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Abstrakt 

Autor: Antonín Mařík 

Název: Fyzioterapeutická péče o pacienta s  poúrazovou parézou nervus peroneus: kazuistika 

Cíl: Shrnutí teoretických poznatků a prezentace vybraného pacienta s danou diagnózou. 

Souhrn: Závěrečná bakalářská práce se skládá ze dvou částí, z části obecné a části speciální. 

Obecná část obsahuje teoretický úvod k diagnóze. Součástí je popis nervového systému z 

anatomického hlediska, patofyziologická problematika periferních lézí, degenerace 

a regenerace periferních nervů a klinické projevy periferních paréz se zaměřením na periferní 

parézu n. peroneus. Dále podává informace o možnostech komplexní terapie, a to o 

operačním postupu revize nervu, využití fyzioterapeutických metodik a ortoticko-protetických 

pomůcek v následné rehabilitaci a o rekonstrukčním operačním postupu při neúspěšné 

rehabilitaci v důsledku úplné denervace nervu. Ve speciální části je zpracována kazuistika 

pacientky s diagnózou poúrazová paréza nervus peroneus. Obsahuje anamnézu, vstupní 

kineziologický rozbor, návrh krátkodobého a dlouhodobého rehabilitačního plánu, průběh 

jednotlivých terapeutických jednotek, výstupní vyšetření a zhodnocení efektu terapie. 

Kazuistika byla vypracována v průběhu mé souvislé odborné praxe na rehabilitačním oddělení 

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Hodnocení účinnosti rehabilitační terapie bylo 

provedeno ihned po ukončení terapie. 

Klíčová slova: periferní paréza v oblasti dolní končetiny, periferní paréza nervus peroneus, 

rehabilitace, fyzioterapie, ortoticko-protetické a operační léčení, kazuistika. 

  



 

 

Abstract 

Autor: Antonín Mařík 

Title: Physiotherapeutic care on a patient with post injury paresis of the nervus peroneus: 

a case report 

Summary: The thesis consists of two parts - the general part and the special one. The general 

part contains theoretical introduction of the given diagnosis. Part of it is description of the 

nervous system from anatomical point of view, pathophysiologic problems of peripherial 

lesions, degeneration and regeneration of peripheral nerves and the clinical evidences of 

peripheral paresis of lower extremity directed to peripheral paresis of nervus peroneus. 

Furthermore, it purveys the information on possibilities of comprehensive therapy namely on 

operation procedure of the nervus peronealis revision, the use of physiotherapeutic methodics 

and orthotic- prosthetic devices in the following rehabillitation and also on the reconstructural 

surgical procedure in case of foiled rehabilitation as a consequence of total nerve 

degeneration. The special part presents the elaborated case report of a patient with 

a posttraumatic paresis of nervus peroneus. It contains the anamnesis, the entering 

kinesiologistic elaboration, a proposal of short-term and long-term rehabilitation plan, the 

process of each individual therapeutical units, the entrance examination with evaluation of the 

effect of the therapy. The case report was elaborated during my coherent expert praxes on the 

rehabilitation department of the Faculty Hospital Královské Vinohrady. 

 

Keywords: peripheral paresis of nervus peroneus, rehabilitation, physiotherapy, orthotic and 

prosthetic fittings, surgical treatment, case report. 
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1 Úvod 

V bakalářské práci je prezentována problematika fyzioterapeutické péče o 

pacienta s diagnózou poúrazová paréza n. peroneus vlevo. Práce je rozdělena na část 

obecnou a na část speciální. Obecná část obsahuje stručný popis nervového systému z 

anatomického hlediska, popisuje problematiku periferních lézí, degeneraci a regeneraci 

periferních nervů a klinické projevy periferních paréz, především periferní parézu n. 

peroneus. V neposlední řadě práce obsahuje také popis fyzioterapeutické péče o 

pacienty s touto problematikou a srovnání postupů renomovaných autorů s autorem 

naplánovanou individuální fyzioterapií.  

Speciální část bakalářské práce je tvořena kazuistikou pacienta s diagnózou 

poúrazová paréza n. peroneus vlevo a obsahuje záznamy fyzioterapeutické péče o něj. 

Pacienta, kterého prezentuji ve speciální části, jsem si vybral během studentské souvislé 

odborné praxe ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady.  

Cílem speciální části je důkladné odebrání anamnézy, provedení vstupního 

a výstupního kineziologického rozboru, zhodnocení efektu proběhlé terapie porovnáním 

vstupního a výstupního kineziologického rozboru, závěr a navržení krátkodobého 

a dlouhodobého plánu.  

Bakalářská práce byla vypracována na základě jednoměsíční souvislé praxe, 

kterou jsem absolvoval na rehabilitačním oddělení Fakultní nemocnice Královské 

Vinohrady v době od 19. ledna do 13. února 2015. 
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2 Obecná část 

2.1 Anatomie nervové soustavy 

Činnost nervové soustavy (NS) je podmíněna funkčními a morfologickými 

vlastnostmi a vzájemným vztahem nervových a gliových buněk. V CNS vytvářejí 

neurony komplikovanou prostorovou síť, se kterou jsou gliové elementy v těsném 

kontaktu. Zbylé úzké mezibuněčné štěrbiny představují extracelulární prostor mozku. 

Přísun metabolitů z krevního řečiště a odsun zplodin látkové přeměny je významně 

ovlivňován encefalickou bariérou. (25) 

2.1.1 Nervová buňka (neuron) 

Nervová buňka neboli neuron je anatomickou a funkční jednotkou nervového 

systému (NS). V r. 1835 ji objevil J. E. Purkyně a rozlišil na ní dvě hlavní části. Tělo 

nervové buňky a výběžky zvané nervová vlákna. V každém těle nervové buňky je 

alespoň jedno buněčné jádro. Mimojadernou substanci (protoplazma) uvnitř nervových 

buněk označujeme jako neuroplazmu. Obecnou vlastností protoplazmy je reagovat na 

dráždění. V neuroplazmě se tato vlastnost zvláště rozvinula, proto je nervová buňka 

silně dráždivá a ve spojení s dalšími neurony je i nositelem pocitů, paměti i duševní 

schopnosti. 

