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Abstrakt 

 

Název:    Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou: hallux valgus 

 bilaterálně 

 

Cíl:  Cílem této bakalářské práce je teoretické i praktické zpracování 

problematiky onemocnění vbočených palců; v praktické části to 

konkrétně bude rehabilitace po operačním řešení tohoto onemocnění. 

 

Souhrn:   Práce se skládá z obecné a speciální části. Obecnou část bude tvořit 

zpracování témat jako je etiologie onemocnění, diagnostika, klinický 

obraz nebo léčba s využitím literatury. Speciální část bude obsahovat 

vstupní vyšetření pacienta, návrh a provedení terapie, cíle a výsledky 

terapie, krátkodobý a dlouhodobý plán a na závěr zhodnocení terapie. 

 

Klíčová slova: kazuistika, fyzioterapie, hallux valgus, operace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

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

status after bilateral hallux valgus surgery 

 

Objectives:  The first aim of this Bachelor thesis is summary of theoretical 

knowledge which is connected with hallux valgus. The second aim  

of this work is study of a patient after surgery of hallux valgus. 

 

Summary:  This thesis consists of two parts – general and special part. The 

teoretical part is a summary of the most important information from 

literature like etiology, diagnostics, clinical picture or treatment. The 

special part contains anamnesis, examination, aims of therapy, therapy, 

short-term and long-term plan and evaluation of the whole therapy. 

 

Keywords: case study, physiotherapy, hallux valgus, surgery 
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Seznam zkratek  

  

a arteria 

aa.  arteriae 

CTh krční-hrudní   

DIP distální interfalangový 

Dist.  distální 

DK dolní končetina 

DKK dolní končetiny 

F frontální 

IP interfalangový 

L levý 

LDK levá dolní končetina 

Lp bederní páteř 

LS bederně-sakrální 

LCA ligamentum cruciatum anterior 

LTV léčebná tělesná výchova 

L5 5. bederní obratel 

m. musculus  

mm. musculi 

MTP metatarsofalangeální 

n. nervus 

nn. nervi 

P pravý 

 

 

PDK pravá dolní končetina 

PIP proximální interfalangový 

PIR postizometrická relaxace 

Prox. proximální 

r. ramus 

rr. rami 

R rotační 

Resp.  respektive 

RTG rentgen 

S sagitální 

SIAS spina iliaca anterior superior 

SIPS spina iliaca posterior superior 

SMS senzomotorická stimulace 

S1  1. sakrální obratel 

T transverzální 

Th12 12. hrudní obratel 

ThL hrudně-bederní 

TMT techniky měkkých tkání 

v.  vena 

vv.  venae 

VR vnitřní rotace 

ZR zevní rotace 
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1 Úvod 

Cílem této bakalářské práce je zpracování kazuistiky fyzioterapeutické péče 

o pacienta s diagnózou: stav po operaci hallux valgus bilaterálně s využitím mých 

dosavadních poznatků z fyzioterapie. Tomu se bude věnovat speciální část. Součástí 

bude i návrh krátkodobého a dlouhodobého plánu a veškeré terapie. Uvedu také 

vstupní a výstupní vyšetření pacienta včetně závěrečného porovnání hodnot 

uvedených v celkovém zhodnocení efektu terapie. 

V obecné části se budu zabývat anatomií dolních končetin, etiologií 

onemocnění hallux valgus, diagnostikou a klinickým obrazem. V závěrečných 

kapitolách budou shrnuty postupy při konzervativní a operační léčbě  

a fyzioterapeutické metody a postupy užívané po operačním řešení. Vše bude 

zpracováno s využitím rešeršních zdrojů. 

Speciální část byla zpracována na základě čtyřtýdenní praxe, kterou jsem 

absolvovala od 4. do 30. ledna 2016 v Centru léčby pohybového aparátu v pražských 

Vysočanech. Pracovala jsem pod vedením fyzioterapeutky Mgr. Petry Slezákové  

4 hodiny denně po dobu 20 dnů. Měla jsem možnost seznámit se s různými 

diagnózami a pro svou práci jsem si vybrala pacientku po operaci hallux valgus  

na obou nohách.  
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2 Obecná část 

2.1 Anatomie nohy 

2.1.1 Kosti nohy 

 Noha je distální část dolní končetiny. Má podobné uspořádání jako ruka, ale 

vzhledem k její úzké souvislosti se stojem a chůzí je její funkce i struktura odlišná. 

Jde hlavně o zkrácení prstů, zesílení zánártních kostí a zmenšení pohyblivosti  

mezi jednotlivými články. Pro srovnání – karpální kůstky jsou šestinou délky ruky, 

tarzální tvoří polovinu délky nohy. Prsty ruky jsou polovinou celé ruky, na rozdíl  

od prstů nohy, které jsou jen pětinou z celkové délky nohy. Na noze můžeme rozlišit 

zánártní kosti, které tvoří zánártí; nártní kosti tvořící nárt a články prstů. 

 Zánártí je tvořeno 7 kostmi – talus, calcaneus, os naviculare, os cuboideum, 

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

Calcaneus (patní kost) je největší z tarzálních kostí. Přejímá váhu těla  

při dotyku s podložkou a pomocí Achillovy šlachy se na ni upíná m. triceps surae, 

takže pomáhá při plantární flexi a odrazu nohy při chůzi. Talus (kost hlezenní) je 

druhou největší tarzální kostí, která je umístěna nad kostí patní v zadní části nohy. 

Tato kost má nosnou funkci a je spojena s bércovými kostmi, kostí patní a kostí 

člunkovou.  

 Os naviculare (člunková kost) je krátká plochá kost ležící na palcovém okraji 

nohy. Je umístěna mezi talem a 3 ossa cuneiformia, kde tvoří vrchní část mediální 

podélné klenby. Skloubení ossa cuneiformia s ostatním kostmi přispívá ke stabilitě 

střední části nohy. Os cuboideum (krychlová kost) se nachází na laterální straně nohy. 

Je spojena s calcaneem, 4. a 5. metatarsem, os naviculare a os cuneiforme laterale. 

 Dále jsou zde ossa metatarsalia (1. – 5. metatars). Každá z těchto kostí má  

3 části (bázi, tělo a hlavici). Jsou skloubeny s články prstů, které jsou na každém 

prstu 3 a na palci 2. Ty mají také tři části a dělí se na proximální, mediální a distální 

falang. První metatars je nejkratší kost ze všech zánártních kostí a upíná se na něj  

m. tibialis anterior. Na pátý metatars se upínají svaly jako je např. m. peroneus 

longus, m. abductor digiti minimi, m. flexor digiti minimi brevis nebo m. opponens 

digiti minimi. 

 

(Panchbhavi, 2015; Čihák, 2011; Hudák a Kachlík, 2013; Dylevský, 2009) 
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2.1.2 Klouby nohy 

 Pro lokomoci dolní končetiny je třeba, aby noha plnila statickou  

i dynamickou funkci. Proto musí být pružná, ale zároveň i pevná. To zajišťuje jak 

tvar kostí, tak vazy a fixace svalovým aparátem. Mezi kostmi nohy je několik desítek 

kloubních spojení. Některá z nich jsou méně pohyblivá, ale pružení je zde zachováno 

kvůli správné funkci nohy. 

 Klouby nohy zahrnují několik kloubních spojení: articulatio talocruralis (talus, 

tibie a fibula), articulatio subtalaris (kost, hlezenní a kost patní), articulatio 

talocalcaneonavicularis (talus, calcaneus a os naviculare), articulatio 

calcaneocuboidea (os cuboideum a calcaneus), articulatio cuneonavicularis  

(os naviculare a ossa cuneiformia), articulationes tarsometatarsales (distální řada ossa 

tarsi a báze ossa metatarsi), articulationes intermetatarsales (boční plochy 

metatarsálních bází sousedních metatarsů), articulationes metatarsophalangae 

(hlavice metatarsálních kostí a jamky proximálních článků prstů), articulationes 

interphalanges pedis (klouby mezi články prstů) a funkční klouby Chopartův  

a Lisfrankův. 

 Z těchto kloubů bych vypíchla Chopartův kloub – je to název pro articulatio 

talonavicularis a articulatio calcaneocuboidea. Zesilující vazy jsou ligamentum 

calcaneocuboideum a ligamentum plantare longum. Kloubní linie tohoto kloubu je 

důležitá pro pružnost nohy a z hlediska chirurgických zákroků. 

 Dále zmíním kloub Lisfrankův, což je příčná řada pevných kloubů, která je 

zapojena do pérovacích pohybů nohy. Vlastní funkcí jsou miniaturní pasivní pohyby 

při změně zátěže nohy. Zesílení pouzder zajišťují ligamenta tarsometatarsalia 

dorsalia, plantaria a interossea a ligamenta metatarsalia dorsalia, plantaria  

a interossea. Toto skloubení hraje velkou roli při amputacích.  

 

(Aumüller, 2010; Čihák, 2011; Dylevský, 2009) 

 

2.1.3 Svaly související s nohou 

 Svaly bérce můžeme rozdělit na tři skupiny – přední, zevní a zadní. Přední 

skupina zahrnuje m. tibialis anterior, který začíná na horní části kosti holenní a upíná 

se k zánártí a k 1. nártní kosti. Jeho funkce je dorzální flexe nohy.  Dalším svalem je 
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m. extensor hallucis longus, který začíná na kosti lýtkové a upíná se k článkům palce, 

jeho funkcí je extenze palce a pomocná extenze nohy. Posledním svalem je  

m. extensor digitorum longus. Začíná na zevní části holenní kosti a  přední části kosti 

lýtkové a končí na 2. – 5. prstu. Extenduje nohu a prsty. 

 V zevní skupině je m. peroneus longus a brevis, které dělají plantární flexi, 

abdukci a pronaci nohy. Oba začínají na fibule. První zmiňovaný sval končí na  

1. metatarsu a os cuneiforne mediale a ten druhý na bázi  5. metatarsu.  

 Zadní skupina zahrnuje v povrchové vrstvě m. triceps surae, který má dvě 

části: m. gastrocnemius (začátek na kondylech femuru) a m. soleus (začátek na obou 

kostech bérce). Spojení všech tří částí svalu končí Achillovou šlachou, která se upíná 

na patní kost. Funkce svalu je plantární flexe nohy a flexe bérce. Je důležitý při chůzi, 

stoji na špičkách a výponech. Stejnou funkci a úpon má i m. plantaris. 

 Dále zde nalezneme m. popliteus, který začíná na femuru a upíná se na horní 

části kosti holenní, jeho funkcí je flexe bérce. V hluboké vrstvě je m. tibialis 

posterior, který začíná na obou kostech bérce a upíná se na 2. – 4. kost zánártní  

a kost nártní. Jeho funkcí je plantární flexe. Dalším svalem je m. flexor digitorum 

longus, který začíná na kosti holenní  a upíná se k článkům 2. – 5. prstu. Dělá flexi 

prstců, plantární flexi, supinaci a addukci nohy. Posledním svalem je m. flexor 

hallucis longus. Začíná na kosti lýtkové  a končí na 2. článku palce. Provádí plantární 

flexi nohy a flexi palce nohy ve všech kloubech. 

 Svaly nohy můžeme rozdělit do čtyř skupin: zadní, palcová, malíková  

a střední. Do zadní skupiny můžeme zařadit m. extensor digitorum brevis  

a m. extensor hallucis brevis. První z uvedených svalů je na horní ploše nohy  

a extenduje 2. – 4. prstec nohy. Druhý sval vychází z calcaneu a končí  

na proximálním falangu palce, kde pomáhá jeho extenzi. Jeho funkcí je extenze palce 

v metatarsofalangovém kloubu. 

 V palcové skupině je m. abductor hallucis, který slouží k abdukci palce  

od ostatních prstů. Dalším svalem je m. flexor hallucis brevis. Začíná  

na os cuboideum a šlaše m. tibialis posterior. Obě hlavy se upínají na laterální  

a mediální stranu báze palce. Tento sval pomáhá flexi palce nohy. Posledním svalem 

je m. adductor hallucis. Jeho funkcí je addukce palce k ostatním prstům nohy. Sval 

má dvě hlavy, první začíná na bázích  2. a 4. metatarsu, os cuboideum  

a os cuneifomia a druhá hlava začíná na 3. - 5. metatarsu. Obě hlavy se upínají  

na proximálním článku palce nohy. 
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 V malíkové skupině je prvním svalem m. abductor digiti minimi. Slouží         

k abdukci malíku, začíná na calcaneu a končí na proximálním falangu malíku. Druhý 

sval je m. flexor digiti minimi brevis, který vede podél  malíku a slouží k jeho flexi. 

Třetím svalem je m. opponens digiti minimi, který začíná na bázi 5. metatarsu  

a končí v metatarsofalangovém kloubu malíku. Provádí pomocnou addukce  

a plantární flexi 5. metatarsu. 

 Střední skupina zahrnuje m. flexor digitorum brevis. Běží na plantární straně 

od calcaneu ke každému z prstů. Jeho funkcí je flexe 2. – 5. prstce. Druhým svalem 

je m. quadratus plantae, který pomáhá při flexi prstů. Začíná na calcaneu a upíná se 

do šlachy m. flexor digitorum longus. 

 Posledními třemi svaly jsou mm. interossei plantares, mm. interossei dorsales 

a mm. lumbricales. Mm. interossei platnares jsou 3 svaly ve 2. – 4. mezikostním 

prostoru metatarsů a provádí flexi a addukci prstců a extenzi článků prstů. Mm. 

interossei dorsales jsou 4 svaly v 1. – 4. mezikostním prostoru metatarsů a provádí 

flexi, abdukci prstců a extenzi článků prstů. Mm. lumbricales jsou 4 svaly  

pro 2. – 5. prstec. Jejich funkce je flexe prstců a extenze článků prstů. 

 

(Hudák a Kachlík, 2013; Taylor, 1999; Merkunová a Orel, 2008) 

 

2.1.4 Cévní zásobení 

Na lýtku probíhá a. tibialis anterior. Jejími větvemi jsou a. recurrens tibialis 

anterior, a. malleolaris anterior medialis a lateralis. Na nártu pokračuje jako  

a. dorsalis pedis. Následujícími větvemi jsou a. tarsalis lateralis (běžící k prstcům), 

aa. tarsales mediales (pro mediální okraj nártu) a a. digitalis dorsalis (pro laterální 

okraj malíčku). Poslední větvení je v oblasti metatarsů, a to na  aa. metatarsales 

dorsales (4 větve jdoucí k prstcům), aa. digitales dorsales (pro přilehlé strany  

1. - 5. prstce) a a. plantaris profunda (prochází do chodidla). 

 Dále najdeme na lýtku a. tibialis posterior, která se větví na a. fibularis  

až k hleznu. Přilehlé větve jsou rr. calcanei, rr. malleolares laterales, a. nutritia tibiae 

(vyživující holenní kost) a r. perforans. A. tibialis posterior běží až na plantu. Tam se 

dělí na a. plantaris medialis a a. plantaris lateralis. Větvemi a. plantaris medialis jsou 

r. superficialis (zásobující podkožní vazivo na mediální straně nohy) a r. profundus 

(zásobující svaly palcové skupiny nohy). Větvemi a. plantaris lateralis jsou  
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aa. digitales plantares communes et propriae (pro přilehlé strany 1. – 5. prstce)  

a r. perforantes. Poslední větví je arcus plantaris, kde se obě aa. plantares spojují  

a který zásobují metatarsy a odpovídající strany prstců. 

