech 3+ 

2 Flexe v distálních IP kloubech 3+ 

Mezičlánkový kloub IP palce 

2- Flexe 4 

2- Extenze 4 

Tabulka 4 - Svalová síla DKK (Vstupní kineziologický rozbor) 

Svalová síla HKK symetrická, testována orientačně. 

3.1.2.10 Vyšetření trupu  

Vyšetření dechového stereotypu - v sedě na lůžku. 

- pacient používá brániční dýchání. Sternální kost se pohybuje ventrálně, dolní část 

hrudníku se pohybuje předozadně a do šíře 
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Brániční test - v sedě na lůžku 

- pacient dokáže aktivovat bránici proti palpaci, dochází k rozšíření dolní části 

hrudníku laterálně 

3.1.2.11 Neurologické vyšetření 

Pacient orientován místem, časem, osobou, bez poruchy řeči, bez apraxie. 

Vyšetření hlavových nervů: 

I. nervus olfactorius – pacientovi chutná jídlo, při zavřených očích rozpoznává vůni 

kávy, desinfekce a mýdla, normální funkce 

II. nervus opticus – vyšetření zorného pole pomocí pohybů prstů, normální funkce 

III., IV., VI. n. oculomotorius, n. trochlearis, n. abducens – vyšetření pohybů bulbů všemi 

směry, zornicový reflex na osvit normálně vybavitelný, normální funkce 

V. n. trigeminus – otevírání úst a skousnutí fyziologické, rohovkový reflex normálně 

vybavitelný, čití: ve všech větví P a L části obličeje shodné 

VII.  n. facialis – testování mimických svalů, obličej symetrický 

VIII.  n. vestibulocochlearis – vnímání zvuku fyziologické,  

IX., X., XI. n. glossopharyngeus, n. vagus, n. accesorius – nezaznamenány poruchy 

výslovnosti a polykání; vyšetření zvedání ramen a otáčení hlavy proti odporu – 

symetričnost 

XII.  n. hypoglossus – fyziologická trofika i uložení jazyka v klidu a při plazení 

Vyšetření na HKK 

– čití: taktilní – citlivost stejná na obou HKK 

algické – reakce na štípnutí stejné na obou HKK 

 termické – rozpozná od sebe teplý a studený podnět 

polohocit – zvládne uvést jednotlivé prsty na rukou do mnou nastavené původní 

polohy  

pohybocit – zvládne popsat pasivní provedení pohybů prstů na rukou  

Reflexy – bicepsový, tricepsový, flexorů prstů  - 3 (normoreflexie na obou HKK) 
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Vyšetření na DKK 

– čití: taktilní – dysestézie PDK 1/3 pod kolenním kloubem směrem kaudálním po přední 

 a laterální straně bérce 

algické – reakce na štípnutí je větší u PDK 

 termické – rozpozná od sebe teplý a studený podnět 

pohybocit – nezvládne popsat pasivní provedení pohybů prstů na PDK, dále pohyb 

rozpoznává. LDK bez patologických změn. 

polohocit - nastavení PDK poté provede stejný pohyb LDK   

Reflexy – patellární, Achillovy šlachy, medioplantární – 3 (normoreflexie na obou DKK) 

3.1.3 Závěr vyšetření:  

Pacient po polytraumatu pánve s parézou n. peroneus vpravo nejisté etiologie. 

V klidové poloze na zádech PDK v mírné abdukci a flexi v kyčelním kloubu, flexi v kolením 

kloubu, hlezenní kloub v palmární flexi a everzi a vypadá o 2 cm delší. Antropometrické 

vyšetření ukázalo na stejnou délku DKK. Můžeme tedy předpokládat zešikmení pánve, které 

vyšetřujeme ve stoji, což pacient nebyl schopen déle vydržet. Dále poukázalo na mírný otok 

DPK. Zádová fascie omezena v hrudním a bederním úseku, dále omezená fascie v oblasti 

n. peroneus PDK. Zkrácené jsou bilaterálně flexory kolenního kloubu, m. triceps surae a 

adduktory pravého kyčelního kloubu. Goniometrické vyšetření ukázalo omezení pasivních i 

aktivních pohybů především PDK, která, dle Jandova svalového testu, byla celá oslabená, 

především svaly inervované n. peroneus. Test pro m. tibialis anterior ukázal svalovou sílu 0. 

Vzhledem k dlouhotrvajícím obtížím palpovány hypotonické adduktory bilaterálně, a m. 

quadriceps bilaterálně. Flexory kolenního kloubu bilaterálně, a m. triceps surae v hypertonu 

bilaterálně. Při vyšetření kloubní vůle DKK byla omezená pohyblivost u talokrurálního 

skloubení dorzálním směrem. Neurologickým vyšetřením zjištěna dysestézie PDK 1/3 pod 

kolenním kloubem směrem kaudálním po přední a laterální straně bérce, po nártu až k prstům. 

U vyšetření pohybocitu nezvládne popsat pasivní provedení pohybů prstů na PDK, dále 

pohyb rozpoznává. 
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3.1.4 Krátkodobý a dlouhodobý plán rehabilitace 

Na základě výsledků, vstupního kineziologického vyšetření, byl navržen krátkodobý 

a dlouhodobý rehabilitační plán. Krátkodobý plán bude prováděn po dobu hospitalizace 

pacienta v nemocnici Kladno. Dlouhodobý plán by měl být následně zařazen v rámci domácí 

péče a ambulantní rehabilitace po propuštění z nemocnice. 

3.1.4.1 Krátkodobý plán: 

1. nácvik stoje a chůze 

2. posílení svalů DKK 

3. uvolnění hypertrofických svalů 

4. facilitace hypotonických svalů 

5. protažení zkrácených svalů 

6. protažení fascií 

7. zmobilizovat zablokované klouby 

8. zvýšit pohybový rozsah v kloubech DKK 

3.1.4.2 Dlouhodobý plán 

1. Posílení DKK 

2. Nácvik sebeobsluhy 

3. Zlepšení stability 

4. Celkové zlepšení kvality života pacienta 

3.1.4.3 Cíle terapeutických jednotek 

Vzhledem ke komplexní terapii a dostatečnému časovému prostoru se s pacientem 

budeme snažit o naplnění níže uvedených cílů v plném rozsahu v každé terapeutické jednotce. 

Jednotlivé cíle mohou být v průběhu terapie modifikovány dle aktuálního stavu pacienta. 

- zvýšení rozsahu pohybu DKK 

- protažení zkrácených svalů 

- zvýšení svalové síly DKK 

- relaxace hypertonických svalů 

- zmírnění bolestivosti pravého kyčelního kloubu 

- zvýšení joint play v kloubech s omezením této funkce 

- zlepšení propriorecepce obou chodidel 

- korekce svalů inervující n. peroneus 
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3.1.4.4 Návrh obsahu terapeutických jednotek 

1. PIR s protažením dle Jandy 

2. Posilovací cvičení dle svalového testu, posilování s odlehčením, s overballem 

3. Mobilizace 

4. Techniky měkkých tkání dle Lewita v oblasti DKK 

5. Facilitace plosek nohou pomocí míčkování 

6. Protažení fascií  

7. Elektroterapie 

8. Mechanoterapie 

9. Nácvik chůze 
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3.2 Terapie 

S pacientem jsem spolupracoval na lůžkovém rehabilitačním oddělení od 26. 1. do 

12. 2. 2016. Uskutečnili jsme 12 terapeutických jednotek v dopoledním rehabilitačním 

programu. Kromě těchto terapií pacient absolvoval každý den i odpolední terapii (obsah 

terapie podobný s dopoledním programem). V čase mimo aktivní rehabilitace polohuje 

pacient PDK dle zaučení. Polštáři polohuje kyčelní a kolenní kloub, pro hlezenní kloub má 

pacient speciální plastovou dlahu. 

1. RHB jednotka (27.1 2016) 

Status présens: 

Subjektivně: Pacient se cítí dobře. Je zvědavý, jaká bude má péče o něj a jak budou vypadat 

terapeutické jednotky 

Objektivně: Pacient je komunikativní, spolupracující. Při příchodu leží na lůžku v poloze na 

zádech. Pro přesun používá kolečkové křeslo. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Zlepšení propriorecepce PDK 

Zlepšení celkové kondice 

Protažení fascií 

Protažení zkrácených svalů 

Nácvik chůze s vysokým chodítkem - prodloužení vzdálenosti, kterou je pacient schopen ujít 

Elektroterapie 

Návrh terapie: 

Techniky měkkých tkání dle Lewita v oblasti DKK 

Protažení fascií PDK 

Facilitace plosek nohou a m. tibialis anterior pomocí míčkování 

Chůze s vysokým chodítkem 

Kondiční cvičení 

Protažení zkrácených svalů 
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Elektrostimulace a elektrogymnastika 

Provedení: 

Techniky měkkých tkání dle Lewita na oblast otoku DKK 

- míčkování technikou koulení pomocí molitanového míčku, disto-proximálním směrem 

od nártů po stehenní svaly, z přední a laterální strany DKK (pacient vleže na zádech)  

Protažení fascií PDK 

- Protažení fascií PDK v oblasti n. peroneus 

Facilitace plosek nohou a m. tibialis anterior pomocí míčkování 

- míčkování technikou koulení i vytírání, ventro-dorzálně i dorzo-ventrálně. 