Tělo nervové buňky je nezbytné pro strukturní neporušenost i funkční výkonnost 

neuronu, kdežto nervová vlákna jsou pouhými drahami pro vedení vzruchů. (25) 

2.1.2 Synapse 

Jako synapse jsou označována všechna funkční spojení mezi membránami dvou 

buněk, z nichž alespoň jedna je neuron. To znamená, že synapse je nejen 

specializovaným interneuronovým spojením v CNS, ale i spojením mezi sekundární 

smyslovou buňkou a neuronem při vstupu informace (neuroreceptor), stejně jako 

spojení mezi neuronem a efektorem při výstupu informace (neuroefektor – např. 

nervosvalová ploténka). 
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Podle charakteru přenosu vzruchu rozdělujeme synapse na chemické 

a elektrické. Chemické jsou tvořeny presynaptickou membránou, která obsahuje váčky 

s mediátorem, synaptickou štěrbinou, do které je ze synaptických váčků vyplavován 

mediátor a postsynaptickou membránou, na které jsou mediátorové receptory pro přenos 

vzruchu. Nejčastějšími mediátory jsou acetylcholin, adrenalin, noradrenalin, dopamin 

a serotonin. Elektrické tvoří morfologicky těsný kontakt nesynaptické a postsynaptické 

membrány, který umožňuje přímý přenos elektrického vzruchu. (25) 

2.2 Anatomie periferního nervového systému 

Periferní nervový systém je tvořen mozkomíšními nervy, mezi které patří nervy 

hlavové a míšní, a autonomním systémem, který obsahuje část sympatickou 

a parasympatickou. (4) 

2.2.1 Míšní nervy 

Tvoří je svazky nervových vláken dvojího typu. Jednak senzitivní vlákna, která 

jsou vodičem pro všechny senzitivní a senzorické podněty které přejímají od receptorů 

z periferie a vlákna motorická, která vedou přímo z míchy (axonů míšních 

motoneuronů) a směřují k periferii na motorické ploténky, kam vedou impulsy 

vytvářející volní a reflexní pohyby. (4) 

Receptory jsou v periferii zakončená dostředivá vlákna. Můžeme je dělit na 

exteroreceptory přijímající signály z vnějšího prostředí a interoreceptory přijímající 

signály z vnitřního prostředí. Mezi interoceptory patří např. proprioceptory pohybového 

aparátu důležité pro řízení pohybu, neboť přivádějí informace ze svalů, šlach, fascií, 

periostu a kloubních pouzder. (4) 

Z páteře vystupuje 31 párů míšních nervů, 8 krčních C1 – C8, 12 hrudních Th1 – 

Th12, 5 lumbálních L1 – L5, 5 sakrálních S1 – S5 a 1 kostrční Co. (23) 

Míšní nerv vzniká spojením předního a zadního míšního kořene a z páteřního 

kanálu vystupuje skrz meziobratlový otvor. Přední kořeny obsahují pouze vlákna 

odstředivá (motorická), zadní kořeny pouze vlákna dostředivá (senzitivní). Zadní kořen 

má do svého průběhu vsunutou nervovou uzlinu (ganglion). Po výstupu z páteřního 
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kanálu se míšní nerv větví na zadní větev a přední větev. Na rozdíl od kořenů tyto větve 

již obsahují jak odstředivá, tak dostředivá vlákna. (9) 

2.2.2 Motorická jednotka 

Motorická jednotka (MJ) je základním funkčním i strukturálním prvkem 

motoriky. Skládá se z motoneuronu v předním míšním rohu spojeného neuritem se 

skupinou kontraktilních vláken ve svalu. V míše je spojen motoneuron svými dendrity 

s míšní neuronální sítí a dostává se tak do styku s drahami, kterými přicházejí do sítě 

signály jak z centra, tak i z periferie a ovlivňují jeho dráždivost. Při překročení prahu 

dráždivosti motoneuronu vzniká signál šířící se neuritem ke skupině svalových vláken, 

reagujících na něj synchronním záškubem, který se po krátké době sám uvolní. MJ 

pracuje rytmicky kvantovým způsobem podle zákona „vše nebo nic“ a uvolněné 

kvantum mechanické energie je za normálních podmínek vždy stejné. MJ má funkci jak 

pracovní, tak trofickou. (27) 

Jsou jednak velké MJ obsahující 100 – 150 svalových vláken pro velké svaly 

vykonávající jednoduché pohyby a malé MJ pro jemné a přesné pohyby s 8 – 15 

svalovými vlákny. Rozložení svalových vláken jedné MJ obvykle neodpovídá svalovým 

snopečkům a MJ se tudíž překrývají, což umožňuje aktivaci celého svalu i při činnosti 

malého počtu MJ. Svalová vlákna v MJ jsou stejného histologického typu. (3) 

2.2.3 Plexus lumbalis 

Plexus lumbalis vzniká propojením silných předních větví spinálních nervů L1 – 

L3, k nimž se přidává slabá spojka z Th12 a silná z L4. Je uložen v m. psoas major 

podél páteře. (4) 

Z lumbální pleteně vystupují: 

 rr. musculares – větvě pro m. psoas major a minor, m. quadratus 

lumborum a pro mm. intertransversarii (6) 

 další odstupující větve jdou nejprve po vnitřní straně svalové stěny břišní 

(kryty peritoneem a transversální fascií), poté procházejí svalovou stěnou 
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břišní a pokračují do kůže tříselné krajiny a stehna pod ligamentum 

inguinale (6) 

 dolními nervy z lumbální pleteně jsou n. femoralis a n. obturatorius, 

které sestupují pánví po zadní stěně a poté se podél m. psoas major 

dostanou k přední stěně pánevní a vystupují na stehno (6) 

2.2.4 Plexus sacralis 

Plexus sacralis je největší nervová pleteň v lidském těle. Je vytvořená po 

stranách kosti křížové. Vzniká spojením předních větví sakrálních nervů S1 − S5, které 

vystupují ve foramina sacralia anteriora (pelvica). k této pleteni se dále připojují i 

vlákna předních větví lumbálních nervů L4 a L5. Ta se spojují v truncus lumbosacralis, 

který přistupuje shora. Zdola se připojuje n. coccygeus, který vystupuje z hiatus 

sacralis. 