 Na dolní končetině je spousta žil, které jsou buď hluboké, nebo povrchové. 

Povrchové žíly začínají v cévních sítích planty a hřbetu nohy. Podkožní síť chodidla 

se nazývá rete venosum plantare a má odtok do rete venosum dorsale pedis. Tvoří se 

zde okrajové žíly – v. marginalis medialis a v. marginalis lateralis. Ty přecházejí  

ve v. saphena magna na tibiální straně a v. saphena parva na fibulární straně. 

Hluboké žíly provázejí tepny a mají s nimi stejná jména. Začínají v plantě jako  

vv. digitales palmares, které se podél odpovídajících tepen spojují  

do vv. metatarsales plantares – ty ústí do arcus venosus plantaris. 

 Žíly planty se spojují ve vv. tibiales posteriores podél a. tibialis posterior.  

Z hlubkých vrstev hřbetu nohy začínají vv. tibiales anteriores na tibiální straně  

a vv. fibulares na fibulární straně. Na proximální straně bérce se tyto žíly spojují  

a vytvářejí v. poplitea. Ta přechází dále ve v. femoralis, která provází a. femoralis  

a skrz lacuna vasorum přechází ve v. iliaca externa. 

 

(Čihák, 2004; Hudák a Kachlík, 2015; Aumüller, 2010) 

 

2.1.5 Inervace 

 N. ischiadicus je největší nerv v lidském těle. Vysílá větve pro m. biceps 

femoris, m. semitendinosus, m. semimembranosus a pro část m. adductor magnus. 

Poskytuje také senzitivní větve pro kolenní a kyčelní kloub. Ve fossa poplitea se dělí 

na n. tibialis a n. peroneus communis. N. tibialis pokračuje dolů po dolní končetině 

až do planty a tam se dělí na n. plantaris medialis a n. plantaris lateralis. 

 Jednou větví n. tibialis jsou rr. musculares pro m. triceps surae, m. plantaris, 

m. popliteus, m. flexor digitorum longus, m. tibialis posterior a m. flexor hallucis 

longus. Další větví je n. interosseus cruris. Je to senzitivní nerv, který inervuje 

membránu interosseu, a dále periost obou bércových kostí a hlezenní kloub. Třetí 

větví je n. cutaneus surae medialis, což je senzitivní nerv, který se spojuje  

s r. communicans peroneus a vzniká n. suralis. Ten pokračuje jako n. cutaneus 

dorsalis lateralis a inervuje pruh kůže jdoucí od středu zákolenní jámy po lýtku 

distálně do krajiny zevního kotníku a zevního okraje nohy. 
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 Z n. suralis také vytupují rr. calcanei laterales, což jsou senzitivní větve  

pro zevní stranu paty a rr. calcanei mediales, což jsou větve z kmene n. tibialis  

pro vnitřní stranu paty. Za průchodu v canalis malleolaris se n. tibialis dělí na své 

konečné větve n. plantaris medialis a n. plantaris lateralis. N. plantaris medialis je 

silnější větví, která vysílá větve pro m. flexor digitorum brevis, m. abductor hallucis, 

m. mlexor hallucis brevis a pro 1. a 2. mm. lumbricales a senzitivní větve  

nn. digitales plantares communes, z nichž vznikají nn. digitales plantares proprii. 

 N. plantaris lateralis vysílá svalové větve pro m. quadratus plantae a pak  se 

dělí na r. superficialis a r. profundus. R. superficialis vysílá nn. digitales plantares 

communes – 2 větve (laterální z nich inervuje m. abductor digiti minimi). Poslední 

větví je r. profundus, který inervuje v plantě m. flexor digiti minimi brevis  

a m. opponens digiti minimi, 3. a 4. mm. lumbricales, dále všechny  

mm. interossei, m. adductor hallucis a někdy i laterální část m. flexor hallucis brevis. 

 Další větví n. ischiadicus je n. peroneus communis. V oblasti kolene vysílá  

rr. articulares pro kolenní kloub a talofibulární kloub, n. cutaneus surae lateralis  

pro kůži fibulární strany lýtka a r. communicans fibularis, který spojením  

s n. cutaneus surae medialis tvoří n. suralis. Dále nerv postupuje okolo hlavičky 

fibuly a dělí se na konečné větve – n. peroneus superficials a n. peroneus profunfus. 

 N. peroneus superficialis vysílá rr. musculares, které motoricky inervují  

m. peroneus longus a m. peroneuss brevis. Na hřbetu nohy se dělí na n. cutaneus 

dorsalis medialis (2 větve – na tibiální okraj palce a mezi 3. a 4. prst) a n. cutaneus 

dorsalis intermedius (větev mezi 4. a 5. prst). Z nn. cutanei dorsales pak vystupují  

nn. digitales dorsales pedis. 

 N. peroneus profundus  končí až u 1. meziprstní štěrbiny jako senzitivní nerv, 

který vysílá nn. digitales dorsales pedis (pro přilehlé okraje  1. a 2. prstu),  

rr. musculares (pro m. tibialis anterior, m. extensor digitorum longus, m. extensor 

hallucis longus, m. extensor digitorum brevis a m. extensor hallucis brevis). 

 

(Gray a Clemente, 1985; Čihák, 2004) 

 

2.2 Pohyby kloubů 

 Pohyb v kloubu je změna úhlu dvou kostí, které se potkávají v jednom úhlu. 

Pohyby takto se dějící jsou flexe, extenze, abdukce a addukce. Pokud se úhel nemění, 
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jedná se o rotaci. Rovina pohybu a osa pohybu jsou na sebe kolmé. Máme několik 

rovin, ve kterých jsou pohyby vykonávány: sagitální (flexe a extenze kolem frontální 

osy), frontální (abdukce a addukce kolem sagitální osy), a transverzální (vnitřní  

a zevní rotace a horizontální abdukce kolem osy svislé).  

 Pohyb je prováděn buď pasivně pomocí naší síly, nebo aktivně pomocí svalů 

pacienta. V pasivním provedení lze zjistit skutečný rozsah pohybu. Pohyb je 

ovlivněn poměrem mezi hlavicí a jamkou kloubu, kontaktem kostěných segmentů, 

napětím a rozložením měkkých struktur, volnosti kloubního pouzdra a vazů, věkem, 

pohlavím a zaměstnáním.  

 Rozsah můžeme měřit několika způsoby: aspekcí, RTG metodou, 

fotografickou metodou, trigonometrickou metodou, sferometrickým měřením, 

kinematickou metodou, perimetrickou metodou, obkreslovací metodou nebo 

metodou planimetrickou.  

 

(Janda a Pavlů, 1993; Janda, 2004) 

 

 S F T R 

Kyčelní kloub 10-0-120 40-0-20 - 45-0-45 

Kolenní kloub 0-0-140 - - - 

Hlezenní kloub 40-0-20 - - 15-0-30 

Metatarsofalangové 

klouby prstů 

80-0-20 - - - 

Prox. mezičlánkové 

klouby prstů 

0-0-70 - - - 

Dist. mezičlánkové 

klouby prstů 

60-0-30 - - - 

Metatarsofalangový 

kloub palce 

70-0-30 10-0-20 - - 

Interfalangový kloub 

palce 

0-0-90 - - - 

Tabulka 1 – Rozsah pohyblivosti kloubní (Janda a Pavlů, 1993) 
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2.3 Kineziologie nohy 

Noha je přizpůsobena chůzi, a to zejména v době, kdy stojíme na jedné noze. 

Dále je velice adaptabilní ve styku s terénem, který k chůzi potřebujeme,  

a k uchopování jeho nerovností. Zajišťuje nám potřebnou oporu i při stoji. Proto se 

stala spíše orgánem podpůrným než uchopovacím. 

Noha tlumí mechanické nárazy, které při lokomoci vznikají a mechanicky se 

přenášejí na vyšší segmenty, kde jsou dále tlumeny páteří. Při chůzi je hlavním 

činitelem m. triceps surae. Při kontaktu s podložkou je došlap brzděn mm. peronei,  

a tak noha nedopadá na špičku, ale na patu. 

 Při odvíjení chodidla se zátěž přesouvá přes vnější okraj nohy, po příčné 

klenbě až na metatars palce. Tam začíná švihová fáze spojená s mírnou trojflexí, 

která se při přenesení váhy na opornou končetinu změní v extenzi kolene a kyčle. 

 Vnitřní svaly nohy proprioceptivně i taktilně vnímají terén a tak se při dotyku 

s ním aktivují. Nošení bot tak zabraňuje adaptační funkci nohy. Vnitřní svaly nohy 

slouží k udržení stabilní polohy ve stoji. Tyto svaly mají vliv i na udržení nožní 

klenby a odvalu chodidla při chůzi. Dynamická funkce lýtkových a bércových svalů 

je patrná zejména jako „hra šlach“ při zhoršené stabilizaci ve stoji. Pokud tyto svaly 

nestačí na udržení stability, rozvíjí se aktivita svalů až na stehno a svaly trupu a může 

vést k rozšíření báze. 

 Tuto schopnost testujeme za ztížených podmínek, a to zúžením báze nebo 

omezením zrakové kontroly. Bázi můžeme zúžit až na stoj na jedné noze, patách 

nebo špičkách. Za normu se považuje, když pacient vydrží na jedné noze 10 sekund  

a při zavřených očích 5 sekund. Získáváme tak informace  o strukturách CNS nebo  

o periferních poruchách. 

 Při normálním stoji by neměly být napjaty pately a neměla by být patrná „hra 

šlach“. Ani při stoji o úzké bázi by neměla být patrná. Objevuje se až při zhoršení 

stability a může přejít až v titubace. 

 Při stoji se snižuje nožní klenba izometrickou aktivitou svalů, které ji drží. 

Chůze je naopak pro nožní klenbu příznivá, protože cvičením nožních svalů  

při uchopování terénu udržujeme správnou funkci nohy i její klenby. Další důležitá 

věc je odstraňování omezení v kloubech a udržování správného postavení femuru. 

Důležitou věcí je i fakt, že do oblasti kolena zasahují funkční řetězce  

od horních končetin, které mohou způsobovat bolest nejen v oblasti kolena, ale také 
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mohou ovlivnit funkci nohy. 

Některé svaly na dolních končetinách signalizují konkrétní poruchu motoriky. 

Je to například ochablý m. extensor hallucis longus, který udává lézi L5, m. extensor 

digitorum brevis a mm. peronei lézi L5-S1, m. flexor digitorum brevis lézi S1 

(kladívkovité postavení prstců). Při těžké lézi S1 jsou postiženy i mm. gastrocnemii  

a m. soleus. 

 

(Véle, 2006) 

 

2.4 Klenba nožní 

 Klenba nohy nese celou hmotnost těla a přesouvá ji při bipedální lokomoci. 

Aby to mohlo být provedeno stabilně, musí být opora nohy postavena na třech 

bodech: hrbol patní kosti, hlavička prvního metatarsu a hlavička pátého metatarsu.  

Mezi těmito body jsou utvořeny dvě klenby – příčná a podélná. Ty chrání plosku 

nohy a pomáhají uskutečnit pružný nášlap. 

 Příčná klenba – nachází se mezi hlavičkami 1. – 5. metatarsu. Tuto klenbu 

podchycuje m. tibialis anterior a m. peroneus longus. Podélná klenba – je vyšší  

na vnitřní straně nohy. Vnitřní klenbu tvoří talus, os naviculare, ossa cuneiformia,  

1. – 3. metatarsus a články 1. – 3. prstu.  Zevní klenbu vytváří calcaneus,  

os cuboideum, 4. – 5. metatarsus a články 4. – 5. prstu. 

 Udržení klenby závisí na tvaru kostry nohy a jednotlivých kostí, vazivové 

struktuře nohy a svalech nohy. Je tvořena ve 3. roce života.  

 

(Hudák a Kachlík, 2013; Dylevský, 2009) 

 

2.5 Biomechanika chůze 

Při každém dotyku chodidla při chůzi je pánev a dolní končetina ve vnitřní 

rotaci, která vede k everzi, uvolnění Chopartova kloubu a oploštění podélné klenby. 

V 7 % cyklu chůze je chodidlo v plném kontaktu s podložkou a hlezno přechází 

z dorzální do plantární flexe. Náraz nohy proti terénu je asi 70% váhy těla.  

Při prvním dotyku chodidla s podložkou jsou aktivní jen svaly přední strany bérce, 

po plném došlapu se aktivita posouvá až k I. metatarsu a při tom se zatížení zvětšuje 
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až ba 120 % váhy těla.   

Ve 40 % cyklu je noha v maximální dorzální flexi. Ve 34 % cyklu začíná 

odval chodidla a švihová noha míjí stojnou. V tento okamžik je zatížení zmenšeno  

na 80 %, těžiště těla je elevováno, pánev s dolní končetinou jsou v zevní rotaci,  

na noze začíná inverze, podélná klenba se zvyšuje a prsty jdou do dorzální flexe. Zde 

je aktivní zadní skupina svalů bérce. 

V poslední fázi se zvyšuje zatížení přednoží, tibie rotuje zevně, noha se 

stabilizuje a švihová noha se dotkne podložky. Dalších 12 % cyklu je hmotnost 

rozložena na obě dvě chodidla. Krátké svaly nohy zůstávají aktivní až do zvednutí 

prstů od země. V průběhu švihové fáze se dolní končetina a pánev dostává do vnitřní 

rotace, hlezno do dorzální flexe a v činnosti je přední svalová skupina, pata 

pokračuje do everze, noha se připravuje k došlapu, klenba se snižuje a vnitřní 

stabilita nohy se také snižuje. 

 Hlavní roli má zde talus, který přijímá, přenáší a distribuuje statické  

a dynamické síly, které při chůzi zatěžují nohu. Tyto síly jsou gravitace, odpor 

vzduchu, vnitřní svalová síla, síla reakce podložky (síly působící na tělo při dotyku 

s podložkou). 

 

(Dungl, 2014; Chai, 2003) 

 

2.6 Onemocnění hallux valgus 

Hallux valgus je statická deformita přednoží, při které nacházíme mediální 

deviaci hlavice prvního metatarsu ve vztahu k ose těla a laterální deviaci ve vztahu 

k ose nohy. Dostává se tak do varozity. Palec se dostává do valgózního postavení. 

V těžkých případech palec i překrývá vedlejší prst.  

Z výzkumu Mgr. Jitky Kozákové (2011) vyplývá, že dysfunkce palce nohy  

a metatarsofalangeálního skloubení hraje velkou roli v přenosu váhy těla při chůzi. 

Způsobuje nadměrnou pronaci nohy, což zvyšuje rozsah pohybu přednoží. Ovlivňuje 

stabilizaci nohy a supinaci na konci stojné fáze. Nadměrná pronace je nejčastější 

biomechanický problém a způsobuje bolesti nebo poranění dolní části zad a dolní 

končetiny. Pro optimální funkci špičky nohy při chůzi je potřeba, aby dorzální flexe 

v metatarsofalangeálním sklubení byla 65°. Při onemocnění hallux valgus je dorzální 

flexe 20° - 30° a plantární flexe kompenzuje chybějících 40°. 
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Pacienti s onemocněním hallux valgus mají tendenci přenášet váhu při chůzi 

na laterální stranu chodidla. Nestabilita chodidla způsobuje nestabilitu svalů pánve, 

takže postupem času jsou svaly hypotonické, unavené a slabé. Objevuje se zde  

i menší rozsah pohybu pánve, který ale může být způsoben i kratším krokem a menší 

rychlostí chůze. 