Chůze s vysokým chodítkem 

- samostatná vertikalizace pacienta ze sedu do stoje a chůze s vysokým chodítkem po 

chodbě za doprovodu 2 terapeutů (vzdálenost cca 10m)  

Kondiční cvičení 

pacient vleže na zádech:  

- flexe v kolenním a kyčelním kloubu se sunutím paty po podložce (8x PDK/LDK)  

- flexe a extenze v kyčelním kloubu s odlehčením v závěsovém systému (8x PDK/LDK) 

- abdukce a addukce v kyčelním kloubu s odlehčením (8x PDK/LDK)  

- zevní a vnitřní rotace v kyčelním kloubu extendované DK ležící na podložce (8x 

současně PDK, LDK) 

Protažení zkrácených svalů 

- protažení m. tensor fascie latae vpravo, adduktorů pravého kyčelního kloubu, 

m. triceps surae bil. a flexorů kolenního kloubu bil. pomocí PIR s protažením dle 

Jandy 

Elektroterapie 

- elektrostimulace pro n. peroneus PDK o frekvenci 200/1000 

- elektrogymnastika pro adduktory kyčelního kloubu o frekvenci 200/1000 

Závěr terapie: 

Cíle RHB jednotky byly splněny. Pacient vnímal pozitivně techniky měkkých tkání 

a kondiční cvičení, které mu částečně ulevily od nepříjemných pocitů. Při kondičním cvičení 
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pacient často odpočívá a více povídá, než cvičí. Chůze byla nestabilní, pacient se nedokáže 

srovnat ve vysokém chodítku, nedokáže uzamknout kolenní kloub. 

2. RHB jednotka (28.1 2016) 

Status présens: 

Subjektivně: Pacient se cítí dobře. Bojí se chůze ve vysokém chodítku. Nechodí se mu v něm 

dobře a bojí se, že si PDK zatíží více než je povoleno a obnoví si poranění kyčle 

Objektivně: Pacient je dobře naladěný, na terapii se těší. Při příchodu leží na lůžku v poloze 

na zádech. Pro přesun používá kolečkové křeslo. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Zlepšení propriorecepce PDK 

Zlepšení celkové kondice 

Protažení zkrácených svalů 

Protažení fascií 

Nácvik chůze s vysokým chodítkem - prodloužení vzdálenosti, kterou je pacient schopen ujít 

Elektroterapie 

Návrh terapie: 

Techniky měkkých tkání dle Lewita v oblasti DKK 

Protažení fascií PDK 

Facilitace plosek nohou a m. tibialis anterior pomocí míčkování 

Chůze s vysokým chodítkem 

Protažení zkrácených svalů 

Kondiční cvičení s overballem 

Elektrostimulace a elektrogymnastika 

Provedení: 

Techniky měkkých tkání dle Lewita na oblast otoku DKK 

- míčkování technikou koulení pomocí molitanového míčku, disto-proximálním směrem 

od nártů po stehenní svaly, z přední a laterální strany DKK (pacient vleže na zádech)  
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Protažení fascií PDK 

- Protažení fascií PDK v oblasti n. peroneus 

Facilitace plosek nohou a m. tibialis anterior pomocí míčkování 

- míčkování technikou koulení i vytírání, ventro-dorzálně i dorzo-ventrálně  

Chůze s vysokým chodítkem 

- samostatná vertikalizace pacienta ze sedu do stoje a chůze s vysokým chodítkem po 

chodbě za doprovodu 2 terapeutů (vzdálenost cca 15m)  

Kondiční cvičení 

pacient vleže na zádech:  

- flexe v kolenním a kyčelním kloubu se sunutím paty po overballu (8x PDK/LDK) 

- flexe a extenze v kyčelním kloubu s odlehčením v závěsovém systému (8x PDK/LDK) 

- abdukce a addukce v kyčelním kloubu s odlehčením (8x PDK/LDK)  

- zevní a vnitřní rotace v kyčelním kloubu extendované DK ležící na podložce (8x 

současně PDK, LDK) 

Protažení zkrácených svalů 

- protažení m. tensor fascie latae vpravo, adduktorů pravého kyčelního kloubu, 

m. triceps surae bil. a flexorů kolenního kloubu bil. pomocí PIR s protažením dle 

Jandy 

Elektroterapie 

- elektrostimulace pro n. peroneus PDK o frekvenci 200/1000 

- elektrogymnastika pro adduktory kyčelního kloubu o frekvenci 200/1000 

Závěr terapie: 

Cíle RHB jednotky byly provedeny dle návrhu terapie. Kondiční cvičení při 

nesprávném provedení způsobovalo pacientovi bolest a musel být během cvičení neustále 

korigován, neboť se často zaměřoval na různé jiné podněty. Chůze pacienta byla nestabilní a 

pacient byl nespokojený, že mu chůze nejde. 
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3. RHB jednotka (29.1 2016) 

Status présens: 

Subjektivně: Pacient se cítí dobře, je lehce frustrován z chůze, která mu stále nejde. Na terapii 

se těší.  

Objektivně: Pacient je komunikativní, spolupracující. Při příchodu leží na lůžku v poloze na 

zádech. Pro přesun používá kolečkové křeslo. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Zlepšení propriorecepce PDK 

Zlepšení celkové kondice 

Protažení zkrácených svalů 

Protažení fascií 

Nácvik chůze s vysokým chodítkem - prodloužení vzdálenosti, kterou je pacient schopen ujít 

Elektroterapie  

Návrh terapie: 

Techniky měkkých tkání dle Lewita v oblasti DKK 

Protažení fascií PDK 

Facilitace plosek nohou a m. tibialis anterior pomocí míčkování 

Chůze s vysokým chodítkem 

Kondiční cvičení 

Protažení zkrácených svalů 

Elektrostimulace a elektrogymnastika 

Provedení: 

Techniky měkkých tkání dle Lewita na oblast otoku DKK 

- míčkování technikou koulení pomocí molitanového míčku, disto-proximálním směrem 

od nártů po stehenní svaly, z přední a laterální strany DKK (pacient vleže na zádech)  

Protažení fascií PDK 

- protažení fascií PDK v oblasti n. peroneus 
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Facilitace plosek nohou a m. tibialis anterior pomocí míčkování 

- míčkování technikou koulení i vytírání, ventro-dorzálně i dorzo-ventrálně  

Chůze s vysokým chodítkem 

- samostatná vertikalizace pacienta ze sedu do stoje a chůze s vysokým chodítkem po 

chodbě za doprovodu 2 terapeutů (vzdálenost cca 20m)  

Kondiční cvičení 

pacient vleže na zádech:  

- flexe v kolenním a kyčelním kloubu se sunutím paty po podložce (8x PDK/LDK) 

- flexe a extenze v kyčelním kloubu s odlehčením v závěsovém systému (8x PDK/LDK) 

- abdukce a addukce v kyčelním kloubu s odlehčením (8x PDK/LDK)  

- zevní a vnitřní rotace v kyčelním kloubu extendované DK ležící na podložce (8x 

současně PDK, LDK) 

Protažení zkrácených svalů 

- protažení m. tensor fascie latae vpravo, adduktorů pravého kyčelního kloubu, 

m. triceps surae bil. a flexorů kolenního kloubu bil. pomocí PIR s protažením dle 

Jandy 

Elektroterapie 

- elektrostimulace pro n. peroneus PDK o frekvenci 200/1000 

- elektrogymnastika pro adduktory kyčelního kloubu o frekvenci 200/1000 

Závěr terapie: 

Cíle RHB jednotky byly splněny. Pacient si libuje v elektroterapii, líbí se mu záškuby 

ve svalech. Pacientovi se pomalu zvyšuje kondice, což je vidět na cvičení i chůzi. Chůze 

pacienta byla stále nestabilní a pacient byl rozhořčen na vysoké chodítko, o kterém tvrdí, že 

se mu více plete, než pomáhá. 