Dále obsahuje také v nervech S2 – S4 vlákna parasympatiku (sakrální 

parasympatikus). (4) 

Ze sakrální pleteně vystupují: 

 krátké svalové větve pro pelvitrochanterické svaly (m. piriformis, 

m. gemellus inferior a superior, m. obturatorius internus a m. quadratus 

femoris) (6) 

 svalové větve pro mm. glutei (6) 

 smíšené nervy inervující svaly a kůži zadní strany stehna, svaly a kůži 

bérce a nohy (6) 

2.3 Periferní léze 

Periferní obrny vznikají při postižení periferních nervů, nervových pletení, 

kořenů a postižení předních rohů míšních, které však nebývá tak časté. Nejčastější 

příčinou je ischemicko-kompresivní nebo úrazové postižení. Méně častá je pak periferní 

obrna v důsledku metabolických, zánětlivých nebo hereditárních příčin 

a polyneuropatií. (22) 
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2.3.1 Degenerace a regenerace periferních nervů 

Život nervového vlákna není možný bez spojení s buněčným tělem. Při oddělení 

těchto dvou částí neuronu ztrácí periferní pahýl během 2 – 3 dnů schopnost vést 

vzruchy, později dochází k autolytickému rozpadu axonu. Centrální pahýl 

nedegeneruje, naopak z něho vyrůstají nová nervová vlákna, z počátku bez pochvy, 

která se bohatě větví. Regenerovaná vlákna jsou zezačátku velmi tenká a funkčně 

méněcenná. Pozvolna sílí, a když se vytvoří příslušná periferní zakončení, obnovuje se 

plně i jejich funkce. Tím je skončena regenerace ad integrum. Rychlost růstu 

regenerovaných vláken není nijak závratná, přibližně 1 – 4 mm za den, čili úplné 

upravení může trvat až několik měsíců. Vzniká také afunkční atrofie efektorů (svalů), 

které daný nerv zásobuje, té se dá zabránit elektroterapií. Oproti periferním vláknům 

vlákna CNS neregenerují. (25) 

2.3.2 Klinické projevy periferních paréz 

Po poranění nervů nebo při chronických nervových onemocnění, při nichž došlo 

k přerušení vodivosti axonů, vymizí jak motorická, tak senzitivní funkce a navíc 

vznikají v denervované oblasti i změny trofické. (26) 

2.4 Diagnostika periferních paréz 

Rozeznáváme tři skupiny postižení periferních nervů: neuropraxii, axonotmesis 

a neurotmesis. Neuropraxie je nejméně závažné postižení fyziologických funkcí, 

nedošlo k poškození patologicko-anatomickému a je tudíž přechodného charakteru. 

Axonotmesis je porucha axonu bez přerušení nervu, myelinové pochvy degenerují 

v distální části nervu. Také dochází ke spontánní úpravě, která však trvá podstatně déle. 

U neurotmesis je postižena přímo nervová struktura a funkční reparace není bez 

chirurgického zákroku možná. (14) 

Velký význam pro diagnostiku a především pro určení dalšího léčebného 

postupu a stanovení prognózy má elektrodiagnostika, zvláště pak elektromyografie 

(EMG), která je dnes u traumatických lézí periferních nervů metodou nepostradatelnou. 

Z výsledků EMG lze celkem s jistotou rozlišit stupeň poškození nervového kmene, 

stimulační EMG je dokonce prokáže již v prvních hodinách po traumatu. (26) 
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Při diagnostice periferních paréz se využívá také svalového testu dle Jandy 

hodnotícího svalovou sílu paretického (chabého) svalu. Svalovou sílu hodnotí na škále 

od 0 do 5. Stupeň 5 odpovídá síle normálního svalu (100%), st. 4 značí přibližně 75% 

síly normálního svalu, st. 3 vyjadřuje asi 50% síly normálního svalu, st. 2 značí velmi 

slabý sval cca 25% síly normálního svalu, st. 1 znamená záškub ohodnocený 10% síly 

normálního svalu a při st. 0 je sval bez známek stahu. (10) 

2.4.1 Centrální paréza 

Centrální paréza je dle definice označení pro patologickou lézi mozku. Tato léze 

se vyznačuje 3 stádii průběhu. Pseudochabé stádium, spastické stádium a stádium 

reziduálních příznaků. První vzniká hned po příhodě a je pro něj charakteristický 

snížený svalový tonus, imobilita a snížený stav bdělosti. Druhé nastupuje v horizontu 

týdnů až měsíců a jeho projevem je spasticita (hypertonus, hyperreflexie a koaktivace 

svalů), pohyby v primitivních pohybových vzorcích, hemiparetická chůze, tzv. 

Wernickeho Mannovo držení a normální stav bdělosti. Třetího stadia již všichni pacienti 

nedosahují, ti co ano, tak jsou plně soběstační, práce schopní, chodící a mají pro 

normální život nevýznamné deficity. (16) 

2.4.2 Periferní paréza 

K periferní paréze neboli chabé obrně dochází při poškození nebo přerušení 

nervů, což se projevuje částečnou ztrátou pohybu v dané oblasti. Poškozený nerv 

nevede informaci ke svalu. Sval, který nepracuje, slábne. Fyzioterapeut sleduje nejen 

paretickou část, ale i sekundární projevy, tzn. poruchu celkové svalové rovnováhy 

a držení těla. (2) 

2.5 Terapie periferních paréz 

Ve většině případů periferních paréz je volena léčba konzervativní, která je 

popsána v dalších kapitolách. Důvodem chirurgického zákroku jsou zejména: upřesnění 

či stanovení přesné diagnózy, navrácení kontinuity neúplně nebo úplně přerušeného 

nervu, nebo odstranění škodlivého činidla působícího utlačení, narušení nebo obsazení 

nervu. (1) 
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Po operaci je končetina imobilizována pomocí sádry ve stejné fiziologické 

pozici, v které byla operována, aby se zabránilo vytvoření napětí v místě sešití. 

Experimentálně bylo dokázáno, že nerv při tomto polohování dosahuje plné mechanické 

pevnosti již 7. den po operaci. 