Výzkum potvrzuje, že hallux valgus způsobuje menší maximum dorzální 

flexe v průběhu stojné fáze a větší maximum plantární flexe na počátku stojné fáze. 

Extenze v koleni byla významně větší a abdukce v kyčli byla menší. 

 

(Ferrari, 2014; Kolář, 2009; Magee, 2002; Kozáková, 2011) 

 

2.7 Etiologie 

Mnoho teorií říká, že nejčastěji je hallux valgus způsoben špatně padnoucí 

obuví. Největší prevalence je v západních státech, kde ženská populace nosí módní 

boty s podpatkem a úzkou špičkou. Tyto boty způsobují zvýšení tlaku na přední část 

nohy, a pokud se nosí delší dobu, mohou vést ke zkrácení plantárních flexorů nohy. 

Zmenšení dorzální flexe nohy je sama o sobě považována za faktor vzniku hallux 

valgus. 

Epidemiologická data ukazují, že největší incidence hallux valugus je  

u starších lidí a 90% z nich jsou ženy. Jiný výzkum říká, že tímto onemocněním je 

postižen 1 člověk ze 45 ve věku nad 50 let. Deformita se může vyvíjet i v dětství  

a říká se jí juvenilní hallux valgus. 

Na vzniku tohoto onemocnění se podílejí vrozené predispozice, což je délka  

1. metatarsu, hypermobilita a vazivová slabost. V této skupině je více než 60% 

pacientů. Poškození 1. metatarsu palce se vyskytuje u téměř 20% pacientů 

s revmatoidní artiritidou. Artritida oslabuje kloubní tkáně, takže nosné klouby jsou 

ohroženy dislokací. V neposlední řadě může být toto onemocnění způsobeno 

plochonožím resp. sníženou mediální podélnou nožní klenbou. Zvlášť se to týká 

nestability 1. metatarsu. 

80% případů pacientů s hallux valgus jsou způsobeny onemocněním 

metatarsus primus varus, kde je intermetatarsální úhel větší než 15°. Metatarsus 

primus varus je onemocnění, kdy 1. metatars je v abdukci vzhledem k ostatním 

metatarsům, takže mediální strana přednoží je zakřivena. Normální úhel je  
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mezi 0°-°5°. 

Dalšími příčinami mohou být asymetrie kostí a kloubů nohy, chodidlo 

v pronaci, dyslokace, a osteoartróza metatarsofalangeálního skloubení, metatarsus 

varus, valgozita palce, puchýře a záněty tíhových váčků kolem mediálního 

metatarsofalangeálního kloubu, kladívkovitý druhý prst, mozoly nebo metatarsalgie.  

 

(Kolář, 2009; Glasoe, Nuckley a Ludewig, 2010; Magee, 2002; Neuman, 2010) 

 

2.8 Diagnostika a nutná vyšetření 

Jeden z postupů pro určení hallux valgus je použití rentgenu nohy. Sleduje se 

zde úhel „hallux valgus“, což je úhel mezi první metatarsem a proximálním falangem. 

U normálních lidí je tento úhel 8°-20°. Rozeznáváme dva typy onemocnění hallux 

valgus. V prvním typu je vztah mezi metatarsem a 1. falangem palce normální. 

Deformita se dále nezhoršuje a úhel je 20-30°. Je zde zapotřebí jen malé léčby  

a problém je většinou kosmetický. Druhý typ je závažnější. Stále se zhoršuje  

a velikost úhlu je 20-30°. Kloubní plochy mají tendenci k luxaci. Velmi užitečná je 

také speciální projekce na zobrazení sezamských kůstek, kde se zjišťuje jejich pozice. 

Když odebíráme anamnézu, ptáme se, kdy s poprvé potíže objevily  

a za jakých okolností. Zjišťujeme i jejich charakter a intenzitu. Podrobně zjišťujeme 

pacientovo funkční omezení a výskyt otoků. Ptáme se na činnosti prováděné během 

dne a zaměstnání a na to, jestli pacient dlouhodobě nezatěžuje kotníky a chodidla, 

jestli musí stát na špičkách a patách, popřípadě jak mu jde chůze po schodech nebo 

v terénu. 

Vyšetření fyzioterapeutem by mělo být prováděno vsedě i ve stoje, protože 

při zatížení je všeobecně deformita akcentována.  

Aspekčně pacienta vyšetřujeme vlastně již v čekárně a při příchodu. 

Sledujeme, jakou polohu pacient zaujímá, jak sedí, nebo jak se pohybuje. Důležitým 

bodem je vyšetření chůze. Pozorujeme, jestli se u pacienta objevuje chybný stereotyp 

a jaký je způsob nášlapu a zatížení nohy během stojné fáze. Dále se díváme  

na pacientovy boty a na to, jak je případně sešlapaná podrážka. Všímáme si také 

obrysů  kotníků, linií měkkých tkání a postavení chodidla. S tím souvisí výskyt 

změny barvy kůže, hematomy, jizvy, otoky měkkých tkání nebo otlaky. Hledáme  

i svalové atrofie v oblasti bérce a nohy. Podrobně se zabýváme i trofikou kůže, 
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chyběním ochlupení, přítomnosti lesklé kůže nebo ztluštění nehtů. Pozorujeme 

zatížení nohy ve stoji a vyšetříme i obě klenby nožní. Porovnáme postavení patních 

kostí, a jestli je noha spíše v subtalární everzi nebo inverzi. 

Palpačně vyšetříme kožní povrch. Zjišťujeme, jestli je přítomen otok, barevné 

změny kůže, prosáknutí či teplota. Všímáme si i reliéfu kostí a svalů a jejich symetrie. 

Hledáme přítomnost ploché podélné klenby a kontraktury Achillovy šlachy  

a dále zkoumáme vztah palce a ostatních prstů ke klenbě nohy. Vyšetřujeme rozsah 

pohybu 1. MTP kloubu, kloubní vůli 1. tarsometatarsálního skloubení, tvorbu 

mozolů, artróza nebo bolest sesamských kostí. Dále by se měly brát v potaz další 

deformity jako je pes planus, deformity prstů a stav zadní a střední části nohy. 

 

(Svoboda, 2010; Magee, 2002; Gallo a kol., 2011; Mckean a Park, 2016; Gross, Fetto, 

a Supnick, 2005) 

 

2.9  Klinický obraz 

Kromě valgozity a rotace palce a varozity a prominence hlavičky 1. metatarsu 

zde nacházíme zesílení kloubního pouzdra, zhrubělou burzu nad mediální plochou 

hlavičky metatarsu, posun sezamských kostí laterálně, zvýšená zátěž hlavičky  

1. metatarsu, subluxace proximálního falangu fibulárně, rozvoj artrózy MTP 

skloubení, propad 2. – 4. metatarsu do planty, relativní snížení podélné klenby. Prst 

rotuje kolem podélné osy, takže nehtová část se pootočí mediálně díky tahu  

m. adductor hallucis. 

S narůstající deformitou se mění vzájemná orientace vektoru tahu mm. flexor 

a extensor hallucis longus a os segmentů I. paprsku. Šlachy těchto svalů působí jako 

tětiva a tak podporují další progresi deformity. 

Abdukce 1. metatarsu vzhledem k ose nohy je spojena s jeho rotací  

do pronace, a tak významně ovlivňuje kinematiku celé dolní končetiny během chůze. 

Omezení se týká např. extenze v kyčli a koleni a zvýšení flexe v koleni. Vázne také 

odvíjení nohy od podložky a chybí odraz z palce. Při stoji chybí využití palce v opoře.  

Pacienti si většinou stěžují na bolestivé otlaky nad prominující hlavičkou  

1. metatarsu. Dále na to, že se nevejdou do boty (boty bývají vpředu deformované)  

a trpí bolestmi v oblasti metatarsofalangeálního skloubení palce. Při vyšetření 

nacházíme valgózní postavení palce v různém stupni a palpačně bolestivou  
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a zarudlou prominující hlavičku 1. metatarsu. Rozsah hybnosti  

v 1. metatarsofalangeálním kloubu může být omezený a bolestivý. 

 

(Kolář, 2009; Ferrari, 2014; Magee, 2002; Vařeka a Vařeková, 2009; Gallo a kol., 

2011) 

 

2.10 Terapie 

2.10.1 Konzervativní léčba 

Základem je používání ortézy na základě funkčního vyšetření nohy. Může to 

být buď gumový korektor, který se vkládá mezi palec a ukazovák; noční redresor, 

který se dává z mediální strany a palec se k němu přitáhne řemínkem nebo 

ortopedické vložky, které na nějakou dobu mohou pomoci. 

Cílem rehabilitační péče je zapojení palce do opory a odrazu ve stoji a chůzi  

a zlepšení osy 1. metatarsu. Základem terapie je senzomotorické cvičení, facilitace 

chodidla, trénink malé nohy, nácvik opory chodidla ve třech bodech. Součástí jsou 

také techniky měkkých tkání, mobilizace kloubů planty, trakce palce v MTP 

skloubení. Z fyzikální terapie se používá zejména vodoléčba – vířivka, střídavé 

koupele, šlapací koupele.  

 

(Kolář, 2009; Gallo a kol., 2011) 

 

2.10.2 Operační léčba 

Nejčastěji se používají tyto typy výkonů: osteotomie, artrodéza MTP kloubu 

palce  resekční operace. Při artrodéze se musí zachovat 15° valgozity a 25° - 30° 

dorzální flexe ve ztuženém kloubu kvůli ohnutí nohy do obuvi. Při resekční operaci 

se odstraňuje báze proximálního falangu a součástí tohoto výkonu je uvolnění 

měkkých tkání. Pohyb v MTP kloubu je zachován. Osteotomie bývá součástí operace 

při náhradě metatarsofalangeálního kloubu palce. Indikací je velikost úhlu valgózní 

deformity palce a stupeň varozity prvního metatarsu. 

 

(Kolář, 2009; Cikánková a kol, 2010) 
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2.11 Pooperační komplikace 

Komplikace po operaci hallux valgus se mohou vyskytnout, i když v malém 

procentu. Závisí to na různých faktorech, jako je například přítomnost dalších 

onemocnění a řízení se pacienta pokyny lékaře. 

Mezi všeobecné komplikace řadíme krvácení při operaci a po ní, infekce, 

roztržení operační rány, prodloužené hojení rány, tvorba hypertrofických až 

keloidních jizev, alergická reakce na desinfekci, použitá léčiva nebo šicí a obvazový 

materiál. 

Mezi specifické komplikace patří recidiva vbočení palce. Pravděpodobnost 

návratu hallux valgus závisí na typu operačního řešení a je důsledkem dalšího 

rozvoje deformity příčné klenby nohy. 

 

(Vejrosta, 2016) 

 

2.12 Fyzioterapeutické metody a postupy 

V rehabilitačním programu po operaci hallux valgus můžeme v počáteční fázi 

využít kryoterapie ve smyslu aplikace chladných sáčku na operované místo  

pro redukci otoku. Operovanou dolní končetinu můžeme elevovat, popřípadě 

aplikovat lymfodrenáž. Aktivujeme také svalovou pumpu, což znamená plantární  

a dorzální flexe v kotnících a flexe s extenzí v kyčlích. 

Dále trénujeme chůzi. Pacient musí našlapovat na patu, laterální stranu nohy  

a nakonec se odrazit od prvního metatarsu společně se zapojením m. flexor digitorum 

longus a brevis, mm. lumbricales a flexory palce. Můžeme také posilovat  

m. peroneus longus, jehož funkcí je pronace, která je důležitá při chůzi. Pro uvolnění 

napětí např. na m. flexor hallucis longus, m. adductor hallucis, m. abduktor hallucis  

a m. atibialis anterior použijeme techniky měkkých tkání. 

Prvky manuální terapie používáme pro všechny MTP klouby nohy.  

Tyto manipulace zahrnují kaudální posun proximálních falangů pro zlepšení flexe  

a dorzální posun proximálního falangu pro zlepšení extenze. Dále můžeme provádět 

trakci pro aktivaci mechanoreceptorů, které inhibují aferentní senzory bolesti. 

Můžeme také mobilizovat první MTP kloub, Lisfrankův kloub, tarsální 

kůstky (ossa cuneiformia, os naviculare), subtalární kloub a kotník. S tím souvisí 
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následné posilování mm. lumbricales, mm. interossei, m. adductor hallucis,  

m. peroneus longus a brevis, m. flexor hallucis longus a brevis a extenzory palce. 

Cílem je aktivace těchto svalů s vyloučením zapojení m. flexor digitorum longus.  

Tato aktivní cvičení mohou být kombinována s nácvikem aktivní pronace. Když 

pacient zvládne aktivní pohyb, může provádět pohyby s odporem (Thera-Band). 

V neposlední řadě používáme prvky senzomotoriky především vestoje 

s postupným zatěžováním nohy. Trénujeme pozice na jedné nebo druhé noze 

s kontrolou nohy a lýtka. Cílem nácviku chůze je naučit se pronaci nohy, zatěžování 

1. MTP kloubu a zatěžování a odrážení se z palce. Pacienti by měli být schopni plně 

zatěžovat palec i při chůzi po schodech a měli by umět udržet koleno v neutrální 

poloze a kyčel nevytáčet do abdukce a zevní rotace. 

 

(Schuh a kol., 2009; San Juan, 2015) 

 

2.13 Fyzikální terapie 

U pacientů po operaci deformity hallux valgus se dá využít vířivá lázeň 

aplikovaná na nohy s teplotou 36 až 38 °C. Končetiny se prokrví, zvýší se 

metabolismus a aktivují se kožní receptory. Aplikace je 15 minut. 

Na pooperační jizvy můžeme aplikovat laser pomocí bodové techniky. 

Vzdálenost sondy 0 cm, f = 5 000 Hz, 1,0 – 2,0 J/cm2, step 0,2 J/cm2. Aplikuje se 

denně a celkově 6x. V důsledku termických a fotochemických procesů se projeví 

biostimulační, analgetický a protizánětlivý účinek. 

Díky analgetickému, vazodilatačnímu a antiedematóznímu účinku aplikujeme 

na nohu také pulzní magnetoterapii. Prokázáno je také urychlené hojení kostí  

i měkkých tkání a protizánětlivý účinek. Doba aplikace je 20 – 40 minut. Minimální 

počet aplikací je 10, přičemž efekt by měl nastoupit do 20. aplikace. Délku impulzu 

zvolíme mezi 5 a 15 ms. Frekvence bude nižší, pokud chceme vyvolat analgetický 

nebo antiedematózní účinek. Vyšší frekvence volíme při snaze o regeneraci a hojení. 

 

(Poděbradský a Vařeka, 1998; Zeman, 2013)  
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3 Speciální část 

3.1 Metodika práce 

Tato bakalářská práce vychází ze čtyřtýdenní praxe, kterou jsem absolvovala 

od 4. do 30. ledna 2016 v Centru léčby pohybového aparátu v pražských Vysočanech. 