4. RHB jednotka (1.2 2016) 

Status présens: 

Subjektivně: Pacient se cítí výborně. Je po víkendu plný energie a těší se na cvičení a chůzi s 

podpažními berlemi 
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Objektivně: Pacient je komunikativní, spolupracující. Při příchodu leží na lůžku v poloze na 

zádech. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Zlepšení propriorecepce PDK 

Zlepšení celkové kondice s overballem 

Protažení zkrácených svalů 

Protažení fascií 

Mobilizace talokrurálního skloubení 

Nácvik chůze s podpažními  

Elektroterapie 

Návrh autoterapie cvičení s overballem 

Návrh terapie: 

Protažení fascií PDK 

Facilitace plosek nohou a m. tibialis anterior pomocí míčkování 

Chůze s podpažními berlemi 

Kondiční cvičení 

Izometrické posilování oslabených svalů DKK s overballem 

Mobilizace talokrurálního skloubení dorzálním směrem 

Protažení zkrácených svalů 

Elektrostimulace a elektrogymnastika 

Instruktáž pacienta o samostatném cvičení s overballem 

Provedení: 

Protažení fascií PDK 

- Protažení fascií PDK v oblasti n. peroneus 

Facilitace plosek nohou a m. tibialis anterior pomocí míčkování 

- míčkování technikou koulení i vytírání, ventro-dorzálně i dorzo-ventrálně  
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Chůze s podpažními berlemi 

- samostatná vertikalizace pacienta ze sedu do stoje a chůze s podpažními berlemi po 

chodbě za doprovodu 2 terapeutů (vzdálenost cca 45m) 

Kondiční cvičení 

pacient vleže na zádech:  

- flexe v kolenním a kyčelním kloubu se sunutím paty po overballu (8x PDK/LDK) 

- flexe a extenze v kyčelním kloubu s odlehčením v závěsovém systému (8x PDK/LDK) 

- abdukce a addukce v kyčelním kloubu s odlehčením (8x PDK/LDK)  

- zevní a vnitřní rotace v kyčelním kloubu extendované DK ležící na podložce (8x 

současně PDK, LDK) 

Izometrické posilování oslabených svalů DKK s overballem 

pacient vleže na zádech: 

- kolenní a kyčelní kloub necvičící DK ve flexi s ploskou nohy položenou na podložce, 

kolenní a kyčelní kloub cvičící DK v semiflexi, overball v podkolenní jamce – 

izometrická kontrakce m. quadriceps femoris při stlačení kolenního kloubu do 

overballu, výdrž + relaxace (8x PDK/LDK) 

- kolenní a kyčelní kloubu necvičící DK ve flexi s ploskou nohy položenou na podložce, 

cvičící DK extendovaná, overball mezi hlezenním kloubem a necvičící a kolenním 

kloubem cvičící DK - izometrická kontrakce adduktorů kyčelního kloubu proti odporu 

overballu, výdrž + relaxace (8x PDK/LDK) 

- kolenní a kyčelní kloubu obou DKK ve flexi, plosky nohou položené na podložce, 

overball mezi kolenními klouby - izometrická kontrakce adduktorů kyčelního kloubu 

proti odporu overballu se současným podsazením pánve, tzn. zapojením hýžďových 

sval ů a svalů pánevního dna, výdrž + relaxace (8x současně PDK, LDK) 

Mobilizace talokrurálního skloubení dorzálním směrem 

- Mobilizace talokrurálního skloubení ventro - dorzálním směrem 

Protažení zkrácených svalů 

- protažení m. tensor fascie latae vpravo, adduktorů pravého kyčelního kloubu, 

m. triceps surae bil. a flexorů kolenního kloubu bil. pomocí PIR s protažením dle 

Jandy 
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Elektroterapie 

- elektrostimulace pro n. peroneus PDK o frekvenci 200/1000 

- elektrogymnastika pro adduktory kyčelního kloubu o frekvenci 200/1000 

Instruktáž pacienta o samostatném cvičení s overballem 

- zopakování jednotlivých cviků a zásad cvičení s overballem, doporučení autoterapie 

2x denně mimo RHB jednotky  

Závěr terapie: 

Cíle RHB jednotky byly splněny. Pacient si libuje v elektroterapii, líbí se mu záškuby 

ve svalech. Pro pacienta jsou lepší podpažní berle.  Pacient má větší stabilitu ve stoji i v chůzi. 

Při chůzi se pacient srovnal. Po prvních nejistých krocích srovnal délku kroku, narovnal se 

a stabilizoval postavení. Lehce mu překáží pravá noha, která nedokáže dorzální flexi 

v hlezenním kloubu, dělá mu problém plná extenze v kolenním kloubu, který při chůzi 

nedokáže uzamknout. Dalším zpomalením chůze je nášlap 10 kg na pravou nohu, který si 

pacient hlídá, a občas zapomene na správný stereotyp chůze a jde přísunem levé. 

5. RHB jednotka (2.2 2016) 

Status présens: 

Subjektivně: Pacient se cítí dobře, těší se na chůzi. 

Objektivně: Pacient je komunikativní, spolupracující. Při příchodu leží na lůžku v poloze na 

zádech. Pro přesun používá kolečkové křeslo. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Zlepšení propriorecepce PDK 

Zlepšení celkové kondice s overballem 

Protažení zkrácených svalů 

Mobilizace talokrurálního skloubení 

Nácvik chůze s podpažními  

Elektroterapie 

Kontrola správně prováděné autoterapie s overballem 
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Návrh terapie: 

Facilitace plosek nohou a m. tibialis anterior pomocí míčkování 

Chůze s podpažními berlemi 

Kondiční cvičení 

Izometrické posilování oslabených svalů DKK s overballem 

Mobilizace talokrurálního skloubení dorzálním směrem 

Protažení zkrácených svalů 

Elektrostimulace a elektrogymnastika 

Provedení: 

Facilitace plosek nohou a m. tibialis anterior pomocí míčkování 

- míčkování technikou koulení i vytírání, ventro-dorzálně i dorzo-ventrálně  

Chůze s podpažními berlemi 

- samostatná vertikalizace pacienta ze sedu do stoje a chůze s podpažními berlemi po 

chodbě za doprovodu 2 terapeutů (vzdálenost cca 60 m) 

Kondiční cvičení 

pacient vleže na zádech:  

- flexe v kolenním a kyčelním kloubu se sunutím paty po overballu (8x PDK/LDK)  

- flexe a extenze v kyčelním kloubu s odlehčením v závěsovém systému (8x PDK/LDK) 

- abdukce a addukce v kyčelním kloubu s odlehčením (8x PDK/LDK)  

- zevní a vnitřní rotace v kyčelním kloubu extendované DK ležící na podložce (8x 

současně PDK, LDK) 

Izometrické posilování oslabených svalů DKK s overballem 

pacient vleže na zádech: 

- kolenní a kyčelní kloub necvičící DK ve flexi s ploskou nohy položenou na podložce, 

kolenní a kyčelní kloub cvičící DK v semiflexi, overball v podkolenní jamce – 

izometrická kontrakce m. quadriceps femoris při stlačení kolenního kloubu do 

overballu, výdrž + relaxace (8x PDK/LDK) 

- kolenní a kyčelní kloubu necvičící DK ve flexi s ploskou nohy položenou na podložce, 
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cvičící DK extendovaná, overball mezi hlezenním kloubem a necvičící a kolenním 

kloubem cvičící DK - izometrická kontrakce adduktorů kyčelního kloubu proti odporu 

overballu, výdrž + relaxace (8x PDK/LDK) 

- kolenní a kyčelní kloubu obou DKK ve flexi, plosky nohou položené na podložce, 

overball mezi kolenními klouby - izometrická kontrakce adduktorů kyčelního kloubu 

proti odporu overballu se současným podsazením pánve, tzn. zapojením hýžďových 

sval ů a svalů pánevního dna, výdrž + relaxace (8x současně PDK, LDK) 

Mobilizace talokrurálního skloubení dorzálním směrem 

- Mobilizace talokrurálního skloubení ventro - dorzálním směrem 

Protažení zkrácených svalů 

- protažení m. tensor fascie latae vpravo, adduktorů pravého kyčelního kloubu, 

m. triceps surae bil. a flexorů kolenního kloubu bil. pomocí PIR s protažením dle 

Jandy 

Elektroterapie 

- elektrostimulace pro n. peroneus PDK o frekvenci 200/1000 

- elektrogymnastika pro adduktory kyčelního kloubu o frekvenci 200/1000 

Závěr terapie: 

Cíle RHB jednotky byly splněny. Pacient má větší stabilitu ve stoji i v chůzi, což se 

projevuje na vzdálenosti chůze, kde se pacient narovnal. Při chůzi se pacient soustředí na 

uzamykání kolenního kloubu a musí se velmi soustředit na správný stereotyp chůze. 

U pacienta je patrná "kohoutí chůze" u PDK. 

6. RHB jednotka (3.2 2016) 

Status présens: 

Subjektivně: Pacient se cítí špatně. Stěžuje si na otok nohy a bolest v kyčelním kloubu po 

odpolední terapii. Udává nevhodné cviky a přetížení při terapii. 