Aktivní rehabilitace je zahájena přibližně 2. týden po výkonu. Je třeba 

vykompenzovat dlouhodobou imobilitu okolních kloubů. Každé tři měsíce od operace 

jsou prováděny pravidelné kontroly neurologem včetně EMG vyšetření. (18) 

2.5.1 Techniky měkkých tkání 

Jelikož jsou měkké tkáně součástí těla a pohybové soustavy, je třeba, aby se při 

pohybu dostatečně protahovali a harmonicky a bez odporu se po sobě posouvaly. 

Porucha funkce těchto tkání se při vyšetření projevuje zvýšeným odporem 

a napětím. Tato porucha působí často bolest a narušuje pohyb. k její terapii se užívá 

právě technik měkkých tkání, mezi něž patří: protahování kůže, podkoží a fascií pomocí 

mobilizací, postizometrická relaxace, antigravitační relaxace, reciproční inhibice, 

akupresurní masáž a další. (12) 

2.5.2 Metoda sestry Kenny 

Metoda byla vyvinuta ve 20. letech 20. století Elizabeth Kennyovou primárně 

k léčbě poliomyelitidy. Měla za úkol ovlivnit jak svaly, tak ostatní tkáně a podporovat 

a zdokonalovat koordinaci pohybů. Dle stadia onemocnění byly voleny prvky terapie. 

Terapie obsahovala horké zábaly a končetinové dlahy pro snížení svalové bolesti, 

ovlivnění kontraktur a svalových spazmů. Další na řadě bylo manuální protahování 

a vytahování měkkých tkání (kůže, podkoží, fascií a svalů). V neposlední řadě pak 

polohování jako prevence zkracování měkkých tkání. Cvičení obsahovalo stimulaci 

a následný nácvik pohybu ve funkčně oslabeném svalu. Nyní se užívá při léčbě 

periferních paréz. (12) 

2.5.3 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

Facilitace, jejímž principem je aktivace různých systémů, nám usnadňuje pohyb. 

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF), jak název napovídá, se zaměřuje na 
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propriocepci a tím usnadňuje reakci nervosvalového mechanismu. Tento princip se 

užívá zejména při patologických stavech, kdy dochází ke zvýšení dráždivosti v určité 

oblasti a pro její aktivaci je potřeba více vzruchů. Práh dráždivosti se zvyšuje se 

snižujícím se počtem současně vstupujících vzruchů na vstup sítě motoneuronů. 

Tento fakt se dá ovlivnit pomocí různých mechanismů využívajících gama 

systém spojený se smyslovými orgány. Používá se ovlivnění přes kortikospinální dráhy 

pomocí vhodně zvolených povelů pro pohyb, přes zrakovou kontrolu předvedením 

pohybu a následným opakováním pacientem nebo je možné gama systém ovlivnit i 

z periferie různými technikami (protažení, maximální odpor, manuální kontakt, odpor). 

(8) 

Metoda funguje ve dvou základních pohybových řetězcích, které jsou v průběhu 

tzv. diagonál. V jednom směru probíhá křížem od pravé nohy až na levé rameno (I. 

diagonála), v druhém pak od levé nohy k pravému rameni (II. diagonála). V těchto 

diagonálách se obousměrně může pohybovat každá končetina, a to ve flekčním (řetězení 

rotace, flexe a addukce) nebo extenčním (řetězení rotace, extenze a abdukce) vzorci. 

Každý z pohybů začíná rotací a vychází buď z periferie směrem k trupu (pletenci) nebo 

naopak. V prvním případě je to otevřený pohybový vzorec, ve druhém uzavřený. 

Jakákoliv porucha hybnosti se projeví poruchou pohybového vzorce. Aktivací 

pohybového vzorce na jednom konci vyvoláme celý pohybový vzorec. PNF využívá 

různé posilovací a relaxační techniky a jejich kombinace pro odstranění poruch částí 

řetězců. Je vhodná při poruchách svalové koordinace včetně hemiparetiků, vadném 

držení těla, vertebrogenním algickém syndromu (VAS) a dalších. (5) 

2.5.4 Senzomotorická stimulace 

Senzomotorická stimulace se využívá především u neurologických diagnóz, 

které doprovázejí poruchy motorického projevu. u těchto pacientů zajišťuje nácvik 

a úpravu stability. Aplikována je také u ortopedických poruch. (12) 

Terapie je vypracována na základě posturálních reakcí těla a vědomí toho, že 

nejcitlivější proprioceptivní senzory jsou místěny v šíjových svalech a na ploskách 

nohou. Principem je zvýšení aferentace z proprioreceptorů, kterého dosáhneme 

nastavením těla do labilních poloh, v nichž je pacient nucen neustále hledat rovnováhu. 
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Dle použitých labilních ploch můžeme terapii cílit na problematickou oblast. Nejčastěji 

se tato metodika využívá při poúrazové nebo chronické instabilitě kloubů, 

vertebrogenních algických syndromech, chabém držení těla a dysbalancích. (5) Dále 

pak u idiopatické skoliózy, organických mozečkových a vestibulárních poruch, poruch 

hlubokého čití a dalších. (11) 

Poruchy kostně-kloubního aparátu mají vždy nějakou neurogenní složku, 

protože jsou zdrojem změněné proprioceptivní informace. Proto je tato terapie vhodná 

v obou odvětvích medicíny. V metodice nejde jen o aktivaci proprioceptorů, ale spíše o 

aktivaci podkorových mechanismů které se podílejí na řízení motoriky. Prvním stupněm 

je snaha zvládnout nový pohyb a vytvořit tak funkční spojení v kortikální oblasti. Práce 

mozkové kůry je však náročná a tak se posouvá řízení tohoto naučeného pohybu na 

nižší podkorová regulační centra. Druhý stupeň motorického řízení je tedy méně únavný 

a rychlejší, ale na druhou stranu se těžko mění. Cílem senzomotorické stimulace je 

právě dosažení reflexní, automatické aktivace žádaných svalů tak, aby nevyžadovala 

kortikální kontrolu a byla provedena optimálně. (11) 

Senzomotorická stimulace nemá zásadní kontraindikace, vyhýbáme se jí však při 

akutních bolestivých stavech, úplné ztrátě povrchového či hlubokého čití, nebo pokud 

pacient není ochoten spolupracovat. Postup je od distálních částí proximálně, cvičí se na 

boso a nesmí působit bolest. Únava je při terapii kontraproduktivní. (11) 

2.5.4.1 Space Curl 

Space Curl (prostorový trenažér) byl vyvinut přibližně před 30 lety americkou 

agenturou NASA a původně sloužil pro zlepšení orientace a koordinace kosmonautů 

a pilotů v prostoru. Nyní je pomocníkem při rehabilitaci a léčbě pohybového aparátu. 