Pracovala jsem pod vedením fyzioterapeutky Mgr. Petry Slezákové 4 hodiny denně 

po dobu 20 dnů. Měla jsem možnost seznámit se s různými diagnózami a pro svou 

práci jsem si vybrala pacientku po operaci hallux valgus na obou nohách.  

S pacientkou jsem cvičila vždy 30-45 minut a měly jsme celkem 10 terapií. 

Kromě mé terapie docházela pacientka i na vodoléčbu, kterou absolvovala buď  

před rehabilitací, nebo po ní. Procedura trvala 15 minut a jednalo se o vířivou 

končetinovou koupel. Veškeré vyšetřovací metody a postupy byly prováděny pouze 

neinvazivně a odpovídaly mé zkušenosti z bakalářského studia na UK FTVS.  

Po odebrání anamnézy jsem provedla vstupní kineziologické vyšetření a stanovila si 

krátkodobý a dlouhodobý plán. Po skončení všech terapií jsem provedla výstupní 

kineziologický rozbor a zhodnocení efektu terapie.  

K  vyšetření jsem použila goniometr, krejčovský metr, neurologické kladívko 

a dvě váhy. Při individuálních terapiích jsem využila molitanový míček, thera-band, 

overball, gymball, posturomed, bosu, labilní plochy (kulové a válcové úseče), 

facilitační podložka, miček „ježek“. V terapiích jsem využila tyto metody: techniky 

měkkých tkání dle Lewitta, senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové, 

mobilizace dle Lewitta a individuální LTV.  

Tato bakalářská práce byla schválena Etickou komisí UK FTVS pod číslem 

019/2016 a je k nalezení v příloze číslo 1. Také přikládám vzor informovaného 

souhlasu pacienta pod číslem 2. 
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3.2 Anamnéza 

Vyšetřovaná osoba: K. K (žena)  

Termín pobytu klienta: dochází ambulantně 

Ročník: 1983 

Hmotnost: 71 kg 

Výška: 175 cm 

BMI: 23,18 

Pomůcky: denní a noční korektor na oba palce u nohy 

Diagnóza: Stav po operaci hallux valgus bilaterálně 

 

Status praesens (ke dni 7.1.2016):  

Subjektivní: Cítí se dobře, bolest neguje, cítí ztuhlost prstů u obou nohou. 

Objektivní: Je orientována místem i časem. Je aktivní, soběstačná a spolupracuje. 

 

Osobní anamnéza  

Dřívější onemocnění: běžné dětské nemoci, neštovice ve 24 letech, v roce 2011 

ruptura LCA vlevo a následně plastika zde v CLPA 

Nynější onemocnění: 26. 11. 2015 operace hallux valgus bilaterálně, hospitalizace  

2 dny na pooperačním oddělení, sádra 14 dní, ortézu nenosila, 19. 12. vytažení stehů 

 

Rodinná anamnéza: dědičná onemocnění neguje 

Gynekologická anamnéza: menstruace od 15 let, žádný potrat 

Alergická anamnéza: neguje 

Abusus: nekuřačka, alkohol a káva příležitostně 

Pracovní anamnéza: manažerka firmy, sedí i stojí + jízda autem 

Sociální anamnéza: ve volném čase jezdí na kole 

Farmakologická anamnéza: antikoncepce 

Předchozí rehabilitace: v roce 2011 po plastice LCA vpravo také v CLPA 
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3.3 Vstupní kineziologický rozbor 

Vyšetření stoje statické 

Zezadu: úzká stojná báze, paty zaoblené s mírnými otlaky, kotníky ve valgózním 

postavení, levá Achillova šlacha výraznější, pravé lýtko, stehno a gluteální sval 

silnější, pravá subgluteální rýha méně výrazná, výrazný C-Th přechod, 

paravertebrální svaly symetrické, pravá lopatka a pravé rameno výš, levý 

thorakobrachiální trojúhelník větší, ušní boltce symetrické 

 

Zboku: fyziologická anteverze pánve, C-Th přechod výraznější, hlava v mírném 

předsunu 

 

Zepředu: chodidla jsou zatížena více na zevních hranách, pacientka nadlehčuje 

operované palce, hlezenní klouby ve valgózním postavení, lýtka symetrická, patelly 

symetrické, levé stehno výraznější, LDK ve vnitřní rotaci, claviculy ve stejné rovině, 

levý thorakobrachiální trojúhelník větší, pravé rameno výš, obličej symetrický 

 

Vyšetření stoje dynamické 

Vyšetření na dvou vahách: levá: 36 kg, pravá: 35 kg 

Flexe: zlomení v Th-L přechodu, od Th12 nahoru se nerozvíjí 

Lateroflexe: Lp nerozvíjí, zbytek ano 

Extenze: zlomení v Th-L přechodu, hrudní páteř plochá, nerozvíjí 

Rhomberg I: stabilní 

Rhomberg II: stabilní 

Rhomberg III: mírně nestabilní 

Stoj na 1 DK: mírně ne stabilní na obě nohy 

Trendelenburgova zkouška: negativní bilaterálně 

Stoj na špičkách: nestabilní 

Stoj na patách: nestabilní  

Véleho test: lehce porušená stabilita, prstce na obou nohou jsou přitisknuty  

na podložku 

 

Vyšetření chůze 

Úzká šířka báze, mírně valgózní postavení kotníků, nepravidelný rytmus chůze, 
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krátký krok, došlapuje na patu, zevní stranu chodidla a nadlehčuje palce, hlava 

statická, trup statický, viditelná práce paravertebrálních svalů, pohyb pánve 

fyziologický, chybí pohyb horních končetin, typ chůze dle Jandy: peroneální 

 

Modifikace chůze 

Chůze se zavřenýma očima: nejistá 

Chůze pozpátku nejistá, chybí extenze, nestabilní 

Chůze po špičkách: nestabilní 

Chůze po patách: nejistá 

Chůze v podřepu: nejistá 

 

Vyšetření pánve 

Zezadu: levá SIPS výš, zepředu: levá SIAS výš, levá crista iliaca výš 

Spine sign: vpravo předpokládám SI posun, vlevo v pořádku 

 

Vyšetření jizvy 

Jizvy se nacházejí na mediální straně obou palců na noze. Jsou asi 2 cm dlouhé a jsou 

na obou nohou nezhojené, palpačně bolestivé a málo pohyblivé. 

 

Vyšetření hybných stereotypů dle Jandy (Janda, 1982) 

Stereotyp extenze v kyčelním kloubu vlevo: 

1. Gluteus maximus (5) 

2. Ischiocrurální svaly (6) 

3. Paravertebrální svaly na kontralaterální straně v oblasti LS (4) 

4. Paravertebrální svaly na homolaterální straně v oblasti LS (3) 

5. Paravertebrální svaly na kontralaterální straně v oblasti ThL (2) 

6. Paravertebrální svaly na homolaterální straně v oblasti ThL (1) 

7. Svaly pletence ramenního (7) – vůbec nezapojuje 

Závěr: Stereotyp je prováděn v neoptimálním pořadí zapojení svalů, prohlubuje se 

zde i bederní lordóza. 

 

Stereotyp extenze v kyčelním kloubu vpravo: 

1. Gluteus maximus (5) 
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2. Ischiocrurální svaly (6) 

3. Paravertebrální svaly na kontralaterální straně v oblasti LS (4) 

4. Paravertebrální svaly na homolaterální straně v oblasti LS (3) 

5. Paravertebrální svaly na kontralaterální straně v oblasti ThL (2) 

6. Paravertebrální svaly na homolaterální straně v oblasti ThL (1) 

7. Svaly pletence ramenního (7) – vůbec nezapojuje 

Závěr: Stereotyp je prováděn v neoptimálním pořadí zapojení svalů, prohlubuje se 

zde i bederní lordóza. 

 

Stereotyp extenze v kyčelním kloubu vlevo: 

1. Gluteus medius + minimus (1) 

2. Tensor fasciae latae (2) 

3. Quadratus lumborum (3) 

4. Illiopsoas – nezapojuje 

5. Rectus femoris – nezapojuje  

Závěr: Stereotyp je ve správném pořadí a bez jakýhkoliv mechanizmů. 

 

Stereotyp extenze v kyčelním kloubu vpravo: 

1. Gluteus medius + minimus (1) 

2. Tensor fasciae latae (2) 

3. Quadratus lumborum (3) 

4. Illiopsoas – nezapojuje 

5. Rectus femoris – nezapojuje  

Závěr: Stereotyp je ve správném pořadí a bez jakýhkoliv mechanizmů. 

 

Stereotyp dýchání: Bez patologií – dechová vlna při nádechu začíná v břišní oblasti 

a pokračuje nahoru, při výdechu je to obráceně.  

 

Vyšetření pohyblivosti páteře 

Schoberův příznak 4 cm 

Stiborův příznak 10 cm 

Forestierova fleche negativní 
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Čepojevův příznak 2 cm 

Ottův inklinační příznak 3 cm 

Ottův reklinační příznak 2 cm 

Thomayerův příznak negativní 

Zkouška lateroflexe L 15 cm, P 15 cm 

Brada – sternum  0 cm 

Tabulka 2 – Vyštření pohyblivosti páteře 

 

Závěr: Čepojevův a Ottův příznak jsou nižší než norma, proto mohu předpokládat, že 

je snížená pohyblivost krční páteře do flexe a hrudní páteře do flexe a extenze. 

 

Antropometrie 

Délky DKK Levá Pravá 

Anatomická délka 92 cm 93 cm 

Funkční délka 94 cm 95 cm 

Stehno 50 cm 50 cm 

Bérec 42 cm 43 cm 

Chodidlo 25 cm 25 cm 

Tabulka 3 – Délky DKK 

 

 

 

Obvody DKK Levá Pravá 

10 cm nad patellou 47 cm 51 cm 

Patella 40 cm 41 cm 

Tuberositas tibiae 36 cm 39 cm 

Lýtko 34 cm 36 cm 

Kotník 27 cm 27 cm 

Pata a nárt 31 cm 31 cm 

Hlavičky metatarsů 22 cm 21 cm 

Tabulka 4 – Obvody DKK 
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Vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubní aktivně dle Jandy (Janda a 

Pavlů, 1993) 

 

PDK S F T R 

Kyčelní kloub 15-0-130 45-0-30 - 45-0-45 

Kolenní kloub 10-0-125 - - - 

Hlezenní kloub 25-0-10 - - 20-0-30 

Metatarsofalangové klouby prstů 50-0-10 - - - 

Prox. mezičlánkové klouby prstů 0-0-40 - - - 

Dist. mezičlánkové klouby prstů 30-0-10 - - - 

Metatarsofalangový kloub palce 20-0-5 - 0-0-0 - 

Interfalangový kloub palce 0-0-0 - - - 

Tabulka 5 – Vyšetření rozsahu pohybů dle Jandy aktivně na PDK  

 

    

LDK S F T R 

Kyčelní kloub 15-0-135 40-0-30 - 50-0-40 

Kolenní kloub 10-0-130 - - - 

Hlezenní kloub 30-0-10 - - 20-0-30 

Metatarsofalangové klouby prstů 45-0-5 - - - 

Prox. mezičlánkové klouby prstů 0-0-40 - - - 

Dist. mezičlánkové klouby prstů 25-0-10 - - - 

Metatarsofalangový kloub palce 15-0-5 - 0-0-0 - 

Interfalangový kloub palce 0-0-0 - - - 

Tabulka 6 – Vyšetření rozsahu pohybů dle Jandy aktivně na LDK 
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Vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubní pasivně dle Jandy (Janda a 

Pavlů, 1993) 

 

PDK S F T R 

Kyčelní kloub 15-0-135 50-0-30 - 45-0-50 

Kolenní kloub 10-0-130 - - - 

Hlezenní kloub 30-0-10 - - 25-0-35 

Metatarsofalangové klouby prstů 60-0-15 - - - 

Prox. mezičlánkové klouby prstů 0-0-50 - - - 

Dist. mezičlánkové klouby prstů 35-0-15 - - - 

Metatarsofalangový kloub palce 30-0-10 - 0-0-5 - 

Interfalangový kloub palce 5-0-10 - - - 

Tabulka 7 – Vyšetření rozsahu pohybů dle Jandy pasivně na PDK 

 

 

LDK S F T R 

Kyčelní kloub 15-0-135 45-0-30 - 50-0-45 

Kolenní kloub 10-0-130 - - - 

Hlezenní kloub 35-0-10 - - 25-0-35 

Metatarsofalangové klouby prstů 45-0-10 - - - 

Prox. mezičlánkové klouby prstů 0-0-45 - - - 

Dist. mezičlánkové klouby prstů 30-0-15 - - - 

Metatarsofalangový kloub palce 25-0-5 - 0-0-5 - 

Interfalangový kloub palce 0-0-10 - - - 

Tabulka 8 – Vyšetření rozsahu pohybů dle Jandy pasivně na LDK 
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Vyšetření hypermobility na DKK dle Jandy (Janda, 2004) 

Zkouška předklonu Dotkne se špičkami prstů 

Zkouška úklonu Negativní  

Zkouška posazení na paty Hypermobilní  

Tabulka 9 – Vyšetření hypermobility na DKK dle Jandy 

 

 

Vyšetření hypermobility na DKK dle Sachseho (Lewit, 2003) 

Koleno – extenze C bilaterálně 

Kyčel – rotace A bilaterálně 

Tabulka 10 – Vyšetření hypermobility na DKK dle Sachseho 

 

 

Vyšetření zkrácených svalů na DKK dle Jandy (Janda, 2004) 

 Pravá Levá 

mm. gastrocnemii 0 0 

m. soleus 0 0 

m. tensor fasciae latae 0 0 

m. rectus femoris 1 1 

m. iliopsoas 1 1 

Flexory kolenního kloubu 2 2 

Krátké adduktory kyčelního kloubu 0 0 

Dlouhé adduktory kyčelního kloubu 0 0 

m. piriformis 0 0 

m.quadratus lumborum 0 0 

Paravertebrální svaly 0 0 

Tabulka 11 – Vyšetření zkrácených svalů na DKK dle Jandy 
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Vyšetření svalové síly na DKK dle Jandy (Janda, 2004) 

 Levá Pravá 

Flexe 2. – 5. prstu 3 3 

Flexe v základním článku palce 2 2 

Extenze 2. – 5. prstu 3 3 

Addukce 2. – 5. prstu 5 5 

Abdukce 2. – 5. prstu 1 1 

Flexe IP1 3 3 

Flexe IP2 3 3 

Flexe mezičlánkového kloubu palce (IP) 2 2 

Extenze mezičlánkového kloubu palce (IP) 2 2 

Tabulka 12 – Vyšetření svalové síly na DKK dle Jandy 

 

Neurologické vyšetření na DKK 

Vyšetření reflexů: patelární – 3, Achillovy šlachy – 3, medioplantární – 3  

Vyšetření čití:  

Povrchové taktilní: reakce a citlivost stejné na obou stranách ve všech dermatomech, 

od vnitřních kotníků k palcům na obou\ stranách hyposenzitivita 

Povrchové algické: reakce na bolestivé podněty stejné na obou stranách 

Hluboké: polohocit: bez patologického nálezu (dorzální a plantární flexe v hlezenním 

kloubu, poté abdukce prstů a izolovaná abdukce palce) 

Hluboké: pohybocit: bez patologického nálezu (vyšetřováno na palcích obou nohou – 

L flexe v MTP kloubu palce, P extenze v MTP kloubu palce) 

Grafestezie – v pořádku ve všech dermatomech na obou nohou 

Taxe: zkouška pata – koleno: normální 
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Vyšetření kloubní vůle na DKK 

LEVÁ  PRAVÁ  

Vyšetření přednoží Pohyb normální Vyšetření přednoží Pohyb normální 

1. MTP Blokáda 1. MTP Blokáda  

1. IP Bez blokády 1. IP Blokáda 

2. – 5. MTP Pohyb bez blokády 2. – 5. MTP Pohyb bez blokády 

PIP Pohyb bez blokády PIP Pohyb bez blokády 

DIP Pohyb bez blokády DIP Pohyb bez blokády 

1. – 5. metatars Blokáda mezi 1. a 2. 1. – 5. metatars Blokáda mezi 2. a 3. 