Objektivně: Pacient je komunikativní, spolupracující. Při příchodu leží na lůžku v poloze na 

zádech.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Techniky měkkých tkání dle Lewita v oblasti PDK 
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Zlepšení propriorecepce PDK 

Zlepšení celkové kondice s overballem 

Protažení zkrácených svalů 

Protažení fascií  

Nácvik chůze s podpažními  

Elektroterapie 

Návrh terapie: 

Techniky měkkých tkání dle Lewita v oblasti DKK 

Facilitace plosek nohou a pomocí míčkování 

Protažení fascií PDK 

Terapie dle sestry Kenny 

Chůze s podpažními berlemi 

Kondiční cvičení 

Izometrické posilování oslabených svalů DKK s overballem 

Protažení zkrácených svalů 

Elektrostimulace a elektrogymnastika 

Provedení: 

Techniky měkkých tkání dle Lewita na oblast otoku DKK 

- míčkování technikou koulení pomocí molitanového míčku, disto-proximálním směrem 

od nártů po stehenní svaly, z přední a laterální strany PDK (pacient vleže na zádech)  

Facilitace plosek nohou pomocí míčkování 

- míčkování technikou koulení i vytírání, ventro-dorzálně i dorzo-ventrálně  

Protažení fascií PDK 

- Protažení fascií PDK v oblasti n. peroneus 

Terapie dle sestry Kenny 

- terapie pro m. tibialis anterior 
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Chůze s podpažními berlemi 

- samostatná vertikalizace pacienta ze sedu do stoje a chůze s podpažními berlemi po 

chodbě za doprovodu 2 terapeutů (vzdálenost cca 60 m) 

Kondiční cvičení 

pacient vleže na zádech:  

- flexe v kolenním a kyčelním kloubu se sunutím paty po overballu (8x PDK/LDK) 

- flexe a extenze v kyčelním kloubu s odlehčením v závěsovém systému (8x PDK/LDK) 

- abdukce a addukce v kyčelním kloubu s odlehčením (8x PDK/LDK)  

- zevní a vnitřní rotace v kyčelním kloubu extendované DK ležící na podložce (8x 

současně PDK, LDK) 

Izometrické posilování oslabených svalů DKK s overballem 

pacient vleže na zádech 

- kolenní a kyčelní kloub necvičící DK ve flexi s ploskou nohy položenou na podložce, 

kolenní a kyčelní kloubu cvičící DK v semiflexi, overball v podkolenní jamce – 

izometrická kontrakce m. quadriceps femoris při stlačení kolenního kloubu do 

overballu, výdrž + relaxace (8x PDK/LDK) 

- kolenní a kyčelní kloubu necvičící DK ve flexi s ploskou nohy položenou na podložce, 

cvičící DK extendovaná, overball mezi hlezenním kloubem a necvičící a kolenním 

kloubem cvičící DK - izometrická kontrakce adduktorů kyčelního kloubu proti odporu 

overballu, výdrž + relaxace (8x PDK/LDK) 

- kolenní a kyčelní kloubu obou DKK ve flexi, plosky nohou položené na podložce, 

overball mezi kolenními klouby - izometrická kontrakce adduktorů kyčelního kloubu 

proti odporu overballu se současným podsazením pánve, tzn. zapojením hýžďových 

sval ů a svalů pánevního dna, výdrž + relaxace (8x současně PDK, LDK) 

Protažení zkrácených svalů 

- protažení m. tensor fascie latae vpravo, adduktorů pravého kyčelního kloubu, 

m. triceps surae bil. a flexorů kolenního kloubu bil. pomocí PIR s protažením dle 

Jandy 
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Elektroterapie 

- elektrostimulace pro n. peroneus PDK o frekvenci 200/1000 

- elektrogymnastika pro adduktory kyčelního kloubu o frekvenci 200/1000 

Závěr terapie: 

Cíle RHB jednotky byly splněny. Pacient se cítí dobře, bez bolesti v pravém kyčelním 

kloubu a celkově uvolněnější. Kontrolní svalový test dle Jandy poukázal na zvýšenou 

svalovou sílu m. tibialis anterior ze stupně 0 na stupeň 1, proto byla do terapie zařazena 

metodika dle sestry Kenny, pro tento sval. V chůzi pacient dokáže uzamknout kolenní kloub 

a chůze je celkově stabilnější a jednodušší, dojde delší trasu bez únavy a bolestivosti.  

7. RHB jednotka (4.2 2016) 

Status présens: 

Subjektivně: Pacient se cítí dobře, bez bolestí. Je rád, že mu včerejší terapie pomohla od 

bolesti a mohl v klidu spát  

Objektivně: Pacient je komunikativní, spolupracující. Při příchodu leží na lůžku v poloze na 

zádech.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Zlepšení propriorecepce PDK 

Zlepšení celkové kondice 

Protažení zkrácených svalů 

Nácvik chůze s vysokým chodítkem - prodloužení vzdálenosti, kterou je pacient schopen ujít 

Elektroterapie 

Návrh terapie: 

Facilitace plosek nohou a pomocí míčkování 

Terapie dle sestry Kenny 

Cvičení na NFP 

Chůze s podpažními berlemi 

Kondiční cvičení 

Protažení zkrácených svalů 
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Elektrostimulace a elektrogymnastika 

Mechanoterapie 

Provedení: 

Facilitace plosek nohou pomocí míčkování 

- míčkování technikou koulení i vytírání, ventro-dorzálně i dorzo-ventrálně  

Terapie dle sestry Kenny 

- terapie pro m. tibialis anterior 

Cvičení na NFP 

- pacient v sedě šlape na bosu, nácvik kroku 

- everzi a inverzi v hlezenním kloubu 

Chůze s podpažními berlemi 

- samostatná vertikalizace pacienta ze sedu do stoje a chůze s vysokým chodítkem po 

chodbě za doprovodu 1 terapeuta (vzdálenost cca 100 m)  

- nácvik chůze do schodů pomocí nízkého stupínku 

Kondiční cvičení 

pacient vleže na zádech:  

- flexe v kolenním a kyčelním kloubu se sunutím paty po podložce (8x PDK/LDK)  

- flexe a extenze v kyčelním kloubu s odlehčením v závěsovém systému (8x PDK/LDK) 

- abdukce a addukce v kyčelním kloubu s odlehčením (8x PDK/LDK)  

- zevní a vnitřní rotace v kyčelním kloubu extendované DK ležící na podložce (8x 

současně PDK, LDK) 

Protažení zkrácených svalů 

- protažení m. tensor fascie latae vpravo, adduktorů pravého kyčelního kloubu, 

m. triceps surae bil. a flexorů kolenního kloubu bil. pomocí PIR s protažením dle 

Jandy 

Elektroterapie 

- elektrostimulace pro n. peroneus PDK o frekvenci 200/1000 

- elektrogymnastika pro adduktory kyčelního kloubu o frekvenci 200/1000 
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Mechanoterapie 

- motomed pro dolní končetiny na 15 minut na 5 stupeň zátěže 

Závěr terapie: 

Cíle RHB jednotky byly splněny. Pacient dodržuje autoterapii a je patrné zlepšení jak 

během cvičení tak během chůze, kterou zvládá bez problémů s uzamčením kolenního kloubu. 

Má problém, že se o vše zajímá a sebemenší okolní dění může rozhodit pacientův stereotyp 

chůze. V rámci zlepšení kondice byl do jednotky přidán motomed a cviky na NFP. 

8. RHB jednotka (5.2 2016) 

Status présens: 

Subjektivně: Pacient se cítí dobře. Má dobrou náladu, protože venku svítí sluníčko a dobře se 

vyspal 

Objektivně: Pacient je komunikativní, spolupracující. Při příchodu leží na lůžku v poloze na 

zádech. Pro přesun používá kolečkové křeslo. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Zlepšení propriorecepce PDK 

Zlepšení celkové kondice 

Protažení zkrácených svalů 

Nácvik chůze s podpažními berlemi - prodloužení vzdálenosti, kterou je pacient schopen ujít 

Elektroterapie 

Návrh terapie: 

Facilitace plosek nohou pomocí míčkování 

Terapie dle sestry Kenny 

Chůze s podpažními berlemi 

Kondiční cvičení 

Protažení zkrácených svalů 

Elektrostimulace a elektrogymnastika 

Mechanoterapie 
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Provedení: 

Facilitace plosek nohou pomocí míčkování 

- míčkování technikou koulení i vytírání, ventro-dorzálně i dorzo-ventrálně  

Terapie dle sestry Kenny 

- terapie pro m. tibialis anterior 

Chůze s podpažními berlemi 

- samostatná vertikalizace pacienta ze sedu do stoje a chůze s vysokým chodítkem po 

chodbě za doprovodu 1 terapeuta (vzdálenost cca 100 m)  

- nácvik chůze do schodů pomocí nízkého stupínku 

Kondiční cvičení 

pacient vleže na zádech:  

- flexe v kolenním a kyčelním kloubu se sunutím paty po podložce (8x PDK/LDK) 

- flexe a extenze v kyčelním kloubu s odlehčením v závěsovém systému (8x PDK/LDK) 

- abdukce a addukce v kyčelním kloubu s odlehčením (8x PDK/LDK)  

- zevní a vnitřní rotace v kyčelním kloubu extendované DK ležící na podložce (8x 

současně PDK, LDK) 

Protažení zkrácených svalů 

- protažení m. tensor fascie latae vpravo, adduktorů pravého kyčelního kloubu, 

m. triceps surae bil. a flexorů kolenního kloubu bil. pomocí PIR s protažením dle 

Jandy 

Elektroterapie 

- elektrostimulace pro n. peroneus PDK o frekvenci 200/1000 

- elektrogymnastika pro adduktory kyčelního kloubu o frekvenci 200/1000 

Mechanoterapie 

- motomed pro dolní končetiny na 15 minut na 5 stupeň zátěže 

Závěr terapie: 

Cíle RHB jednotky byly splněny. Pacient udává samostatnou chůzi 3x denně 100 m 

vzdálenosti, bez obtíží mimo terapie. Celkově je vidět mírné zlepšení, které udává i sám 

pacient. Je velký pokrok jak po fyzické stránce, tak po psychické stránce.  
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9. RHB jednotka (8.2 2016) 

Status présens: 

Subjektivně: Pacient se cítí dobře. Těší se na terapii, především na chůzi. 