Jeho principem je již výše popsaná senzomotorická stimulace, díky níž se 

zlepšuje jak kinestezie, tak pohybová koordinace v prostoru. Pohyb je zde 

třídimenzionální (3D) a díky tomu dochází při cvičení k zapojení motorických jednotek 

postižených svalů, které se volním úsilím jen těžko aktivují nebo nereagují na jiné 

procedury. 

3D Space Curl pomáhá úspěšně stabilizovat páteř u osob s low back pain 

syndromem (syndrom bolestí v dolní krajině páteře), po cévní mozkové příhodě, 
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s roztroušenou sklerózou mozkomíšní, pospoliomyelitickým syndromem, whiplash 

syndromem (syndrom hyperextenze krční páteře), u chronických nemocných s myopatií 

nebo s poruchami statického ústrojí. Je také hojně využíván sportovci. (7) 

2.5.4.2 Dynamický stůl 

Balance Trainer (balanční trenažér) je dynamický a statický vertikalizátor. Tento 

přístroj zajistí pacientům s částečnou nebo zcela omezenou schopností vertikalizace 

možnost bezpečného stoje ve fyziologickém postavení. Je možné nastavit na něm 

požadovaný rozsah pohybu a zátěž, které pacient bezpečně zvládne. 

Tento trenažér pomáhá v terapii nemocným s roztroušenou sklerózou, apoplexií, 

hemiplegií, paraplegií, tetraplegií, Parkinsonovou nemocí, kraniocerebrálními úrazy, 

svalovými onemocněními atd. (21) 

2.5.5 Pasivní pohyby 

Pro správnou funkci pohybového aparátu zdravého organismu je nutný 

dostatečný rozsah pasivního pohybu v jednotlivých segmentech spojených klouby. Při 

vyšetřování pasivní hybnosti v kloubech je nutné hodnotit jak kloubní „vůli (tzv. joint 

play)“, tak „rozsah pohybu“. ke změně obou těchto složek hybnosti může dojít 

v důsledku zkrácení vazivové nebo kontraktilní tkáně, kostních výrůstků nebo vzniká 

jako obranná reakce proti bolesti. (27) 

Pasivní pohyby většinou provádí rehabilitační pracovník, popřípadě pacient či 

přístroj (motorová dlaha). Jsou prováděny pomalu a šetrně v maximálním možném 

rozsahu s ohledem na bolestivost a stavbu kloubu. Využívá se i tzv. představy pohybu, 

kdy si nemocný pohyb pouze představí, ale nevykonává ho. (14) 

Pasivních pohybů je využíváno především v prvních pooperačních dnech, 

u pacientů v bezvědomí nebo s parézami. Dalšími adepty jsou pacienti s kontrakturami 

kloubů, kde platí, že čím déle trvá pohyb, tím méně je kontraktura reverzibilní. Užívá se 

také v prevenci vzniku kontraktur při imobilitě pacienta. (5) 
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2.5.6 Aktivní pohyby 

Vyšetřením aktivního pohybu hodnotíme kvantitativní hledisko – svalovou sílu 

a kvalitativní hlediska – pohybovou koordinaci, lineárnost úsilí, iradiaci aktivity, 

strategii, taktiku a metriku pohybu a vztahy mezi držením a pohybem. (27) 

Při aktivních pohybech je možné využívat různých cvičebních technik jako 

například opakované kontrakce, odporového cvičení, kyvadlového, švihového nebo 

tahového pohybu. (14) 

Pacient vykonává sám aktivní pohyby pod kontrolou a podle instrukcí 

fyzioterapeuta. Terapie se dávkuje dle typu postižení. Nejčastěji se využívá 

u degenerativních onemocnění skeletu v časných stádiích, u osteosyntéz či fraktur 

stabilních pro cvičení. (5) 

2.5.7 Polohování 

Pravidelné a intenzivní polohování je indikováno u osob s omezením nebo 

ztrátou hybnosti a citlivosti některých částí těla. Může dojít ke zhoršení deficitu, pokud 

pacient leží na lůžku beze změny polohy delší dobu. Již samotná změna polohy 

zapříčiňuje vznik stimulů, které přispívají k návratu správné senzorické a tudíž i 

motorické funkce. Zvyšuje se prokrvení a tok lymfy, což působí jako prevence vzniku 

proleženin a pneumonie. Je také prevencí vzniku kontraktur, deformací kloubů 

a svalové atrofie. 

Je třeba se řídit zásadami polohování. Poloha musí být pacientovi pohodlná, 

nebolestivá a musí pacientovi umožnit tzv. reziduální pohyb. Polohování by se mělo 

provádět každé 2 – 3 hodiny po celý den a noc, přitom by mělo docházet ke kontrole 

míst ohrožených dekubity (zatížené oblasti s malou vrstvou svalů a podkoží – např. 

oblast pat, křížová krajina, oblast lopatek, u sedících sedací hrboly). Pro prevenci 

vzniku proleženin se používají různé antidekubitní podložky, polštářky a matrace. (12) 

2.5.8 Elektrostimulace 

Pro určení optimálních parametrů pro elektrostimulaci (dráždění svalových 

vláken) se užívá elektrodiagnostika. Využívá šikmé nebo trojúhelníkové pulzy 
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s pozvolným vzestupem intenzity. Denervovaná vlákna nemají schopnost adaptace jako 

nedenervovaná, čili můžeme pomocí šikmých pulzů stimulovat cíleně. 