Os cuboideum Bez blokády Os cuboideum Bez blokády 

Os naviculare Bez blokády Os naviculare Bez blokády 

Chopartův kloub – 

calcaneus 

Bez blokády Chopartův kloub (os 

calcaneus) 

Bez blokády 

Chopartův kloub – 

talus 

Bez blokády Talus Bez blokády 

Talokrurální kloub Rozsah normální Talokrurální kloub Rozsah normální 

Tibiofibulární kloub ZR i VR stejný 

rozsah 

Tibiofibulární kloub ZR i VR stejný 

rozsah 

Hlavička fibuly Bez blokády Hlavička fibuly Bez blokády 

Patela Bez blokády Patela Blokáda kaudálně 

Přední zásuvkový 

fenomén 

Bez blokády Přední zásuvkový 

fenomén 

Blokáda 

Zadní zásuvkový 

fenomén 

Bez blokády Zadní zásuvkový 

fenomén 

Bez blokády 

Vyšetření kyčle dle 

Cyriaxe 

Bez blokády Vyšetření kyčle dle 

Cyriaxe 

Bez blokády 

Patrickova zkouška Bez zarážky i bolesti Patrickova zkouška Bez zarážky i bolesti 

Tabulka 13 – Vyšetření kloubní vůle na DKK 
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Vyšetření reflexních změn na DKK 

Vyšetření kůže: palpačně bez teploty, lehká potivost na obou palcích, kůže 

protažitelná a posunlivá, fyziologická bariéra volná a bez bolesti, kůže na palcích 

nohou méně posunlivá, bolestivá a napjatá, zvýšený dermografismus 

Vyšetření podkoží: patrná bariéra na obou palcích, palpačně bolestiví 

Vyšetření fascií: palpačně elastické a dobře protažitelné na obou DKK, fascie  

mezi prsty mírně ztuhlé 

Vyšetření svalů: hypertonus v adduktorech kyčle bilaterálně, m. triceps surae 

bilaterálně, Achillova šlacha bilaterálně, m iliopsoas a m. piriforms vpravo 

 

Hodnocení stabilizačních schopností dle Koláře (Kolář, 2009) 

Extenční test: výrazná aktivace paravertebrálních svalů a menší zapojení laterální 

strany břišních svalů 

Test flexe trupu: při flexi krku se aktivovaly břišní svaly a při flexi trupu laterální 

strana břišních svalů již méně 

Brániční test: malá aktivace břišních svalů, žebra se posunula kraniálním směrem  

a hrudní oblast se nerozšířila 

Test břišního lisu: laterální skupina břišních svalů nepracuje, zvýšená aktivita 

paravertebrálních svalů 

 

Závěr 

Pacientka stojí o úzké bázi, jsou viditelné otlaky pat a valgózní postavení kotníků, 

pravé rameno a lopatka jsou výš, chodidla zatěžuje na zevních hranách a odlehčuje 

palce, LDK je ve vnitřní rotaci v kyčli, stoj na špičkách, patách a na jedné noze 

bilaterálně je nestabilní, je patrná i nestabilita při Véleho testu, při chůzi našlapuje  

na patu, pak na zevní hranu chodidel, ale odlehčuje palce, chůze po špičkách je 

nestabilní, obě spiny i crista vlevo jsou výš, při stereotypu extenze v kyčli bilaterálně 

zapojuje pacientka svaly ve špatném pořadí, dle vyšetření pohyblivosti páteře je 

patrná snížená pohyblivost krční páteře do flexe a hrudní páteře do flexe i extenze, 

pacientka neprovede abdukci prstů u nohou, u interfalangového  

a metatarsofalangového kloubu palce nacházím omezený rozsah aktivního pohybu  

do flexe a extenze, je zde patrná hyperextenze kolenních kloubů a zkrácení flexorů 

kolene bilaterálně na stupeň 2, svalová síla je snížená u drobných svalů nohy  
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při pohybu prstů do všech směrů, pacientka je hyposenzitivní od vnitřních kotníků  

k palcům na obou nohou, nacházím také blokádu 1. MTP vlevo a 1. IP bilaterálně, 

dále blokáda 1. a 2. metatarsu vlevo a 2. a 3. metatarsu vpravo, kůže na palcích 

nohou je v okolí jizvy málo posunlivá, bolestivá, napjatá, a zarudlá, pacientka  

dle testů vykazuje snížené stabilizační schopnosti. 

 

3.4 Krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

3.4.1 Krátkodobý plán 

zlepšení stereotypu chůze (ve smyslu, aby pacientka nezatěžovala více laterální 

hrany nohou, naučila se správný odval chodidla, prodloužila krok a aby rytmus chůze 

byl pravidelný), zlepšení chůze po špičkách, zlepšení stoje, stoje na špičkách, stoje 

na patách a na jedné noze, zlepšení pohyblivosti kloubní u obou palců nohou, 

zlepšení stabilizačních schopností pacientky, zvýšení svalové síly u prstů nohou, 

aktivace svalů plosky nohy, zvýšení aference z plosky nohy, zlepšení pohyblivosti 

kůže v okolí jizvy, odstranění omezených joint play na palcích a prstech nohou 

 

3.4.2 Dlouhodobý plán 

U pacientky je nutné provedení instruktáže k autoterapii. Důležitá je péče o jizvu, 

což znamená masáž do tvaru „S“ a „C“, případě tlaková masáž včetně promazání 

jizev mastí. Dále by měla pokračovat ve cvicích na aktivaci svalů na obou nohách  

a na jejich posílení, což znamená nácvik flexe a extenze prstů s odporem  

(thera-band), pomocí svých rukou pasivně ohýbat prsty do flexe a extenze a palec  

do abdukce a addukce, dále může pacientka využít míčku „ježka“ pro facilitaci 

plosky a okolních tkání. Doporučila jsem využití molitanového míčku k uvolnění 

měkkých tkání. Ačkoliv je pacientka manažerka firmy, doporučila jsem jí, aby 

omezila nošení bot s podpatkem a bot s plochou podrážkou.  
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3.5 Průběh terapie 

3.5.1 1. terapeutická jednotka (čtvrtek 7.1.) 

Status praesens: 

Subjektivní: Pacientka si stěžuje na bolest palců při chůzi 

Objektivní: U pacientky je při chůzi patrný odval chodidla víc přes vnější hranu nohy. 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: vstupní kineziologický rozbor, zlepšení 

protažitelnosti a posunlivosti měkkých tkání v okolí jizvy na palcích obou DKK, 

uvolnění svalů v hypertonu, instruktáž pacienta k autoterapii, uvolnění blokád 

 

Návrh terapie: TMT v oblasti jizev a okolních měkkých tkání, PIR na svaly 

v hypertonu, mobilizace omezených joint play 

 

Provedení: protažení jizev do písmene „S“ a „C“, tlaková masáž obou jizev, pasivní  

a následný aktivní pohyb prstů do flexe, extenze abdukce, uvolnění Achillovy šlachy 

a m. triceps surae bilaterálně, mobilizace 1. MTP kloubu palce na obou nohou  

a mobilizace 1. IP kloubu palce vpravo 

 

Výsledek:  

Subjektivní: Pacientka si při masáži jizev stěžovala na bolest v této oblasti.  

V rozsahu pohybu prstů nohou do flexe, extenze a abdukce necítila zlepšení. 

Objektivní: Většinu cvičební jednotky jsem věnovala vstupnímu kineziologickému 

rozboru, takže žádný momentální výsledek se nedostavil. 

 

Závěr: V terapii byla splněna většina stanovených cílů. Další terapii je v plánu 

zainstruovat pacientku k autoterapii. 

 

Kódy: 21001, 21413, 21415, 21215 

 

3.5.2 2. terapeutická jednotka (pondělí 11.1.) 

Status praesens:  

Subjektivní: Pacientka stále udává mírnou bolest obou palců nohou při chůzi. 
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Objektivní: Měkké tkáně v okolí jizvy stále málo posunlivé, je zde patrný omezený 

rozsah pohybu všech prstů do flexe, extenze a abdukce a snížená svalová síla, 

blokády metatarsophalangeálního skloubení palce a obou nohou. 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: zlepšení protažitelnosti a posunlivosti měkkých 

tkání v okolí jizvy na palcích obou DKK, zlepšení hybnosti prstů nohou, uvolnění 

nalezených blokád, zlepšení celkové stability jak ve stoji, tak při chůzi, uvolnění 

svalů v hypertonu, protažení zkrácených svalů 

 

Návrh terapie: TMT v oblasti jizev a okolních měkkých tkání, PIR na svaly 

v hypertonu, mobilizace omezených  joint play, LTV – pohyby prstů nohou do flexe, 

extenze a abdukce, nácvik modifikací stoje a chůze, SMS – nácvik jednoduchého 

přecházení labilních ploch, PIR s protažením na zkrácené svaly 

 

Provedení: protažení jizev do písmene „S“ a „C“, tlaková masáž obou jizev, pasivní 

pohyby prstů nohou do flexe, extenze a abdukce, následný nácvik aktivního pohybu, 

PIR na Achillovu šlachu bilaterálně, m. triceps surae bilaterálně, m. piriformis 

vpravo, m. illiopsoas vpravo a adduktory kyčle bilaterálně, trénink přenášení váhy  

ze špiček na paty vestoje, chůze po špičkách, nácvik celkové stability na kulových  

a válcových úsečích – nášlapy přes patu + zaměření se na zapojení palců do odvalu 

chodidla, mobilizace 1. MTP kloubu palce na obou nohou + dorzální a plantární vějíř, 

dále mobilizace 1. IP kloubu palce vpravo, PIR s protažením na flexory kolene 

 

Autoterapie: Péče o jizvu – masáž do písmene „S“ a „C“, tlaková masáž, samostatný 

nácvik pasivního pohybu prstů do flexe, extenze a abdukce a následný aktivní pohyb 

 

Výsledek:  

Subjektivní: Pacientka stále cítí napětí v okolí jizev, ale již registruje větší 

pohyblivost palců u nohou do flexe a extenze. 

Objektivní: Pohyblivost palců do flexe a extenze se zlepšila. Joint play omezených 

kloubních spojení bylo obnoveno. 

 

Závěr: V terapii byly splněny stanovené cíle. 
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Kódy: 21413, 21415, 21221, 21225 

 

3.5.3 3. terapeutická jednotka (středa 13.1.) 

Status praesens:  

Subjektivní: Pacientka cítí zmírnění bolesti palců při chůzi, bolest jizev zmenšená. 

Objektivní: Je patrné zlepšení stereotypu chůze (lépe zatěžuje mediální hranu 

chodidla) a zlepšila se i pohyblivost jizev, jsou patrné blokády 

metatarsophalangeálních skloubení palců a také některých metatarsů, dále zkrácení 

flexorů kolene na stupeň 2 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: zlepšení protažitelnosti a posunlivosti měkkých 

tkání v okolí jizvy na palcích obou DKK, uvolnění svalů v hypertonu, zlepšení 

hybnosti prstů nohou, uvolnění omezených joint play, zlepšení celkové stability, 

facilitace plosky nohou, protažení zkrácených svalů 

 

Návrh terapie: TMT v oblasti jizev a okolních měkkých tkání, mobilizace blokád  

na noze, PIR na svaly v hypertonu, LTV – pohyby prstů nohou do flexe, extenze  

a abdukce, nácvik modifikací stoje a chůze, SMS – nácvik jednoduchého přecházení 

labilních ploch, sběr předmětů prsty, PIR s protažením na zkrácené svaly 

 

Provedení: protažení jizev do písmene „S“ a „C“, tlaková masáž obou jizev, PIR  

na Achillovu šlachu bilaterálně, m. triceps surae bilaterálně, m. piriformis vpravo,  

m. illiopsoas vpravo a adduktory kyčle bilaterálně, aktivní pohyby prstů nohou  

do flexe, extenze a abdukce, následně nácvik s odporem terapeuta, trénink přenášení 

váhy ze špiček na paty vestoje, senzomotorika – vsedě na gymballu přenášení váhy  

z laterální na mediální stranu chodidla, chůze po špičkách s důrazem na zatížení 

palce, nácvik celkové stability na kulových a válcových úsečích – nášlapy přes patu 

+ zaměření se na zapojení palců do odvalu chodidla, sběr kaštanů pomocí prstů 

nohou, mobilizace 1. a 2. MTP skloubení vlevo a 2. a 3. MTP skloubení vpravo + 

dorzální a plantární vějíř, PIR s protažením na flexory kolenního kloubu 

 

Autoterapie: Péče o jizvu – masáž do písmene „S“ a „C“, tlaková masáž, samostatný 

nácvik pasivního pohybu prstů do flexe, extenze a abdukce a následný aktivní pohyb, 
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přenášení váhy ze špiček na paty vestoje 

 

Výsledek:  

Subjektivní: Pacientka cítila uvolnění měkkých tkání, jizvy už nebyly tak bolestivé. 

Ve stoji a chůzi na špičkách se cítí stabilně. 

Objektivní: Zlepšilo se zatěžování palce při chůzi i na labilních plochách, jizvy jsou 

již méně zarudlé a není tam patrná bariéra. Blokády joint play a hypertonus  

m. triceps surae a m. iliopsoas byly odstraněny. 

 

Závěr: V terapii byly splněny stanovené cíle. 

 

Kódy: 21413, 21415, 21221, 21225 

 

3.5.4 4. terapeutická jednotka (pátek 15.1.) 

Status praesens: 

Subjektivní: Pacientka se cítí dobře, neudává bolest. 

Objektivní: Mírná palpační bolestivost jizev. Je patrné znovuobnovení blokád. 