Objektivně: Pacient je komunikativní, spolupracující. Při příchodu leží na lůžku v poloze na 

zádech. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Zlepšení propriorecepce PDK 

Zlepšení celkové kondice 

Protažení zkrácených svalů 

Nácvik chůze s podpažními berlemi  

Elektroterapie 

Návrh terapie: 

Facilitace plosek nohou a pomocí míčkování 

Terapie dle sestry Kenny 

Cvičení na NFP 

Chůze s podpažními berlemi 

Kondiční cvičení pomocí overballu 

Izometrické posilování oslabených svalů DKK s overballem 

Protažení zkrácených svalů 

Elektrostimulace a elektrogymnastika 

Mechanoterapie 

Provedení: 

Facilitace plosek nohou pomocí míčkování 

- míčkování technikou koulení i vytírání, ventro-dorzálně i dorzo-ventrálně  

Terapie dle sestry Kenny 

- terapie pro m. tibialis anterior 
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Cvičení na NFP 

- pacient v sedě šlape na bosu, nácvik chůze 

- everze a inverze v hlezenním kloubu se současnou vnitřní i vnější rotací v kyčelním 

kloubu 

Chůze s podpažními berlemi 

- samostatná vertikalizace pacienta ze sedu do stoje a chůze s podpažními berlami po 

chodbě za doprovodu 1 terapeuta (vzdálenost cca 100 m)  

- chůze po schodech (18 schodů) 

Kondiční cvičení 

pacient vleže na zádech:  

- flexe v kolenním a kyčelním kloubu se sunutím paty po overballu (16x PDK/LDK)  

- flexe a extenze v kyčelním kloubu s odlehčením v závěsovém systému se zátěží (16x 

PDK/LDK) 

- abdukce a addukce v kyčelním kloubu s odlehčením v závěsovém systému se zátěží 

(16x PDK/LDK)  

- zevní a vnitřní rotace v kyčelním kloubu extendované DK ležící na podložce (16x 

současně PDK, LDK) 

Izometrické posilování oslabených svalů DKK s overballem 

pacient vleže na zádech: 

- kolenní a kyčelní kloub necvičící DK ve flexi s ploskou nohy položenou na podložce, 

kolenní a kyčelní kloubu cvičící DK v semiflexi, overball v podkolenní jamce – 

izometrická kontrakce m. quadriceps femoris při stlačení kolenního kloubu do 

overballu, výdrž + relaxace (16x PDK/LDK) 

- kolenní a kyčelní kloubu necvičící DK ve flexi s ploskou nohy položenou na podložce, 

cvičící DK extendovaná, overball mezi hlezenním kloubem a necvičící a kolenním 

kloubem cvičící DK - izometrická kontrakce adduktorů kyčelního kloubu proti odporu 

overballu, výdrž + relaxace (16x PDK/LDK) 

- kolenní a kyčelní kloubu obou DKK ve flexi, plosky nohou položené na podložce, 

overball mezi kolenními klouby - izometrická kontrakce adduktorů kyčelního kloubu 

proti odporu overballu se současným podsazením pánve, tzn. zapojením hýžďových 

sval ů a svalů pánevního dna, výdrž + relaxace (16x současně PDK, LDK) 
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Protažení zkrácených svalů 

- protažení m. tensor fascie latae vpravo, adduktorů pravého kyčelního kloubu, 

m. triceps surae bil. a flexorů kolenního kloubu bil. pomocí PIR s protažením dle 

Jandy 

Elektroterapie 

- elektrostimulace pro n. peroneus PDK o frekvenci 200/1000 

- elektrogymnastika pro adduktory kyčelního kloubu o frekvenci 200/1000 

Mechanoterapie 

- motomed pro dolní končetiny na 15 minut na 6 stupeň zátěže 

Závěr terapie: 

Cíle RHB jednotky byly splněny. Pacient byl po dnešní terapeutické jednotce unaven. 

Zvýšená zátěž se projevila při chůzi do schodů, kde musel déle a častěji odpočívat. 

10. RHB jednotka (9.2 2016) 

Status présens: 

Subjektivně: Pacient se cítí dobře, těší se na terapii a na motomed.  

Objektivně: Pacient je komunikativní, spolupracující. Při příchodu leží na lůžku v poloze na 

zádech.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Zlepšení propriorecepce PDK 

Zlepšení celkové kondice 

Protažení zkrácených svalů 

Nácvik chůze s podpažními berlemi  

Elektroterapie 

Návrh terapie: 

Facilitace plosek nohou a pomocí míčkování 

Terapie dle sestry Kenny 

Cvičení na NFP 



62 

 

Chůze s podpažními berlemi 

Kondiční cvičení pomocí overballu 

Izometrické posilování oslabených svalů DKK s overballem 

Protažení zkrácených svalů 

Elektrostimulace a elektrogymnastika 

Mechanoterapie 

Provedení: 

Facilitace plosek nohou pomocí míčkování 

- míčkování technikou koulení i vytírání, ventro-dorzálně i dorzo-ventrálně  

Terapie dle sestry Kenny 

- terapie pro m. tibialis anterior 

Cvičení na NFP 

- pacient v sedě šlape na bosu, nácvik chůze 

- everze a inverze v hlezenním kloubu se současnou vnitřní i vnější rotací v kyčelním 

kloubu 

Chůze s podpažními berlemi 

- samostatná vertikalizace pacienta ze sedu do stoje a chůze s podpažními berlami po 

chodbě za doprovodu 1 terapeuta (vzdálenost cca 100 m)  

- chůze po schodech (18 schodů) 

Kondiční cvičení 

pacient vleže na zádech:  

- flexe v kolenním a kyčelním kloubu se sunutím paty po overballu (16x PDK/LDK) 

- flexe a extenze v kyčelním kloubu s odlehčením v závěsovém systému se zátěží (16x 

PDK/LDK) 

- abdukce a addukce v kyčelním kloubu s odlehčením v závěsovém systému se zátěží 

(16x PDK/LDK)  

- zevní a vnitřní rotace v kyčelním kloubu extendované DK ležící na podložce (16x 

současně PDK, LDK) 
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Izometrické posilování oslabených svalů DKK s overballem 

pacient vleže na zádech: 

- kolenní a kyčelní kloub necvičící DK ve flexi s ploskou nohy položenou na podložce, 

kolenní a kyčelní kloubu cvičící DK v semiflexi, overball v podkolenní jamce – 

izometrická kontrakce m. quadriceps femoris při stlačení kolenního kloubu do 

overballu, výdrž + relaxace (16x PDK/LDK) 

- kolenní a kyčelní kloubu necvičící DK ve flexi s ploskou nohy položenou na podložce, 

cvičící DK extendovaná, overball mezi hlezenním kloubem a necvičící a kolenním 

kloubem cvičící DK - izometrická kontrakce adduktorů kyčelního kloubu proti odporu 

overballu, výdrž + relaxace (16x PDK/LDK) 

- kolenní a kyčelní kloubu obou DKK ve flexi, plosky nohou položené na podložce, 

overball mezi kolenními klouby - izometrická kontrakce adduktorů kyčelního kloubu 

proti odporu overballu se současným podsazením pánve, tzn. zapojením hýžďových 

sval ů a svalů pánevního dna, výdrž + relaxace (16x současně PDK, LDK) 

Protažení zkrácených svalů 

- protažení m. tensor fascie latae vpravo, adduktorů pravého kyčelního kloubu, 

m. triceps surae bil. a flexorů kolenního kloubu bil. pomocí PIR s protažením dle 

Jandy 

Elektroterapie 

- elektrostimulace pro n. peroneus PDK o frekvenci 200/1000 

- elektrogymnastika pro adduktory kyčelního kloubu o frekvenci 200/1000 

Mechanoterapie 

- motomed pro dolní končetiny na 15 minut na 5 stupeň zátěže 

Závěr terapie: 

Cíle RHB jednotky byly splněny. Pacient bez problémů zvyšuje stupeň zátěže v RHB 

jednotkách. Kvůli zvýšené statnosti má pacient pocit, že je schopný téměř všeho a musí se 

v terapiích brzdit, aby nepřetěžoval kyčelní kloub přes povolenou hranici. 
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11. RHB jednotka (10.2 2016) 

Status présens: 