Provádí se vždy v motorickém bodě svalu (místo, kde je potřeba minimální 

intenzita proudu pro vyvolání kontrakce). Pro zdravý sval je toto místo konstantní 

a obvykle se nachází v proximální třetině svalu. u denervovaného svalu se tento bod 

posouvá distálně do místa, kde je sval nejblíže pod povrchem, hovoříme o tzv. 

longitudinální reakci. (20) 

Délka trvání a intenzita se stanovuje individuálně dle reakce denervovaného 

svalu, aby nedošlo k přetížení. Elektrostimulaci je nutné zahájit co nejdříve po 

stanovení diagnózy a pokračovat po dobu úměrnou délce regenerujícího axonu (3 mm 

za den). (5) 

Elektrostimulace je doporučována pouze do doby, než se objeví první známky 

reinervace (reakce svalu na pravoúhlé impulzy). Poté se pokračuje elektrogymnastikou 

a aktivním tréninkem reinervovaných svalů (18), neboť by měla špatný vliv na 

pohybový stereotyp v daném segmentu. Proces regenerace narozdíl např. od 

magnetického pole brzdí. (5) 

2.5.9 Elektrogymnastika 

Dochází při ní k mimovolní kontrakci příčně pruhovaného svalu pomocí 

elektrického proudu. Cílem je posílení svalu a vyvolání správného pohybového 

stereotypu. (20) 

Tato metoda se vyvinula pro pacienty, kteří nedokáží některé svaly volně 

kontrahovat a je třeba je udržovat dostatečně silné. V praxi se užívá pro posílení 

hypotrofických svalů např. po operaci, po dlouhodobé fixaci a tam, kde oslabením svalu 

vzniká bolest v důsledku instability. 

Elektrogymnastika se neužívá pro oslabené svaly s hypertonem nebo trigger 

pointy (spoušťovými či aktivačními body). Tyto reflexní změny je třeba před 

posilováním odstranit, jinak by došlo ke zhoršování reflexních změn a snižování 

svalové síly. (5) 
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2.5.10 Ergoterapie 

Ergoterapie je nový obor, jehož úkolem je navrátit pacientovi samostatnost 

v úkonech každodenního života a umožnit mu opět pracovat. V RHB užívá ergoterapie 

metody napodobující každodenní činnosti nebo pracovní prostředí. Pokud není možná 

obnova funkce, snaží se vytvořit náhradní mechanismy. Pokud není možné navrátit 

pacienta do každodenního života, je úkolem ergoterapeuta přizpůsobit životní podmínky 

pacientovým možnostem, aby byl soběstačný alespoň v základních potřebách. 

Ergoterapeut také vybírá vhodné pomůcky pro lokomoci a sebeobsluhu. (5) 

2.5.11 Vojtova metoda 

Metoda vycházející z vývojové kineziologie. Původně byla určena pro spastické 

děti po DMO. Jejím základem je aktivace fylogeneticky starých lokomočních reflexů 

souvisejících s plazením, otáčením atd. u dětí s DMO byly tyto reflexy deaktivovány 

v důsledku výpadku tlumivého vlivu kůry mozku. Dají se vyvolat v určitých polohách 

tlakem na přesně určené periostální a šlachové body. Díky tomu dochází k vytvoření 

fyziologického postavení páteře a diferenciaci funkčních svalových řetězců končetin. 

Metoda se dá používat i u dospělých. Zajišťuje zlepšení držení těla, relaxaci 

hypertonického svalstva a při dlouhodobé terapii posílení oslabených svalů a vytvoření 

podmínek pro obnovu normálních pohybových vzorců. Je užívána u morbus Bechtěrev, 

skolióz, vadného držení, při stavech po operaci plotének, VAS, spastických stavů 

a paréz nervových plexů. (5) 

Cílem Vojtovy terapie je zasáhnout do organizace, a tím do funkce CNS tak, aby 

pacient mohl dosáhnout hybných programů (pohybových vzorců), které kvůli své 

poruše nemá k dispozici. Terapie reflexní lokomocí je zvláště vhodná pro svůj jasný cíl 

co nejrozsáhleji vysondovat a využít volný prostor centrálních i periferních funkcí. (17) 

2.6 Periferní paréza nervus peroneus 

Nejčastěji dochází k poškození nervus peroneus v oblasti za hlavičkou fibuly při 

stlačení nervu nevhodnou polohou v celkové anestezii, tlakem sádrové fixace nebo 

bandáže či při delší práci v dřepu. Nerv se může pohmoždit nebo poškodit trakčním 

mechanismem při luxaci či distorzi kolenního kloubu, zlomenině v oblasti hlavičky 
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fibuly, distorzi hlezna nebo při různých sečných a řezných poraněních (12), ale i při 

operaci (např. resekci exostózy hlavičky fibuly či jejího proximálního konce /Doc. 

MUDr. I. Mařík – ústní sdělení/) 

Paréza vzniká také jako důsledek úžinového syndromu (útlak způsobený 

vazivovým pruhem) nebo kompartment syndromu (zvýšení intramuskulárního tlaku 

a ischemizace dané oblasti), či některých systémových polyneuropatií jako jsou 

vaskulitidy a amyotrofická laterální skleróza. (24) 

2.6.1 Anatomický průběh nervus peroneus 

Nejsilnější nerv lidského těla n. ischiadicus vycházející z lumbálního plexu na 

stehně vydává větve pro m. biceps femoris, m. semitendinosus, m. semimembranosus 

a částečně pro m. adductor magnus. (10) Přibližně v polovině stehna se rozděluje ve dva 

svazky, a to n. peroneus communis a n. tibialis. (6) 

N. peroneus communis obtáčí zevně hlavičku fibuly a pokračuje směrem na 

ventrolaterální stranu bérce, kde se dostává nejblíže pod povrch a je nejzranitelnější. 

Zde z něj vystupují větévky pro kolenní kloub, fibulární plochu lýtka a vytváří n. 

suralis. (10) Dále se dělí v místě pod hlavičkou fibuly na n. peroneus profundus 

a superficialis, které pokračují po ventrální straně bérce směrem k prstům nohy. (6) 

N. peroneus profundus motoricky inervuje m. tibialis anterior, m. extenzor 

digitorum longus a brevis a m. extenzor hallucis longus a brevis. Senzoricky pak plochu 

na fibulární straně palce a tibiální straně 2. prstu (tzv. halukální oblast. 