Rozsah pohybu prstů nohou do flexe, extenze a abdukce a svalová síla stále nejsou 

dostatečné. 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: facilitace a aktivace plosky nohy, zlepšení 

posunlivosti tkání v okolí jizvy, uvolnění svalů v hypertonu, uvolnění kloubních 

blokád, zlepšení celkové stability, zvýšení svalové síly drobných svalů nohy, 

protažení zkrácených svalů 

 

Návrh terapie: TMT v oblasti jizev a okolních měkkých tkání, mobilizace 

omezených  joint play, PIR na svaly v hypertonu, LTV – pohyby prstů nohou  

do flexe, extenze a abdukce s odporem terapeuta, SMS – nácvik jednoduchého 

přecházení labilních ploch, sběr předmětů prsty, facilitace svalů chodidla, PIR 

s protažením na zkrácené svaly 

 

Provedení: protažení jizev do písmene „S“ a „C“, tlaková masáž obou jizev, PIR  

na Achillovu šlachu bilaterálně, m. piriformis vpravo, a adduktory kyčle bilaterálně, 



 

44 

 

aktivní pohyby prstů nohou do flexe, extenze a abdukce, následně nácvik s odporem 

terapeuta, trénink přenášení váhy ze špiček na paty vestoje, vsedě na gymballu 

přenášení váhy z laterální na mediální stranu chodidla, chůze po špičkách s důrazem 

na zatížení palce, nácvik celkové stability na kulových a válcových úsečích – nášlapy 

přes patu + zaměření se na zapojení palců do odvalu chodidla, sběr kaštanů pomocí 

prstů nohou, mobilizace 1. MTP palce vpravo a 1. IP kloubu palce vpravo, PIR 

s protažením na flexory kolenního kloubu 

 

Autoterapie: Péče o jizvu – masáž do písmene „S“ a „C“, tlaková masáž, samostatný 

nácvik pasivního pohybu prstů do flexe, extenze a abdukce a následný aktivní pohyb, 

přenášení váhy ze špiček na paty vestoje, vsedě na gymballu nebo na židli přenášení 

váhy z laterální strany chodidla na stranu mediální 

 

Výsledek:  

Subjektivní: Pacientka udává, že pociťuje zlepšení síly při flexi a extenzi prstů a cítí 

se stabilněji na labilních plochách. Abdukci prstů nohou zatím plně nezvládá. 

Objektivní: Pacientka zlepšila správný stereotyp odvalu chodidla. 

 

Závěr: V terapii byly splněny všechny stanovené cíle. 

 

Kódy: 21413, 21415, 21221, 21225 

 

3.5.5 5. terapeutická jednotka (pondělí 18.1.) 

Status praesens:  

Subjektivní: Pacientka neudává bolest, cítí se dobře. 

Objektivní: Ještě stále je patrná palpační bolestivost jizev. Mírně se zvýšila svalová 

síla drobných svalů nohy. Opět se objevil hypertonus v m. triceps surae bilaterálně  

a m. iliopsoas vpravo. 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: facilitace plosky nohy a aktivace drobných svalů, 

zlepšení posunlivosti tkání v okolí jizvy, uvolnění svalů v hypertonu, uvolnění 

blokád, zlepšení celkové stability, zvýšení svalové síly drobných svalů nohy, 

protažení zkrácených svalů 
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Návrh terapie: TMT v oblasti jizev a okolních měkkých tkání, mobilizace 

omezených  joint play, PIR na svaly v hypertonu, LTV – pohyby prstů nohou  

do flexe, extenze a abdukce s odporem, SMS – nácvik jednoduchého přecházení 

labilních ploch pro zlepšení stability a aktivaci palce, sběr předmětů prsty, facilitace 

svalů chodidla, PIR s protažením na zkrácené svaly 

 

Provedení: protažení jizev do písmene „S“ a „C“, tlaková masáž obou jizev, PIR  

na Achillovu šlachu bilaterálně, m. triceps surae bilaterálně, m. piriformis vpravo,  

m. illiopsoas vpravo a adduktory kyčle bilaterálně, aktivní pohyby prstů nohou  

do flexe, extenze a abdukce s odporem thera-bandu, nácvik abdukce 1. – 5. prstu, 

vsedě na gymballu přenášení váhy z laterální na mediální stranu chodidla, nácvik  

tzv. „píďalky“, nácvik celkové stability na kulových a válcových úsečích – nášlapy  

přes patu + zaměření se na zapojení palců do odvalu chodidla, sběr kaštanů pomocí 

prstů nohou, facilitace plosky nohou pomocí „ježka“, mobilizace 1. MTP kloubu 

palce vlevo, PIR s protažením na flexory kolenního kloubu 

 

Autoterapie: Péče o jizvu – masáž do písmene „S“ a „C“, tlaková masáž, samostatný 

nácvik pasivního pohybu prstů do flexe, extenze a abdukce a následný aktivní pohyb, 

přenášení váhy ze špiček na paty vestoje, vsedě na gymballu nebo na židli přenášení 

váhy z laterální strany chodidla na stranu mediální, facilitace svalů plosky nohy 

pomocí míčku „ježka“ 

 

Výsledek:  

Subjektivní: Pacientka se na labilních plochách cítí stabilněji. 

Objektivní: Pacientka zlepšila zatěžování palců nohou. Zvládá plně stoj a chůzi  

na špičkách a stoj na patách. 

 

Závěr: V terapii byly splněny všechny cíle. 

Kódy: 21413, 21415, 21221, 21225 

 

3.5.6 6. terapeutická jednotka (středa 20.1.) 

Status praesens: 

Subjektivní: Pacientka neudává bolest. 
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Objektivní: Je viditelný zlepšený nášlap při chůzi a lepší zatěžování palce. Blokády 

na prstech nohou vymizely. Přetrvává hypertonus Achillovy šlachy bilaterálně,  

m. piriformis vpravo a adduktorů kyčle bilaterálně. 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: péče o jizvu a její okolí, uvolnění valů v hypertonu, 

uvolnění blokád, zlepšení hybnosti všech prstů nohou, posílení drobných svalů 

chodidla, zlepšení propriocepce plosky nohy, protažení zkrácených svalů 

 

Návrh terapie: TMT v oblasti jizev a okolních měkkých tkání, PIR na svaly 

v hypertonu, mobilizace omezených joint play, LTV – pohyby prstů nohou do flexe, 

extenze a abdukce s odporem, SMS – nácvik stoje na labilních plochách pro zlepšení 

stability a aktivaci palce, sběr předmětů prsty, facilitace svalů chodidla, PIR 

s protažením na zkrácené svaly 

 

Provedení: protažení jizev do písmene „S“ a „C“, tlaková masáž obou jizev, PIR  

na Achillovu šlachu bilaterálně, m. piriformis vpravo a adduktory kyčle bilaterálně, 

mobilizace patelly kaudálně, aktivní pohyby prstů nohou do flexe, extenze a abdukce 

s odporem thera-bandu, nácvik tzv. „píďalky“ s posouváním thera-bandu po zemi, 

nácvik celkové stability na Posturomedu a Bosu – nášlapy přes patu + zaměření se  

na zapojení palců do odvalu chodidla, sběr kaštanů pomocí prstů nohou, facilitace 

plosky nohou pomocí „ježka“, PIR s protažením na flexory kolenního kloubu 

 

Autoterapie: Péče o jizvu – masáž do písmene „S“ a „C“, tlaková masáž, samostatný 

nácvik pasivního pohybu prstů do flexe, extenze  a abdukce a následný aktivní pohyb, 

přenášení váhy ze špiček na paty vestoje, vsedě na gymballu nebo na židli přenášení 

váhy z laterální strany chodidla na stranu mediální, facilitace svalů plosky nohy 

pomocí míčku „ježka“, trénink tzv. „píďalky“ vsedě na gymballu nebo na židli 

 

Výsledek:  

Subjektivní: Pacientka cítí uvolnění měkkých tkání, ústup bolesti a zlepšení  

v pohyblivosti celé nohy. 

Objektivní: Jizvy jsou více posunlivé, svalová síla se zvyšuje a rozsah pohybu prstů 

nohou do flexe, extenze a abdukce také. 

 



 

47 

 

Závěr: V terapii byly splněny všechny cíle. 

 

Kódy: 21413, 21415, 21221, 21225 

 

3.5.7 7. terapeutická jednotka (pátek 22.1.) 

Status praesens: 

Subjektivní: Pacientka se cítí dobře, sama cítí, že zlepšila odval chodidla a že měkké 

tkáně v oblasti jizev jsou uvolněnější. 

Objektivní: Zlepšení v pohyblivosti tkání v okolí jizvy, zlepšení v odvalu chodidla, 

zvýšení svalové síly, zlepšení stability a hybnosti prstů nohou do flexe, extenze  

i abdukce. Přetrvává hypertonus Achillovy šlachy bilaterálně  a m. piriformis vpravo. 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: péče o jizvu a její okolí, uvolnění svalů 

v hypertonu, uvolnění blokád, zlepšení hybnosti všech prstů nohou, posílení 

drobných svalů chodidla, zlepšení propriocepce plosky nohy, zlepšení celkové 

stability, protažení zkrácených svalů 

 

Návrh terapie: TMT v oblasti jizev a okolních měkkých tkání, PIR na svaly 

v hypertonu, mobilizace omezených joint play, LTV – pohyby prstů nohou do flexe, 

extenze a abdukce s odporem, SMS – nácvik stoje na labilních plochách pro zlepšení 

stability a aktivaci palce, facilitace svalů chodidla, PIR s protažením na zkrácené 

svaly 

 

Provedení: protažení jizev do písmene „S“ a „C“, tlaková masáž obou jizev, PIR  

na Achillovu šlachu bilaterálně, m. piriformis vpravo, mobilizace patelly kaudálně 

aktivní pohyby prstů nohou do flexe, extenze a abdukce s odporem thera-bandu, 

nácvik tzv. „píďalky“ s posouváním thera-bandu po zemi, nácvik celkové stability  

na Posturomedu a Bosu – nášlapy přes patu + zaměření se na zapojení palců  

do odvalu chodidla, sběr kaštanů pomocí prstů nohou, facilitace plosky nohou 

pomocí „ježka“, PIR s protažením na flexory kolenního kloubu 

 

Autoterapie: Péče o jizvu – masáž do písmene „S“ a „C“, tlaková masáž, samostatný 

nácvik pasivního pohybu prstů do flexe, extenze a abdukce a následný aktivní pohyb, 
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dále pohyb s thera-bandem proti odporu nebo proti odporu ruky, přenášení váhy  

ze špiček na paty vestoje, vsedě na gymballu nebo na židli přenášení váhy z laterální 

strany chodidla na stranu mediální, facilitace svalů plosky nohy pomocí míčku 

„ježka“, trénink tzv. „píďalky“ vsedě na gymballu nebo na židli 

 

Výsledek:  

Subjektivní: Pacientka se na labilních plochách cítí stabilně. 

Objektivní: U pacientky se zlepšila hybnost u všech prstů nohou do flexe, extenze  

a abdukce, svalová síla je zvýšená. 

 

Závěr: V terapii byly splněny všechny cíle. 

 

Kódy: 21413, 21415, 21221, 21225 

 

3.5.8 8. terapeutická jednotka (pondělí 25.1.) 

Status praesens: 

Subjektivní: Pacientka se cítí dobře a bolest neudává. 

Objektivní: Pacientka již chodí normálně, zlepšila pooperační stereotyp, zlepšila se  

i protažitelnost jizvy. Objevila se blokáda 1. a 2. metatarsu vpravo.  

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: péče o jizvu, uvolnění svalů v hypertonu, zvýšení 

svalové síly a rozsahu pohybu, zlepšení stability, aktivace drobných svalů nohy, 

zlepšení celkové stability, protažení zkrácených svalů, uvolnění blokád 

 

Návrh terapie: TMT v oblasti jizev a okolních měkkých tkání, PIR na svaly 

v hypertonu, LTV – pohyby prstů nohou do flexe, extenze a abdukce s odporem, 

zlepšení celkové stability a facilitace svalů chodidla, SMS – ztížení předchozích 

cviků, PIR s protažením na zkrácené svaly, mobilizace omezených joint play 

 

Provedení: protažení jizev do písmene „S“ a „C“, tlaková masáž obou jizev, PIR  

na Achillovu šlachu bilaterálně, m. piriformis vpravo, aktivní pohyby prstů nohou  

do flexe, extenze a abdukce s odporem thera-bandu, nácvik tzv. „píďalky“  

s posouváním thera-bandu po zemi, nácvik celkové stability na Posturomedu a Bosu 
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– nášlapy přes patu + zaměření se na zapojení palců do odvalu chodidla + nácvik 

stoje na jedné noze spojené se cviky s medicimbalem o váze 1 kg (podávání  

pod nohou, házení a chytání), sběr kaštanů pomocí prstů nohou, využití ručníku  

pro  podávání z jedné nohy do druhé, facilitace plosky nohou pomocí „ježka“, chůze 

po provazu popředu, pozadu a do strany, PIR s protažením na flexory kolenního 

kloubu, mobilizace 1. a 2. metatarsu vpravo dorzálně a plantárně 

 

Autoterapie: Péče o jizvu – masáž do písmene „S“ a „C“, tlaková masáž, samostatný 

nácvik pasivního pohybu prstů do flexe, extenze a abdukce a následný aktivní pohyb, 

dále pohy s thera-bandem proti odporu nebo proti odporu ruky, přenášení váhy  

ze špiček na paty vestoje, vsedě na gymballu nebo na židli přenášení váhy z laterální 

strany chodidla na stranu mediální, facilitace svalů plosky nohy pomocí míčku 

„ježka“, trénink tzv. „píďalky“ vsedě na gymballu nebo na židli, sběr předmětů 

(tužky, ponožky, kaštany,…) ze země pomocí prstů nohou s důrazem na zapojení 

palců 

 

Výsledek:  

Subjektivní: Pacientka se po cvičení cítí dobře a cítí zlepšení jak v pohyblivosti celé 

nohy, tak v síle svalů. Naučila se zvládat „píďalku“ i s posunováním thera-bandu. 

Objektivní: Pacientka zvládá stoj na labilních plochách, pohyblivost jizev je lepší, je 

patrná zlepšená aktivace svalů nohy. Je viditelné lepší uchopení předmětu do prstů 

nohou. 

 

Závěr: Cíle jednotky byly splněny. 

 

Kódy: 21413, 21415, 21221, 21225 

 

3.5.9 9. terapeutická jednotka (středa 27.1.) 

Status praesens: 

Subjektivní: Pacientka se cítí dobře, neudává bolest. 

Objektivní: Pacientka je na labilních plochách stabilní, svalová síla i pohyblivost 

kloubní do flexe, extenze a abdukce se zlepšila, blokády dnes nejsou patrné, svalové 

zkrácení flexorů kolene se zlepšilo na stupeň 1.  
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Cíl dnešní terapeutické jednotky: péče o jizvu, uvolnění svalů v hypertonu, zvýšení 

svalové síly a rozsahu pohybu, zlepšení stability, aktivace drobných svalů nohy, 

uvolnění kloubních blokád 

 

Návrh terapie: TMT v oblasti jizev a okolních měkkých tkání, PIR na svaly 

v hypertonu, LTV – pohyby prstů nohou do flexe, extenze a abdukce s odporem, 

SMS – zlepšení stability a aktivaci palce, facilitace svalů chodidla, mobilizace 

omezených joint play 

 

Provedení: protažení jizev do písmene „S“ a „C“, tlaková masáž obou jizev, PIR  

na Achillovu šlachu bilaterálně, m. piriformis vpravo, aktivní pohyby prstů nohou  

do flexe, extenze a abdukce s odporem thera-bandu, nácvik tzv. „píďalky“  

s posouváním thera-bandu po zemi, nácvik celkové stability na Posturomedu a Bosu 

– nášlapy přes patu + zaměření se na zapojení palců do odvalu chodidla, nácvik stoje 

na jedné noze spojené se cviky s medicimbalem o váze 1 kg (podávání pod nohou, 

házení a chytání), sběr kaštanů pomocí prstů nohou, facilitace plosky nohou pomocí 

„ježka“ a facilitační podložky, chůze po provazu popředu, pozadu a do strany, 

mobilizace 1. a 2. metatarsu vpravo pomocí dorzálního a plantárního vějíře 

 

Autoterapie: Péče o jizvu – masáž do písmene „S“ a „C“, tlaková masáž, samostatný 

nácvik pasivního pohybu prstů do flexe, extenze a abdukce a následný aktivní pohyb, 

dále pohyb s thera-bandem proti odporu nebo proti odporu ruky, vsedě na gymballu 

nebo na židli přenášení váhy z laterální strany chodidla na stranu mediální, facilitace 

svalů plosky nohy pomocí míčku „ježka“, trénink tzv. „píďalky“ vsedě na gymballu 

nebo na židli, sběr předmětů (tužky, ponožky, kaštany,…) ze země pomocí prstů 

nohou s důrazem na zapojení palců, trénink abdukce a addukce obou palců 

 

Výsledek: 

Subjektivní: Pacientka se cítí stabilně ve všech modifikacích stoje a i na labilních 

plochách, jizva je volná, kloubní spojení též. 