Subjektivně: Pacient se cítí přetažený ze včerejší odpolední terapie. Stěžuje si na bolest 

v pravém kyčelním kloubu, otok nohy a celkovou slabost a rozlámanost celého těla. Špatně se 

mu spalo 

Objektivně: Pacient je komunikativní, spolupracující. Při příchodu leží na lůžku v poloze na 

zádech.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Zlepšení propriorecepce PDK 

Zlepšení celkové kondice 

Zmírnění bolesti 

Protažení zkrácených svalů 

Nácvik chůze s podpažními berlemi  

Elektroterapie 

Návrh terapie: 

Techniky měkkých tkání dle Lewita na oblast otoku PDK 

Facilitace plosek nohou a pomocí míčkování 

Terapie dle sestry Kenny 

Cvičení na NFP 

Chůze s podpažními berlemi 

Kondiční cvičení pomocí overballu 

Izometrické posilování oslabených svalů DKK s overballem 

Protažení zkrácených svalů 

Elektrostimulace a elektrogymnastika 

Mechanoterapie 
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Provedení: 

Techniky měkkých tkání dle Lewita na oblast otoku DKK 

- míčkování technikou koulení pomocí molitanového míčku, disto-proximálním směrem 

od nártů po stehenní svaly, z přední a laterální strany PDK (pacient vleže na zádech)  

Facilitace plosek nohou pomocí míčkování 

- míčkování technikou koulení i vytírání, ventro-dorzálně i dorzo-ventrálně  

Terapie dle sestry Kenny 

- terapie pro m. tibialis anterior 

Cvičení na NFP 

- pacient v sedě šlape na bosu, nácvik chůze 

- everze a inverze v hlezenním kloubu se současnou vnitřní i vnější rotací v kyčelním 

kloubu 

Chůze s podpažními berlemi 

- samostatná vertikalizace pacienta ze sedu do stoje a chůze s podpažními berlami po 

chodbě za doprovodu 1 terapeuta (vzdálenost cca 100 m)  

Kondiční cvičení 

pacient vleže na zádech:  

- flexe v kolenním a kyčelním kloubu se sunutím paty po overballu (8x PDK/LDK)  

- flexe a extenze v kyčelním kloubu s odlehčením v závěsovém systému se zátěží (8x 

PDK/LDK) 

- abdukce a addukce v kyčelním kloubu s odlehčením v závěsovém systému se zátěží 

(8x PDK/LDK)  

- zevní a vnitřní rotace v kyčelním kloubu extendované DK ležící na podložce (8x 

současně PDK, LDK) 

Izometrické posilování oslabených svalů DKK s overballem 

pacient vleže na zádech: 

- kolenní a kyčelní kloub necvičící DK ve flexi s ploskou nohy položenou na podložce, 

kolenní a kyčelní kloubu cvičící DK v semiflexi, overball v podkolenní jamce – 

izometrická kontrakce m. quadriceps femoris při stlačení kolenního kloubu do 
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overballu, výdrž + relaxace (8x PDK/LDK) 

- kolenní a kyčelní kloubu necvičící DK ve flexi s ploskou nohy položenou na podložce, 

cvičící DK extendovaná, overball mezi hlezenním kloubem a necvičící a kolenním 

kloubem cvičící DK - izometrická kontrakce adduktorů kyčelního kloubu proti odporu 

overballu, výdrž + relaxace (8x PDK/LDK) 

- kolenní a kyčelní kloubu obou DKK ve flexi, plosky nohou položené na podložce, 

overball mezi kolenními klouby - izometrická kontrakce adduktorů kyčelního kloubu 

proti odporu overballu se současným podsazením pánve, tzn. zapojením hýžďových 

sval ů a svalů pánevního dna, výdrž + relaxace (8x současně PDK, LDK) 

Protažení zkrácených svalů 

- protažení m. tensor fascie latae vpravo, adduktorů pravého kyčelního kloubu, 

m. triceps surae bil. a flexorů kolenního kloubu bil. pomocí PIR s protažením dle 

Jandy 

Elektroterapie 

- elektrostimulace pro n. peroneus PDK o frekvenci 200/1000 

- elektrogymnastika pro adduktory kyčelního kloubu o frekvenci 200/1000 

Mechanoterapie 

- motomed pro dolní končetiny na 15 minut na 6 stupeň zátěže 

Závěr terapie: 

Cíle RHB jednotky byly splněny. Při chůzi na cvičebnu si pacient kvůli nepříjemným 

pocitům upravil stereotyp chůze, která probíhala přísunem zdravé DK. Pro zhoršený stav 

pacienta byla ubrána zátěž při cvičeních. Po terapii uvádí zmírnění bolesti a velký pokrok 

v mobilitě, což je dobré jak pro psychickou stránku, tak pro fyzickou stránku do terapie. 

Na konci terapie byl pacient schopen chůze bez obtíží, proto byl na konec terapeutické 

jednotky zařazen motomed s vyšším stupněm zátěže.  

12. RHB jednotka (11.1 2016) 

Status présens: 

Subjektivně: Pacient se cítí dobře, těší se domů 

Objektivně: Pacient je komunikativní, spolupracující. Při příchodu leží na lůžku v poloze na 

zádech.  
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Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Zlepšení propriorecepce PDK 

Zlepšení celkové kondice 

Protažení zkrácených svalů 

Nácvik chůze s podpažními berlemi 

Elektroterapie 

Návrh terapie: 

Techniky měkkých tkání dle Lewita v oblasti DKK 

Facilitace plosek nohou a pomocí míčkování 

Chůze s podpažními berlemi 

Kondiční cvičení 

Protažení zkrácených svalů 

Elektrostimulace a elektrogymnastika 

Provedení: 

Techniky měkkých tkání dle Lewita na oblast DKK 

- míčkování technikou koulení pomocí molitanového míčku, disto-proximálním směrem 

od nártů po stehenní svaly, z přední a laterální strany PDK (pacient vleže na zádech)  

Facilitace plosek nohou pomocí míčkování 

- míčkování technikou koulení i vytírání, ventro-dorzálně i dorzo-ventrálně  

Chůze s podpažními berlemi 

- samostatná vertikalizace pacienta ze sedu do stoje a chůze s vysokým chodítkem po 

chodbě za doprovodu 1 terapeuta (vzdálenost cca 100 m)  

Kondiční cvičení 

pacient vleže na zádech:  

- flexe v kolenním a kyčelním kloubu se sunutím paty po podložce (16x PDK/LDK) 

- flexe a extenze v kyčelním kloubu s odlehčením v závěsovém systému (16x 

PDK/LDK) 
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- abdukce a addukce v kyčelním kloubu s odlehčením (16x PDK/LDK)  

- zevní a vnitřní rotace v kyčelním kloubu extendované DK ležící na podložce (16x 

současně PDK, LDK) 

Protažení zkrácených svalů 

- protažení m. tensor fascie latae vpravo, adduktorů pravého kyčelního kloubu, 

m. triceps surae bil. a flexorů kolenního kloubu bil. pomocí PIR s protažením dle 

Jandy 

Elektroterapie 

- elektrostimulace pro n. peroneus PDK o frekvenci 200/1000 

- elektrogymnastika pro adduktory kyčelního kloubu o frekvenci 200/1000 

Závěr terapie: 

Také poslední společná RHB jednotka proběhla bez komplikací a byly splněny všechny 

navržené cíle terapie. Pacient vnímal pozitivně techniky měkkých tkání a kondiční cvičení. 

Chůze je v rámci možností ideální. Stabilní, stejná délka kroku, stejný rytmus, uzamčení 

kolenního kloubu. 
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3.3 Výstupní vyšetření (12. 2. 2016) 

3.3.1 Vyšetření fyzioterapeutem:  

3.3.1.1 Vyšetření aspekcí 

Pacient leží na lůžku, hlava v rovině, HKK symetrické. Jizva v pravé břišní části po 

APPE 4cm dlouhá zhojená, jizva v podbřišku po osteosyntéze pánve 16 cm dlouhá zhojená. 

PDK v mírné abdukci a flexi v kyčelním kloubu, flexi v kolením kloubu, hlezenní kloub 

v palmární flexi a everzi. PDK vypadá o 2 cm delší. 