N. peroneus superficialis zásobuje motoricky oba mm. peronei a senzoricky 

oblast nohy a prstů nohy mimo oblast n. peroneus profundus. (10) 

2.6.2 Klinický obraz léze 

Z nervus peroneus communis vycházejí dvě větve, n. peroneus superficialis 

a profundus. Při poškození n. peroneus superficialis dochází k oslabení nebo ztrátě 

funkce m. peroneus longus a brevis a citlivosti v oblasti na dolní zevní polovině lýtka, 

dorzu nohy a 1. – 4. prstu. Pokud je poškozený n. peroneus profundus, projeví se to 
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oslabením nebo ztrátou funkce extenzorů přední strany bérce, drobných svalů dorza 

nohy a senzitivně v halukální oblasti nohy (mezi 1. a 2. prstem). (12) 

Léze n. peroneus communis způsobuje přepadávání nohy plantárně, není možna 

dorzální flexe nohy a prstů. Stoj na patách není možný, pacienti s lézí chodí tzv. čapí 

chůzí (nadměrná flexe v koleni a kyčli), chodidlo pokládá na podložku nejprve na 

špičku, poté došlápne na patu. Nožní klenba je pokleslá. (10) 

2.6.3 Terapie 

Konzervativní terapie při periferní paréze n. peroneus se zaměřuje především na 

navýšení svalové síly anterolaterálního svalstva bérce (extenzorů nohy), zabránění 

vzniku a rozvoje kontraktury m. triceps surae. Zlepšení nestability hlezna se dosahuje 

pomocí tapingu, osmičkové bandáže či ortézy. (12) 

Obvykle se využívá krátká nebo dlouhá peroneální páska k udržení špičky nohy 

v plantigrádním postavení, což usnadní chůzi. Je nutná také podpora klenby nohy jako 

prevence plochonoží, využívají se ortopedické vložky individuální nebo speciální. (13) 

Z operačních postupů se při paréze n. peroneus indikuje rekonstrukční výkon, 

a to transpozice šlachy m. tibialis posterior. Tento sval při dostatečné svalové síle 

a dodržení zásad rehabilitace nahradí funkci extenzorů nohy. 

Operace je indikována až po precizním předoperačním vyšetření, které zahrnuje 

svalový test, funkční vyšetření, EMG a RTG vyšetření. 

Při operaci se provádí preparace šlachy m. tibialis posterior před vnitřním 

kotníkem, oddělení šlachy m. tibialis posterior od úponu na bazi 1. MTT, transfer 

pahýlu šlachy přes interoseální membránu ventrálně, transpozice a reinserce šlachy 

epiperiostálně do kostěného kanálku v os cuneiforme II nebo III (výjimečně v os 

cuboideum) na dorzu nohy (Doc. MUDr. I. Mařík – ústní sdělení). 

Po operaci za 6 – 8 týdnů dojde ve většině případů k zlepšení nášlapu pacienta, 

jeho mobility a životních podmínek. Hrozí minimální komplikace, jen je nutné správné 

načasování operace a předcházet otlakům a ulceracím. Následná rehabilitace je 
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zaměřená na přecvičení funkce svalu (flexor se změní v extenzor nohy), musí být 

správná a intenzivní, tvoří až 50% výsledku. 

Transpozice m. tibialis posterior je vysoce efektivním výkonem s dobrou 

tolerancí pacientem. Reedukace změněné funkce flexoru na extensor nohy zpravidla 

nečiní potíže. (19) 
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3 Kazuistika vybraného pacienta 

3.1 Identifikace pacienta 

Vyšetřovaná osoba: J. Š. 

Rok narození: 1983 

Pohlaví: žena 

Diagnóza: G 57.3 – paréza n. peroneus 

3.2 Anamnéza 

Datum: 30. 1. 2015 

Status praesens: 

- subjektivně: Pacientka se cítí dobře, bez obtíží a bolestí. LDK pociťuje celkově 

oslabenou oproti PDK, bojí se nohu zatěžovat, má pocit, že jí LDK neunese 

a podlomí se. 

- objektivně: Pacientka v dobrém rozpoložení, celkově orientována a soběstačná. 

Chůze o 2 FH je nejistá, našlapuje přes špičku LDK a je vidět výrazné vyosení. 

Ujde, kolik potřebuje, 2 – 3km nejsou problém. Užívá střídavě krátkou i dlouhou 

peroneální pásku. Rychlost chůze je přibližně poloviční než u průměrného 

člověka. Chůzi do schodů a ze schodů zvládá. Vyhýbá se eskalátorům 

a tramvajím s vysokými schody. Levé koleno má zatejpované pro zlepšení 

stability. Jizva je bez viditelných patologií, přibližně 20 cm dlouhá. 

Tabulka č. 1: Základní antropometrické údaje 

výška váha BMI (body mass index) 

180 cm 100 kg 30,86 (nadváha) 

pomůcky k lokomoci: používá 2 francouzské hole, krátkou a dlouhou peroneální 

pásku. 
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Osobní anamnéza: 

- Dřívější onemocnění, úrazy:  

Běžná dětská onemocnění, v dětství přibližně 5x zlomenina – kost pažní, 

předloktí a zápěstí (úrazy při sportu), cca v 17 letech na 2 měsíce fixace kotníku 

LDK (zřejmě natažené vazy) sádrou s podpatkem, berle nedostala. 

- Nynější onemocnění:  

Pacientka 27. 7. 2014 špatně došlápla levou nohou v žabkách na 

obrubník. Došlo k lézi posterolat. komplexu, zlomenině fibuly vlevo a lézi 

předního zkříženého vazu (LCA). Toto se stalo na dovolené v Egyptě, kde také 

provedli revizi (sutura postranního vazu, LCA a osteosyntéza (OS) zlomeniny 

fibuly vlevo) a byla provedena plastová fixace ve 30° flexi v kolenním kloubu 

a středním postavení v kloubu hlezenním. Po týdnu byla převezena do ČR, kde 

byla podrobněji vyšetřena na ortopedickém a neurologickém pracovišti. Také 

zde ihned započala postupná rehabilitace dle možností pacientky a doporučení 

ošetřujících lékařů. 