Objektivní: Pacientka se naučila abdukovat 1. – 5. prst na obou chodidlech. 

Hypertonus v Achillově šlaše bilaterálně a m. piriformis vpravo vymizel. 
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Závěr: Cíle terapeutické jednotky byly splněny. 

 

Kódy: 21413, 21415, 21221, 21225 

 

3.5.10 10. terapeutická jednotka (pátek 29.1.) 

Status praesens: 

Subjektivní: Pacientka se cítí dobře, dále pociťuje účinky terapie. 

Objektivní: Mírně snížená posunlivost jizev. Hypertonus v m. piriformis vpravo 

vymizel. Na Achillových šlachách bilaterálně zůstává. Kloubní blokády byly 

odstraněny. 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: výstupní kineziologický rozbor, péče o jizvu 

 

Návrh terapie: TMT v oblasti jizev a okolních měkkých tkání 

 

Provedení: protažení jizev do písmene „S“ a „C“, tlaková masáž obou jizev 

 

Autoterapie: Dále pečovat o jizvu, eventuálně i s promazáváním např. Indulonou. 

Opakovat všechny probrané cviky. 

 

Výsledek: 

Subjektivní: Pacientka udává, že se cítí stabilně, hýbe prsty skoro stejně jako  

před operací a má normální svalovou sílu ve svalech nohou. 

Objektivní: Pacientce se zlepšil rozsah pohybu prstů do flexe, extenze a abdukce, 

zlepšila se také svalová síla, jizva je pohyblivá, na kloubech nohy nejsou patrné 

omezení kloubní vůle. 

 

Závěr: Všechny cíle této terapeutické jednotky byly splněny. 

 

Kódy: 21003, 21415 
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3.6 Výstupní kineziologické vyšetření 

Vyšetření stoje statické 

Zezadu: úzká stojná báze, paty zaoblené s mírnými otlaky, kotníky ve valgózním 

postavení, Achillovy šlachy symetrické, pravé lýtko, stehno a gluteální sval silnější, 

pravá subgluteální rýha méně výrazná, výrazný C-Th přechod, paravertebrální svaly 

symetrické, pravá lopatka a pravé rameno výš, levý thorakobrachiální trojúhelník 

větší, ušní boltce symetrické 

 

Zboku: fyziologická anteverze pánve, C-Th přechod výraznější, hlava v mírném 

předsunu 

 

Zepředu: chodidla jsou zatížena více na zevních hranách, pacientka nadlehčuje 

operované palce, hlezenní klouby ve valgózním postavení, lýtka symetrická, patelly 

symetrické, levé stehno výraznější, LDK ve vnitřní rotaci, claviculy ve stejné rovině, 

levý thorakobrachiální trojúhelník větší, pravé rameno výš, obličej symetrický 

 

Vyšetření stoje dynamické 

Vyšetření na dvou vahách: levá: 37 kg, pravá: 37 kg 

Flexe: zlomení v Th-L přechodu, od Th12 nahoru se nerozvíjí 

Lateroflexe: Lp  nerozvíjí, zbytek ano 

Extenze: zlomení v Th-L přechodu, hrudní páteř plochá, nerozvíjí 

Rhomberg I: stabilní 

Rhomberg II: stabilní 

Rhomberg III: nestabilní 

Stoj na 1 DK: stabilní na obě nohy 

Trendelenburgova zkouška: negativní bilaterálně 

Stoj na špičkách: stabilní 

Stoj na patách: stabilní  

Véleho test: stabilita neporušená, prsty volně na podložce 

 

Vyšetření chůze 

Úzká šířka báze, mírně valgózní postavení kotníků, pravidelný rytmus chůze, krátký 
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krok, nášlap začíná na patě a pokračuje až k palci, hlava statická, trup statický, 

viditelná práce paravertebrálních svalů, pohyb pánve fyziologický, chybí pohyb 

horních končetin, typ chůze dle Jandy: peroneální 

 

Modifikace chůze 

Chůze se zavřenýma očima: nejistá 

Chůze pozpátku: jistá a stabilní, ale chybí extenze v kyčli 

Chůze po špičkách: stabilní 

Chůze po patách: stabilní 

Chůze v podřepu: mírně nestabilní a nejistá 

 

Vyšetření pánve 

Zezadu: levá SIPS výš, zepředu: levá SIAS výš, levá crista iliaca výš 

Spine sign: vpravo předpokládám SI posun, vlevo v pořádku 

 

Vyšetření jizvy 

Na obou jizvách je vidět, že se hojí, palpačně nejsou bolestivé a zlepšila se jejich 

pohyblivost, nejsou již tak zarudlé. 

 

Vyšetření hybných stereotypů dle Jandy (Janda, 1982) 

Stereotyp extenze v kyčelním kloubu vlevo: 

1. Gluteus maximus (5) 

2. Ischiocrurální svaly (6) 

3. Paravertebrální svaly na kontralaterální straně v oblasti LS (4) 

4. Paravertebrální svaly na homolaterální straně v oblasti LS (3) 

5. Paravertebrální svaly na kontralaterální straně v oblasti ThL (2) 

6. Paravertebrální svaly na homolaterální straně v oblasti ThL (1) 

7. Svaly pletence ramenního (7) – vůbec nezapojuje 

Závěr: Stereotyp je prováděn v neoptimálním pořadí zapojení svalů, prohlubuje se 

zde i bederní lordóza. 

 

Stereotyp extenze v kyčelním kloubu vpravo: 

1. Gluteus maximus (5) 
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2. Ischiocrurální svaly (6) 

3. Paravertebrální svaly na kontralaterální straně v oblasti LS (4) 

4. Paravertebrální svaly na homolaterální straně v oblasti LS (3) 

5. Paravertebrální svaly na kontralaterální straně v oblasti ThL (2) 

6. Paravertebrální svaly na homolaterální straně v oblasti ThL (1) 

7. Svaly pletence ramenního (7) – vůbec nezapojuje 

Závěr: Stereotyp je prováděn v neoptimálním pořadí zapojení svalů, prohlubuje se 

zde i bederní lordóza. 

 

Stereotyp extenze v kyčelním kloubu vlevo: 

1. Gluteus medius + minimus (1) 

2. Tensor fasciae latae (2) 

3. Quadratus lumborum (3) 

4. Illiopsoas – nezapojuje 

5. Rectus femoris – nezapojuje  

Závěr: Stereotyp je ve správném pořadí a bez jakýhkoliv mechanizmů. 

 

Stereotyp extenze v kyčelním kloubu vpravo: 

1. Gluteus medius + minimus (1) 

2. Tensor fasciae latae (2) 

3. Quadratus lumborum (3) 

4. Illiopsoas – nezapojuje 

5. Rectus femoris – nezapojuje  

Závěr: Stereotyp je ve správném pořadí a bez jakýhkoliv mechanizmů. 

 

Stereotyp dýchání: Bez patologií – dechová vlna při nádechu začíná v břišní oblasti 

a pokračuje nahoru, při výdechu je to obráceně.  

 

Vyšetření pohyblivosti páteře 

Schoberův příznak 4 cm 

Stiborův příznak 10 cm 

Forestierova fleche negativní 
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Čepojevův příznak 2 cm 

Ottův inklinační příznak 3 cm 

Ottův reklinační příznak 2 cm 

Thomayerův příznak negativní 

Zkouška lateroflexe L 15 cm, P 15 cm 

Brada – sternum  0 cm 

Tabulka 14 – Vyšetření pohyblivosti páteře 

 

Závěr: Čepojevův a Ottův příznak jsou nižší než norma, proto mohu předpokládat, že 

je snížená pohyblivost krční páteře do flexe a hrudní páteře do flexe a extenze. 

 

Antropometrie 

Délky DKK Levá Pravá 

Anatomická délka 92 cm 93 cm 

Funkční délka 94 cm 95 cm 

Stehno 50 cm 50 cm 

Bérec 42 cm 43 cm 

Chodidlo 25 cm 25 cm 

Tabulka 15 – Délky DKK 

 

 

 

Obvody DKK Levá Pravá 

10 cm nad patellou 48 cm 48 cm 

Patella 41 cm 40 cm 

Tuberositas tibiae 38 cm 38 cm 

Lýtko 36 cm 38 cm 

Kotník 27 cm 26 cm 

Pata a nárt 31 cm 31 cm 

Hlavičky metatarsů 23,5 cm 24 cm 

Tabulka 16 – Obvody DKK 
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Vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubní aktivně dle Jandy (Janda a 

Pavlů, 1993) 

PDK S F T R 

Kyčelní kloub 15-0-130 45-0-30 - 45-0-45 

Kolenní kloub 10-0-125 - - - 

Hlezenní kloub 25-0-10 - - 20-0-30 

Metatarsofalangové klouby prstů 70-0-20 - - - 

Prox. mezičlánkové klouby prstů 0-0-50 - - - 

Dist. mezičlánkové klouby prstů 50-0-30 - - - 

Metatarsofalangový kloub palce 50-0-20 - 0-0-5 - 

Interfalangový kloub palce 0-0-50 - - - 

Tabulka 17 – Vyšetření rozsahů pohybu dle Jandy aktivně na PDK 

 

 

 

LDK S F T R 

Kyčelní kloub 15-0-135 40-0-30 - 50-0-40 

Kolenní kloub 10-0-130 - - - 

Hlezenní kloub 30-0-10 - - 20-0-30 

Metatarsofalangové klouby prstů 60-0-15 - - - 

Prox. mezičlánkové klouby prstů 0-0-60 - - - 

Dist. mezičlánkové klouby prstů 45-0-25 - - - 

Metatarsofalangový kloub palce 50-0-20 - 0-0-5 - 

Interfalangový kloub palce 0-0-55 - - - 

Tabulka 18 –  Vyšetření rozsahů pohybu dle Jandy aktivně na LDK 
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Vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubní pasivně dle Jandy (Janda a 

Pavlů, 1993) 

PDK S F T R 

Kyčelní kloub 15-0-135 50-0-30 - 45-0-50 

Kolenní kloub 10-0-130 - - - 

Hlezenní kloub 30-0-10 - - 25-0-35 

Metatarsofalangové klouby prstů 75-0-25 - - - 

Prox. mezičlánkové klouby prstů 0-0-70 - - - 

Dist. mezičlánkové klouby prstů 50-0-40 - - - 

Metatarsofalangový kloub palce 60-0-20 - 0-0-10 - 

Interfalangový kloub palce 0-0-60 - - - 

Tabulka 19 – Vyšetření rozsahů pohybu dle Jandy pasivně na PDK 

 

 

 

LDK S F T R 

Kyčelní kloub 15-0-135 45-0-30 - 50-0-45 

Kolenní kloub 10-0-130 - - - 

Hlezenní kloub 35-0-10 - - 25-0-35 

Metatarsofalangové klouby prstů 65-0-20 - - - 

Prox. mezičlánkové klouby prstů 0-0-70 - - - 

Dist. mezičlánkové klouby prstů 50-0-30 - - - 

Metatarsofalangový kloub palce 60-0-20 - 0-0-10 - 

Interfalangový kloub palce 0-0-60 - - - 

Tabulka 20 –  Vyšetření rozsahů pohybu dle Jandy pasivně na LDK 
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Vyšetření hypermobility na DKK dle Jandy (Janda, 2004) 

Zkouška předklonu Dotkne se špičkami prstů 

Zkouška úklonu Negativní  

Zkouška posazení na paty Hypermobilní  

Tabulka 21 – Vyšetření hypermobility na DKK dle Jandy 

 

 

Vyšetření hypermobility na DKK dle Sachseho (Lewit, 2003) 

Koleno – extenze C bilaterálně 

Kyčel – rotace A bilaterálně 

Tabulka 22 – Vyšetření hypermobility na DKK dle Sachseho 

 

 

Vyšetření zkrácených svalů na DKK dle Jandy (Janda, 2004) 

 Pravá Levá 

mm. gastrocnemii 0 0 

m. soleus 0 0 

m. tensor fasciae latae 0 0 

m. rectus femoris 1 1 

m. iliopsoas 1 1 

Flexory kolenního kloubu 1 1 

Krátké adduktory kyčelního kloubu 0 0 

Dlouhé adduktory kyčelního kloubu 0 0 

m. piriformis 0 0 

m.quadratus lumborum 0 0 

Paravertebrální svaly 0 0 

Tabulka 23 – Vyšetření zkrácených svalů na DKK dle Jandy 
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Vyšetření svalové síly na DKK dle Jandy (Janda, 2004) 

 Levá Pravá 

Flexe 2. – 5. prstu 5 5 

Flexe v základním článku palce 4 4 

Extenze 2. – 5. prstu 5 5 

Addukce 2. – 5. prstu 5 5 

Abdukce 2. – 5. prstu 3 3 

Flexe IP1 4 4 

Flexe IP2 4 4 

Flexe mezičlánkového kloubu palce (IP) 4 4 

Extenze mezičlánkového kloubu palce (IP) 4 4 

Tabulka 24 – Vyšetření svalové síly na DKK dle Jandy 

 

Neurologické vyšetření na DKK 

Vyšetření reflexů: patelární – 3, Achillovy šlachy – 3, medioplantární – 3  

Vyšetření čití:  

Povrchové taktilní: reakce a citlivost stejné na obou stranách ve všech dermatomech 

Povrchové algické: reakce na bolestivé podněty stejné na obou stranách 

Hluboké: polohocit: v pořádku 

Hluboké: pohybocit: v pořádku 

Grafestezie – v pořádku ve všech dermatomech na obou nohou 

Taxe: zkouška pata – koleno: normální 
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Vyšetření kloubní vůle na DKK 

LEVÁ  PRAVÁ  

Vyšetření přednoží Pohyb normální Vyšetření přednoží Pohyb normální 

1. MTP Bez blokády 1. MTP Bez blokády 

1. IP Bez blokády 1. IP Bez blokády 

2. – 5. MTP Pohyb bez blokády 2. – 5. MTP Pohyb bez blokády 

PIP Pohyb bez blokády PIP Pohyb bez blokády 

DIP Pohyb bez blokády DIP Pohyb bez blokády 

1. – 5. metatars Bez blokády 1. – 5. metatars Bez blokády 

Os cuboideum Bez blokády Os cuboideum Bez blokády 

Os naviculare Bez blokády Os naviculare Bez blokády 

Chopartův kloub – 

calcaneus 

Bez blokády Chopartův kloub (os 

calcaneus) 