3.3.1.2 Vyšetření reflexních změn – palpační vyšetření dle Lewita 

Aspekce: přirozené zabarvení kůže, bez klidové potivosti 

1. Vyšetření kůže 

Palpace: dostatečná hydratace kůže, bez patologické teploty, jemná, palpačně nezjištěna 

bolestivost, dobrá protažitelnost. Jizva po APPE zhojená, klidná dobře protažitelná, jizva po 

osteosyntéze předního pilíře zhojená, dobře protažitelná, klidná 

2. Vyšetření podkoží 

Kiblerova řasa v oblasti bederní, dolní hrudní páteře a v oblasti horní části m. trapezius 

vlevo lze hůře vytvořit  

3. Vyšetření fascií 

Fascie C-Th přechodu vlevo směrem ventrálním hůře protažitelná 

4. Vyšetření svalového tonu  

Svaly trupového svalstva a DKK v normotonii 

3.3.1.3 Vyšetření stoje 

Pacient stál s podpažními berlemi 

3.3.1.4 Vyšetření chůze 

Pacient chodí samostatně s oporou 2 podpažních holí. Pravidelný rytmus chůze 3dobá , 

paréza n. peroneus vpravo způsobuje "kohoutí" chůzi u PDK, poté uzamčením pravého 

kolenního kloubu přesouvá LDK. Při přesunutí centra PDK provádí flexi v kolenním kloubu a 

chůze je prováděna přes špičku. Chůze je zhoršena omezením nášlapu 10 kg na PDK. 
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3.3.1.5 Antropometrie DKK dle Haladové 

Délka PDK (cm) LDK (cm) 

anatomická (trochanter maior až malleolus lat.) 96 96 

funkční (SIAS až malleolus med.) 94 94 

stehno 51 51 

bérec 44 44 

chodidlo 29 29 

Tabulka 5 - Délkové vyšetření DKK (Výstupní vyšetření) 

Obvod PDK (cm) LDK (cm) 

stehno (15 cm nad patellou) 43 44 

koleno (přes patellu) 39 39 

lýtko (max. obvod) 38 37 

nárt a pata 37 36 

přes hlavičky metatarzů 25 25 

Tabulka 6 - Obvodové vyšetření DKK (Výstupní vyšetření) 

3.3.1.6 Vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubní 

Goniometrické vyšetření dle Jandy a Pavlů pomocí mezinárodního standardního 

goniometru 

Vyšetření HKK: 

 PHK  LHK                Aktivně 

kloub ramenní S 40-0-180 S 35-0-180   

 F 180-0-0 F 180-0-0  

 T 35-0-115 T 30-0-115  

 R 85-0-85 R 85-0-85  

kloub loketní S 0-0-130 S 0-0-130  

kloub radioulnární  T 90-0-85 T 90-0-85  

zápěstí  S 70-0-55 S 70-0-50  

 F 30-0-40 F 30-0-40  

metakarpofalangové klouby prstů 

palec S 20-0-65 S 20-0-65  

ukazovák S 30-0-85 S 30-0-85  

 F 25-0-45 F 25-0-45  
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prostředník S 30-0-95 S 30-0-95   

 F 20-0-25 F 20-0-25   

prsteník S 35-0-100 S 35-0-100   

 F 25-0-20 F 25-0-20   

malík S 40-0-95 S 40-0-95   

 F 25-0-20 F 25-0-20   

Vyšetření DKK: 

 PDK  LDK                Pasivně 

kloub kyčelní S 5-0-80 S 5-0-85  

                        F 45-0-5 F 45-0-20  

 R 10-0-20 R 35-0-20  

kloub kolenní S 0-0-140 S 0-0-145  

kloub hlezenní S 0-5-50 S 15-0-45  

 R 10-0-30 R 20-0-35  

 PDK  LDK                Aktivně 

kloub kyčelní S 5-0-50 S 5-0-75  

                        F 35-0-5 F 45-0-20  

 R 5-0-15 R 25-0-15  

kloub kolenní S 0-5-140 S 0-0-140  

kloub hlezenní S 0-45-50 S 5-0-45  

       R 15-0-30         R 15-0-30 

Při flexi, abdukci a addukci v kyčelním kloubu byl pohyb PDK prováděn ve 2 poloze 

dle Jandova svalového testu. 

3.3.1.7 Vyšetření kloubní vůle - joint play 

Při vyšetření kloubní vůle DKK bez patologických změn. SI skloubení nevyšetřováno 

po dohodě s fyzioterapeutkou z důvodu polytraumatu pánve a velké bolestivosti. 

 



72 

 

3.3.1.8 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy: 

 Pravá Levá 

Svalová skupina/stupeň zkrácení 0 1 2 0 1 2 

M. triceps surae   

m. gastrocnemius  √  √   

m. soleus  √  √   

Adduktory kyčelního kloubu   

krátké adduktory √   √   

dlouhé adduktory √   √   

Flexory kolenního kloubu   

m. biceps femoris  √   √  

m. semitendinosus, m. semimembranosus  √   √  

M. tensor fascie latae  √  √   

Tabulka 7 - Vyšetření zkrácených svalů (Výstupní vyšetření) 

M. tensor fascie latae vyšetřován ve 2 poloze pro addukci kyčelního kloubu, dle Jandova svalového testu. 

Z důvodu bolesti nebyly flexory kyčelního kloubu (m. iliopsoas a m. rectus femoris) a m. piriformis 

vyšetřovány 

3.3.1.9 Vyšetření svalové síly dle Jandy 

Dolní končetiny 

 P      L 

Kyčelní klouby 

2+ Flexe 4 

3 Extenze 3 

3 (m. gluteus maximus) 3 

2 Addukce 4 

3 Abdukce 4 

3 Zevní rotace 4 

2 Vnitřní rotace 4 

Kolenní klouby 

4 Flexe 4 

4 Extenze 4 

Hlezenní klouby 

4 Plantární flexe (m. triceps surae) 4 

3+                         (m. soleus) 4 

1 Supinace s dorzální flexí 4 

3 Supinace v plantární flexi 4 

2+ Plantární pronace 4 

Tabulka 8 - Svalová síla (Výstupní kineziologický rozbor) 
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Metatarzofalangové klouby prstů nohy 

3 Flexe 2. – 5. prstu 4 

3 Flexe v základním článku palce 4- 

3 Extenze 3+ 

2 Addukce 2 

2 Abdukce 2 

Mezičlánkové klouby prstů nohy 

2 Flexe v proximálních IP kloubech 3+ 

2 Flexe v distálních IP kloubech 3+ 

Mezičlánkový kloub IP palce 

3 Flexe 4 

3 Extenze 4 

Tabulka 9 - Svalová síla (Výstupní kineziologický rozbor) 

Svalová síla HKK symetrická, testována orientačně.  

3.3.1.10 Vyšetření trupu  

Vyšetření dechového stereotypu - v sedě na lůžku. 

- pacient používá brániční dýchání. Sternální kost se pohybuje ventrálně, dolní část 

hrudníku se pohybuje předozadně a do šíře 

Brániční test - v sedě na lůžku 

- pacient dokáže aktivovat bránici proti palpaci, dochází k rozšíření dolní části 

hrudníku laterálně 

3.3.1.11 Neurologické vyšetření 

Pacient orientován místem, časem, osobou, bez poruchy řeči, bez apraxie. 

Vyšetření hlavových nervů: 

III. nervus olfactorius – pacientovi chutná jídlo, při zavřených očích rozpoznává vůni 

kávy, desinfekce a mýdla, normální funkce 

IV. nervus opticus – vyšetření zorného pole pomocí pohybů prstů, normální funkce 

III., IV., VI. n. oculomotorius, n. trochlearis, n. abducens – vyšetření pohybů bulbů všemi 

směry, zornicový reflex na osvit normálně vybavitelný, normální funkce 

VI. n. trigeminus – otevírání úst a skousnutí fyziologické, rohovkový reflex normálně 

vybavitelný, čití: ve všech větví P a L části obličeje shodné 

VII.  n. facialis – testování mimických svalů, obličej symetrický 

VIII.  n. vestibulocochlearis – vnímání zvuku fyziologické,  
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IX., X., XI. n. glossopharyngeus, n. vagus, n. accesorius – nezaznamenány poruchy 

výslovnosti a polykání; vyšetření zvedání ramen a otáčení hlavy proti odporu – 

symetričnost 

XII.  n. hypoglossus – fyziologická trofika i uložení jazyka v klidu a při plazení 

Vyšetření na HKK 

– čití: taktilní – citlivost stejná na obou HKK 

algické – reakce na štípnutí stejné na obou HKK 

 termické – rozpozná od sebe teplý a studený podnět 

polohocit – zvládne uvést jednotlivé prsty na rukou do mnou nastavené původní 

polohy  

pohybocit – zvládne popsat pasivní provedení pohybů prstů na rukou  

reflex – bicepsový, tricepsový, flexorů prstů  - 3 (normoreflexie na obou HKK) 

Vyšetření na DKK 

– čití: taktilní – dysestézie PDK 1/3 pod kolenním kloubem směrem kaudálním po přední a 

 laterální straně bérce 

algické – reakce na štípnutí je větší u PDK 

 termické – rozpozná od sebe teplý a studený podnět 

pohybocit – nezvládne popsat pasivní provedení pohybů prstů na PDK, dále pohyb 

rozpoznává. LDK bez patologických změn. 

polohocit - nastavení PDK poté provede stejný pohyb LDK   

reflex – patellární, Achillovy šlachy, medioplantární – 3 (normoreflexie na obou DKK). 
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3.4 Zhodnocení efektu terapie 

S pacientem jsem absolvoval 12 RHB jednotek, které byly vytvořeny na základě 

vstupního kineziologického vyšetření a následného navržení krátkodobého terapeutického 

plánu.  

Pacient po RHB jednotkách udržoval, v klidové poloze na zádech,  PDK v mírné 

abdukci a flexi v kyčelním kloubu, flexi v kolením kloubu, hlezenní kloub v palmární flexi a 

everzi.  