Bez blokády 

Chopartův kloub – 

talus 

Bez blokády Talus Bez blokády 

Talokrurální kloub Rozsah normální Talokrurální kloub Rozsah normální 

Tibiofibulární kloub ZR i VR stejný 

rozsah 

Tibiofibulární kloub ZR i VR stejný 

rozsah 

Hlavička fibuly Bez blokády Hlavička fibuly Bez blokády 

Patela Bez blokády Patela Blokáda kaudálně 

Přední zásuvkový 

fenomén 

Bez blokády Přední zásuvkový 

fenomén 

Blokáda 

Zadní zásuvkový 

fenomén 

Bez blokády Zadní zásuvkový 

fenomén 

Bez blokády 

Vyšetření kyčle dle 

Cyriaxe 

Bez blokády Vyšetření kyčle dle 

Cyriaxe 

Bez blokády 

Patrickova zkouška Bez zarážky i bolesti Patrickova zkouška Bez zarážky i bolesti 

Tabulka 25 – Vyšetření kloubní vůle na DKK 
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Vyšetření reflexních změn na DKK 

Vyšetření kůže: palpačně bez teploty a potivosti, je protažitelná a posunlivá  

i na palcích u nohou, fyziologická bariéra volná a bez bolesti 

Vyšetření podkoží: bez patologické bariéry na obou palcích, nebolestivá 

Vyšetření fascií: palpačně elastické a dobře protažitelné na obou DKK, fascie  

mezi prsty mírně ztuhlé 

Vyšetření svalů: hypertonus Achillových šlach bilaterálně 

 

Hodnocení stabilizačních schopností dle Koláře (Kolář, 2009) 

Extenční test: paravertebrální svaly a laterální strana břišních svalů se zapojila  

v rovnováze 

Test flexe trupu: při flexi krku se aktivovaly břišní svaly a při flexi trupu laterální 

strana břišních svalů již méně 

Brániční test: je zde patrná aktivace břišních svalů, hrudní oblast se rozšířila 

Test břišního lisu: laterální skupina břišních svalů pracuje, je zde také aktivita 

paravertebrálních svalů 

 

Závěr 

Pacientka stojí o úzké bázi, jsou viditelné otlaky pat a valgózní postavení kotníků, 

pravé rameno a lopatka jsou výš, obě spiny i crista vlevo jsou výš, při stereotypu 

extenze v kyčli bilaterálně zapojuje pacientka svaly ve špatném pořadí, dle vyšetření 

pohyblivosti páteře je patrná snížená pohyblivost krční páteře do flexe a hrudní 

páteře do flexe i extenze, zde patrná hyperextenze kolenních kloubů a zkrácení 

flexorů kolene bilaterálně na stupeň 2. 

 

3.7 Zhodnocení efektu terapie 

U pacientky došlo z hlediska dosažených výsledků k velkým pokrokům, a proto 

hodnotím rehabilitaci pod mým vedením velmi kladně. Pacientka sama udává, že 

terapie pro ni byla přínosná.  Po dobu rehabilitace velmi ochotně spolupracovala  

a cviky zvládala bez obtíží a bylo znát, že cvičí i doma. Její stav se postupně lepšil, 

avšak v některých hodnotách se pořád nedostala tam, kam bych si já představovala. 

Níže uvádím porovnání hodnot ze vstupního a výstupního kineziologického rozboru 
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pro porovnání efektu terapie. Některé údaje jsou pro lepší přehlednost v tabulkách. 

 

Stoj a modifikace stoje: pacientka je oproti vstupnímu vyšetření stabilnější ve všech 

třech modifikacích Rhomberga, ve stoji na levé i pravé noze, ve stoji na špičkách  

a patách. Při Véleho testu jsou prsty volně na podložce. Při vyšetření na dvou vahách 

pacientka zatěžuje obě nohy stejně. Zvýšené hodnoty jsou způsobeny tím, že 

pacientka přibrala na váze. 

 

Vyšetření na dvou vahách Levá Pravá 

Vstupní vyšetření 36 kg 35 kg 

Výstupní vyšetření 37 kg 37 kg 

Tabulka 26 – Vyšetření na dvou vahách 

 

Chůze a modifikace chůze: Rytmus chůze je pravidelný, nášlap začíná na patě  

a končí odvalem palce, chůze na špičkách i na patách je jistá a stabilní, chůze 

pozpátku také, ale chybí extenze v kyčli 

 

Jizvy: hojí se, palpačně nejsou bolestivé, v jejich okolí je zlepšená pohyblivost kůže  

i podkoží, jizvy nejsou zarudlé (viz příloha 3) 

 

Kůže: palpačně bez teploty a potivosti, protažitelná a posunlivá i na palcích 

fyziologická bariéra volní a bez bolesti 

 

Podkoží: bez patologické bariéry na obou palcích, nebolestivá 

 

Fascie: palpačně elastické a dobře protažitelné na obou DKK, mezi prsty mírně 

ztuhlé 

 

Neurologické vyšetření: vymizela hyposenzitivita od vnitřního kotníku k palcům 
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Antropometrie: 

Obvody DKK Levá-před Levá-po Pravá-před Pravá-po 

10 cm nad patellou 47 cm 48 cm 51 cm 52 cm 

Patella 40 cm 41 cm 41 cm 41 cm 

Tuberositas tibiae 36 cm 38 cm 39 cm 39 cm 

Lýtko 34 cm 36 cm 36 cm 38 cm 

Kotník 27 cm 27 cm 27 cm 27 cm 

Pata a nárt 31 cm 31 cm 31 cm 31 cm 

Hlavičky metatarsů 22 cm 23,5 cm 21 cm 24 cm 

Tabulka 27 – Obvody DKK 

 
Z porovnání antropometrického vyšetření je patrné, že pacientka opravdu přibrala  

na váze, protože se jí zvětšily obvody dolních končetin. Je ale také možné, že 

cvičením nabrala svalovou hmotu. Obvody přes hlavičky metatarsů se zvětšily  

na levé noze o 1,5 cm a na pravé noze o 3 cm, takže mohu předpokládat, že se 

pacientce cvičením a posilováním zvětšily drobné svaly nohy. 

 

Svalová síla dle Jandy:  

 L – před L – po  P – před  P – po  

Flexe 2. – 5. prstu 3 5 3 5 

Flexe v základním článku palce 2 4 2 4 

Extenze 2. – 5. prstu 3 5 3 5 

Addukce 2. – 5. prstu 5 5 5 5 

Abdukce 2. – 5. prstu 1 3 1 3 

Flexe IP1 3 4 3 4 

Flexe IP2 3 4 3 4 

Flexe mezičlánkového kloubu palce (IP) 2 4 2 4 

Extenze mezičlánkového kloubu palce (IP) 2 4 2 4 

Tabulka 28 – Svalová síla dle Jandy 
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Když porovnáme vstupní a výstupní vyšetření, je patrné, že svalová síla se u všech 

svalů zvýšila, a to zejména díky postupnému posilování – nejdříve bez odporu, poté  

s odporem a nakonec s odporem thera-bandu v podobě autoterapie. 

 

Kloubní vůle: 

Levá dolní končetina Před  Po  

1. MTP Blokáda Bez blokády 

1. – 5. metatars Blokáda mezi 1. a 2. Bez blokády 

Tabulka 29 – Kloubní vůle na LDK 

 

 

Pravá dolní končetina Před  Po  

1. MTP Blokáda  Bez blokády 

1. IP Blokáda Bez blokády 

1. – 5. metatars Blokáda mezi 2. a 3. Bez blokády 

Patela Blokáda kaudálně Blokáda kaudálně 

Přední zásuvkový fenomén Blokáda Blokáda 

Tabulka 30 – Kloubní vůle na PDK 

 

Některé blokády byly odstraněny, některé se znovu objevily. To bylo nejspíše 

způsobeno zvýšenou svalovou zátěží nebo svalovými dysbalancemi. 

 

Rozsah pohyblivosti kloubní: 

PDK aktivně S-před  S-po T-před T-po 

Metatarsofalangové klouby prstů 50-0-10 70-0-20 - - 

Prox. mezičlánkové klouby prstů 0-0-40 0-0-50 - - 

Dist. mezičlánkové klouby prstů 30-0-10 50-0-30 - - 

Metatarsofalangový kloub palce 20-0-20 50-0-20 0-0-0 0-0-5 

Interfalangový kloub palce 0-0-0 0-0-50 - - 

Tabulka 31 – Rozsahy pohyblivosti kloubní na PDK aktivně 
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LDK aktivně S-před S-po T-před T-po 

Metatarsofalangové klouby prstů 45-0-5 60-0-15 - - 

Prox. mezičlánkové klouby prstů 0-0-40 0-0-60 - - 

Dist. mezičlánkové klouby prstů 25-0-10 45-0-25 - - 

Metatarsofalangový kloub palce 15-0-5 50-0-20 0-0-0 0-0-5 

Interfalangový kloub palce 0-0-0 0-0-55 - - 

Tabulka 32 – Rozsahy pohyblivosti kloubní na LDK aktivně 

 

 
PDK pasivně S-před S-po T-před T-po 

Metatarsofalangové klouby prstů 60-0-15 75-0-25 - - 

Prox. mezičlánkové klouby prstů 0-0-50 0-0-70 - - 

Dist. mezičlánkové klouby prstů 35-0-15 50-0-40 - - 

Metatarsofalangový kloub palce 30-0-10 60-0-20 0-0-5 0-0-10 

Interfalangový kloub palce 0-0-10 0-0-60 - - 

Tabulka 33 – Rozsahy pohyblivosti kloubní na PDK pasivně 

 

 

LDK pasivně S-před S-po T-před T-po 

Metatarsofalangové klouby prstů 45-0-10 65-0-20 - - 

Prox. mezičlánkové klouby prstů 0-0-45 0-0-70 - - 

Dist. mezičlánkové klouby prstů 30-0-15 50-0-30 - - 

Metatarsofalangový kloub palce 25-0-5 60-0-20 0-0-5 0-0-10 

Interfalangový kloub palce 0-0-10 0-0-60 - - 

Tabulka 34 – Rozsahy pohyblivosti kloubní na LDK pasivně 

 
Z porovnání je patrné, že rozsahy pohybů v kloubech se zlepšily, a to díky tréninku 

pohybů prsty do všech směrů – flexe, extenze prstů i palců, addukce a abdukce palců. 

Velmi kladně hodnotím to, že se pacientka naučila abdukovat palec (viz příloha 3). 
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Z hodnocení efektu terapie vyplývá, že terapie proběhla úspěšně. Vzhledem 

k tomu, že se zlepšila posunlivost a protažitelnost jizvy, tak hodnotím jako velmi 

úspěšné ošetřování jizev. To znamená měkké techniky, tlaková masáž a protahování. 

Pacientka se o ně sama doma totiž moc nestarala. Určitě pomohla také vířivá koupel, 

na kterou pacientka docházela. Pomocí techniky měkkých tkání se zlepšila  

i posunlivost kůže, podkoží a fascií. 

Dobrý efekt také přinesl nácvik aktivních pohybů (i aktivních s odporem) 

prstů nohou do flexe, extenze a abdukce, protože se zlepšila svalová síla i aktivní  

a pasivní rozsahy pohybů. Do zapojování všech drobných svalů nohy také promluvil 

trénink chůze na úsečích, který pomohl celkové stabilizaci. Z výstupního rozboru 

můžeme vyčíst i zvýšení obvodu přes metatarsy, což také značí zvýšení svalové síly 

drobných svalů nohou. 

Díky tréninku chůze po špičkách, patách a senzomotorice na labilních 

plochách, Bosu a Posturomedu se chůze zlepšila a pacientka je si jistější a stabilnější. 

Díky tomu se zlepšil i stoj včetně jeho modifikací a Véleho test e dostal na stupeň 1, 

kdy má pacientka prstce položené volně na podložce. 

Dále hodnotím kladně mobilizace, protože kloubní blokády zejména v oblasti 

palců nohou se uvolnily. Metoda PIR také velice dobře účinkovala. Nepodařilo se mi 

odstranit hypertonus pouze z Achillových šlach. V neposlední řadě hodnotím dobře 

také metodu PIR s protažením, kterou jsem aplikovala na flexory kolenního kloubu. 

Tam se zkrácení snížilo na stupeň 1. 

U této diagnózy by se určitě dala použít metoda tejpování. Tejp bych nalepila 

tak, aby plnil funkci mechanické korekce, což znamená uvést ho do napětí 75-100% 

(kromě začátku a konce tejpu). Aplikoval by se na laterální hranu plosky 

s ukotvením kolem palce tak, aby táhl palec do abdukce a držel ho ve fyziologickém 

postavení. Doplnila bych to ještě zatejpováním příčné nebo podélné klenby nohy. 

Dále by se jistě dala použít metoda PNF, a to na posílení svalu m. abductor 

hallucis a m. tibialis anteror pomocí 1. flekční diagonály nebo 1. extenční diagonála 

na posílení m. peroneus longus. 
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4 Závěr 

Cílem této práce bylo zpracování kazuistiky pacientky po operaci hallux 

valgus bilaterálně prakticky a zpracování této problematiky teoreticky. Cíle jsem 

splnila a při jejich zpracovávání jsem se naučila spoustu věcí, které se mi budou 

hodit v budoucnu do praxe. Velké díky patří mé supervizorce, která mě vedla a 

rozšířila mi pohled na danou problematiku. 

Velkou zkušeností byla i práce se samotným pacientem. Skoro nikdy jsem 

neměla možnost po celý měsíc tak intenzivně s někým pracovat. Myslím, že to pro 

mě i pro pacientku to bylo velice a přínosné. Výsledky mých terapií byly patrné a to 

pro mě byla velká satisfakce. 

Onemocnění hallux valgus je myslím v dnešní době velmi časté. Pacienti by 

měli dbát jak na primární prevenci, což je například pravidelné každodenní cvičení 

svalů v okolí palců nohou nebo změna obuvi a stereotypu chůze, tak na sekundární 

prevenci, která by zmírňovala následky již vzniklé deformity. Do toho by patřilo 

např. preventivní tejpování nebo nácvik izolovaných pohybů prstů nohou včetně 

cviků na podporu nožní klenby. 
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Příloha č. 2 – Návrh informovaného souhlasu 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Vážená paní, vážený pane,  

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

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

Helsinskou deklarací, přijatou 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 

1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013) a dalšími obecně 

závaznými právními předpisy Vás žádám o souhlas s prezentováním a uveřejněním 

výsledků vyšetření a průběhu terapie prováděné v rámci praxe na Centru léčby 

pohybového aparátu (Sokolovská 810/304, 190 00, Praha), kde Vás příslušně 

kvalifikovaná osoba seznámila s Vaším vyšetřením a následnou terapií. Výsledky 

Vašeho vyšetření a průběh Vaší terapie bude publikován v rámci bakalářské práce 

na UK FTVS, s názvem Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou: 

stav po operaci hallux valgus bilaterálně. 

Cílem této bakalářské práce je zpracování problematiky vbočených palců nohou. 

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: Anna Křížová  

Podpis: 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Mgr. Petra Slezáková 

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: V Praze, dne 11. 1. 2016  

Jméno a příjmení pacienta:     Podpis pacienta:  
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