Hlavním cílem terapeutických jednotek bylo zmírnění otoků, zvýšení celkové kondice 

a svalové síly, zvýšení kloubní pohyblivosti, a docílení samostatnosti pacienta, co se týče 

mobility. Antropometrické vyšetření ukázalo na odstranění otoků PDK. Cíl zvýšení celkové 

kondice a svalové síly splněn. Výrazných pokroků se podařilo dosáhnout v nácviku chůze.  

Pacient při výstupním vyšetření dosáhl samostatné chůze po chodbě, po schodech a ze schodů 

s podpažními berlemi. Další velký pokrok nastal u svalu m. tibialis anterior vpravo, kde se 

svalová síla ze st. 0 zvýšila na svalový stupeň 1 dle Jandova svalového testu. Goniometrické 

vyšetření ukázalo omezení pasivních i aktivních pohybů především PDK, které se od 

vstupního vyšetření zlepšilo. Jako další pokrok uvádím protažení zkrácených svalů ze 

svalového zkrácení 2 st. na stupeň 1 dle Jandy. Zlepšení kloubní mobility a současné zvýšení 

svalové síly a kondice pomohlo pacientovi k nezávislému pohybu a tím k celkové 

samostatnosti 

Pacient bude dále pokračovat s rehabilitací v rehabilitační nemocnici Beroun, kde by se 

mělo pokračovat s terapií n. peroneus a celkovému posilování PDK. Postupem času, za 

spolupráce lékařů a fyzioterapeutů, by se měla více zatěžovat PDK až do plné zátěže. 

Pacient byl po celou dobu ochotný spolupracovat a především motivovaný rehabilitovat, 

což bylo pro terapii přínosné. V ojedinělých případech se stalo, že v odpolední terapeutické 

jednotce bylo cvičení příliš náročné a následující dopolední RHB jednotka musela být 

upravena pro odstranění nepříjemných pocitů. Další překážkou v terapii byla situace, kdy se 

pacient nemohl obrátit na břicho, což omezilo část terapeutických jednotek např. pro uvolnění 

zádové fascie.  
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Pro lepší přehlednost uvádím nejvýraznější zlepšení v rámci RHB cílů v tabulkách: 

Goniometrické 

vyšetření DKK - 

pasivně 

Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

 Rovina PDK LDK PDK LDK 

Kyčelní 

kloub 

S 0-0-70 5-0-75 5-0-80 5-0-85 

F 30-0-0 40-0-15 45-0-5 45-0-20 

R 5-0-15 35-0-15 10-0-20 35-0-20 

Kolenní 

kloub 
S 0-0-130 0-0-130 0-0-140 0-0-145 

Hlezenní 

kloub 

S 0-15-45 0-0-45 0-5-50 15-0-45 

R 5-0-30 15-0-30 10-0-30 20-0-35 

Tabulka 10 - Goniometrické vyšetření DKK - porovnání 

 
Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

PDK LDK PDK LDK 

m. triceps surae 
m. gastrocnemius 2 1 1 0 

m. soleus 2 1 1 0 

Abduktory 

kyčelního kloubu 

Krátké abduktory 0 0 0 0 

Dlouhé abduktory 0 0 0 0 

Flexory kolenního 

kloub 

m. biceps femoris 2 2 1 1 

m. semitendinosus, 

m. semimembranosus 
2 2 1 1 

Tabulka 11 - Vyšetření zkrácených svalů - porovnání 

Test svalové síly DKK - dle 

Jandy 

Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

PDK LDK PDK LDK 

Kyčelní 

kloub 

Flexe 2 4 2+ 4 

Extenze 3 3 3 3 

Abdukce 3 4 3 4 

Addukce 2 4 2 4 

Zevní rotace 3 4 3 4 

Vnitřní rotace 1 4 2 4 

Kolenní 

kloub 

Flexe 3 4 4 4 

Extenze 4- 4 4 4 

Hlezenní 

kloub 

Plantární flexe 3 4 4 4 

Plantární flexe s 

pronací 

2- 4 2+ 4 

Plantární flexe se 

supinací 

3 4 3 4 

Dorzální flexe se 

supinací 

0 4 1 4 

Tabulka 12 - Svalová síla - porovnání 
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Chůze 

Při vstupním vyšetření měl pacient problémy s chůzí ve vysokém chodítku za dopomoci 

2 terapeutů. Díky zlepšení kondice a koordinace během RHB jednotek jsme mohli přejít na 

chůzi s podpažními berlemi. Zvyšovala se vzdálenost, kterou byl pacient schopen ujít. Zlepšil 

se také stereotyp chůze. Při poslední terapeutické jednotce pacient samostatně chodil 

s podpažními berlemi delší vzdálenosti a zvládal i chůzi ze schodů a do schodů. 
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4 ZÁVĚR 

V obecné části je teoretické přiblížení tématu polytrauma pánve a současně paréza 

n. peroneus. V rámci těchto onemocnění je popisována anatomie, etiologie vzniku, 

klasifikace, terapie a následná rehabilitace. Veškeré zdroje použité v této části bakalářské 

práce jsem odcitoval dle citační normy ISO 690 z roku 2011. 

Ve speciální praktické části nalezneme kazuistiku pacienta, která obsahuje vstupní 

kineziologický rozbor, krátkodobý a dlouhodobý terapeutický plán, návrh terapie a dále jsou 

zde popsány jednotlivé terapeutické jednotky, které byly v průběhu praxe s pacientem 

prováděny. Na konci speciální části nalezneme výstupní kineziologický rozbor a zhodnocení 

efektu terapie. 

 Tato bakalářská práce pro mě byla velkým přínosem. Zajímavá pro mne byla práce 

nejen s odbornou literaturou, se kterou jsem se musel seznámit během zpracování obecné 

části, ale také práce s pacientem, s jehož typem poranění jsem se setkal poprvé. Vzhledem 

k vážnosti pacientova poranění bylo zajímavé dozvědět se o operačních technikách či 

pooperačních komplikacích. V rámci souvislé odborné praxe jsem získal mnoho zkušeností, 

které jistě budu moci uplatnit i během dalších praxí v nemocničních, rehabilitačních či jiných 

zařízeních. 

  Nejdůležitější cíle, které jsme si v rámci krátkodobého terapeutického plánu stanovili, 

se nám během RHB jednotek podařilo z velké části splnit. Zlepšení bylo zaznamenáno jak 

objektivně, tak subjektivně pacientem.  
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Příloha č. 2 

 

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: .............................. 

Jméno a příjmení zákonného zástupce.........................................….. 

Vztah zákonného zástupce k pacientovi ....................................  Podpis: ............................. 
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Příloha č. 5 - Seznam zkratek 

a. - arteria 

AA - alergologická anamnéza 

ADL - activities of daily living - každodenní činnosti 

APPE - appendektomie 

atd. – a tak dále 

AO klasifikace - klasifikace dle Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen 

bil. - bilaterálně 

BMI – body mass index  

C-Th - Cerviko-thorakální 

cca. - přibližně 

cm. - centimetr 

cps. – kapsle CT. -  computer tomography - výpočetní tomografie 

č. - číslo 

DD proudy - Diadynamické proudy 

DF - dechová frekvence 

dg. - diagnóza 

DK / DKK – dolní končetina / dolní končetiny 

FA - farmakologická anamnéza 

HK / HKK – horní končetina / horní končetiny 

HSS – hluboký stabilizační systém  

ICHS - Ischemická choroba srdeční 

kg. - kilogram 

l. dx. - latero dextra 

lat. - lateralis 

lig./ligg. - ligamentum/ ligamenta 
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LTV – léčebná tětlesná výchova  

LS - lumbosakrální 

m./mm. – musculus 

max. - maximum 

mg. - miligram 

min – minuta 

med. - medialis 

n. - nervus 

např. - například 

NO - nynější onemocnění 

OA - osobní anamnéza 

obj. - objektivně 

P/L - pravá/levá 

P/LDK – pravá / levá dolní končetina  

P/LHK – pravá / levá horní končetina  

PA - pracovní anamnéza 

p.o. – per os 

PCI - perkutánní koronární intervence) 

PNF – proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

popř.  - popřípadě 

r. - rok 

RA - rodinná anamnéza 

resp. - respektive 

RHB – rehabilitace/rehabilitační 

RTG – rentgen 

SI skloubení - sakroiliakální skloubení 
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st. - stupeň 

st. p. - status post 

SA - sociální anamnéza 

SIAS – spina iliaca anterior superior  

SMS – senzomotorická stimulace  

sol. – solutio (roztok) 

St. p. – status post 

subj. - subjektivně 

tbl. – tableta 

TEN – trombo-embolická nemoc  

TENS - Transkutánní elektrická nervová stimulace 

TF – tepová frekvence 

TMT – techniky měkkých tkání 

tzn. - to znamená 

tzv.  – takzvaně 

UVN - Ústřední vojenská nemocnice 

v. - véna 

zl. - zlomenina 

 