Rodinná anamnéza:  

Rodiče živi a zdrávi, bratr také. Dědičná onemocnění ani genetická zátěž se 

v rodině nevyskytují. 

Gynekologická anamnéza:  

1. menstruační cyklus se po vysazení antikoncepce dostavil po půl roce, 2. po 

měsíci, je bez obtíží. 

Farmakologická anamnéza:  

Pacientka v akutní fázi po úrazu a operaci užívala léky tlumící bolest, proti 

otoku Aescin, nyní je bez medikace. 

Alergická anamnéza:  

Pacientka neudává žádné alergické projevy místní ani celkové. 



32 

 

Pracovní a sociální anamnéza: 

Pracuje jako účetní ve firmě. Bydlí na sídlišti v přízemí panelového domu v 

Praze 10, výtah má k dispozici, ale nevyužívá ho. 

Sportovní anamnéza:  

Rekreačně lyžuje a plave, občas jezdí na kole. Závodně nikdy nesportovala. 

Abusus:  

Pacientka kuřačka (10 cigaret/den), alkohol a káva příležitostně, jiné návykové 

látky neguje. 

Předchozí rehabilitace:  

Od prosince 2014 docházela denně na elektrostimulaci do FNKV, 8x 

absolvovala RHB v poliklinice v Obloukové, Praha 10 – Vršovice. RHB byla bez 

efektu. 

Výpis ze zdravotní dokumentace: 

7. 8. 2014 kontrola na ortopedii (Chirurgické obory Praha s. r. o.): 

St. localis + terapie:  Sundání plastové fixace z LDK, rána na koleni vlevo 

laterálně klidná, otok, kloub ale bez náplně, semiflexe 30°, extenze nezkoušena. Na 

hleznu otok přes nárt, extenze nezkoušena. Stehy ex., naložení rigidní ortézy kolena. 

Dopor. chůze o berlích, ortézu snímat pouze na hygienu, Aescin užívat dále 

29. 9. 2014 kontrola na ortopedii (Chirurgické obory Praha s. r. o.): 

Subj. zhoršená citlivost a omezení extenze hlezna vlevo. 

Obj. rána na koleni laterálně klidná, keloidní, těstovitý otok kolene, těstovitý, 

otok lýtka je menší, hypotrofie stehenního i lýtkového svalstva, semiflexe kolenního 

kloubu. 30°, pasivně lze do 50°, extenze vázne (flekční kontraktura 30°), přední zásuvka 

lehce pozitivní. Hlezno a nárt vlevo otok, kůže se již vrásní, omezení aktivní ext. při lézi 

n. peroneus. 
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Dopor. chůze o 2 FH, možná 20% zátěž, z ortézy vyjmout pevné peloty, dále 

peroneální páska, vit. sk. B. PN (pracovní neschopnost) dále pokračuje. 

16. 10. 2014 vyšetření na neurologické ambulanci (MUDr. Marta Bartáková): 

Obj. 180 cm, 99 kg, TK 135/90, psychicky je dobře komponována, hlavové 

nervy -  souměrná inervace, šíje je volná, páteř klidná a volná, svalová síla DK 

kořenově dobrá, vlevo akrálně síla 1-2, reflexy L5/S2 sin. ve stopě, dysestézie n. 

fibularis vlevo, výrazná hypestezie LDK  akrálně. Lehké prosáknutí LDK akrálně. 

Závěr: poúrazová paréza n. fibularis vlevo. 

Dopor. kontrola s výsledkem EMG. 

30. 10. 2014 kontrola na ortopedii (Chirurgické obory Praha s. r. o.): 

Subj. bez klidové bolesti, pouze v souvislosti s RHB. 

Obj. jizva na L koleni klidná, pevná, flexe akt. 70°, pas. 80°, hypotrofie 

lýtkových a stehenních svalů, paréza n. fibularis. 

Dopor. ortéza na chůzi, postupně odkládat, pokračovat v RHB. 

Pacientka je objednána k EMG n. fibularis vlevo. Výhledově MRI kolene vlevo.  

11. 11. 2014 neurologické vyšetření EMG (NEURO-Praha, s. r. o.): 

Subj. pocit palčivosti ustupuje, vrací se cit kotníku, hybnost zatím není. 

Obj. plegie, dysestezie v oblasti n. peroneus communis sin. 

Závěr: zatím úplný konduktivní blok motorickými vlákny n. peroneus 

communis, známky kompletní axonotmese, neurotmese byla operatéry vyloučena, n. 

peroneus profundus, n. peroneus superficialis již se známkami volní aktivity. 

Dopor. intenzivníní RHB, elektrostimulace n. fibularis, kontrola 16. 12. 2014. 

27. 11. 2014 kontrola na ortopedii (Chirurgické obory Praha s. r. o.): 

Subj. bolesti střední, chůze o berlích, ortéza na chůzi. 
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Obj. na koleni vlevo otok v regresi, akt. flx. 90°, ext. TC kloubu nevýbavná, 

hypotrofie lýtkového svalstva. 

RTG levého kolenního kloubu – závěr: st. p. fixaci ruptury lat. postranního vazu kolene 

šroubem, drobná část apexu fibuly je dislokována proximálně. 

Dopor. elektrostimulace, kontrolní EMG 16. 1. 2015, předepsána RHB, vhodná 

ústavní intenzivní RHB. PN dále pokračuje. 

20. 1. 2015 neurologické vyšetření EMG (NEURO-Praha, s. r. o.): 

Subj. pocit palčivosti dále ustupuje, vrací se cit kotníku, hybnost nadále není, 

vasomotorické změny 

Obj. plegie, ale čití vnímá kromě area nervina n. peroneus profundus sin. 

Závěr EMG: první záchyt CMAP (sumační svalový akční potenciál) při 

stimulaci n. peroneus sin. z podkolenní, amplituda je zatím minimální, cca 1 – 2% 

funkčních vláken. Pacientka dochází na ambulantní RHB, nastoupí ke komplexní 

fyzioterapii na RHB kliniku, reinervace přímým prorůstáním v části motorických vláken 

n. peroneus, otázkou je, zda bude stačit na zlepšení klinické funkce, která je zatím 

nedostatečná. Kontrola po komplexním RHB léčení. 

Indikace k rehabilitaci:  

Indikace k rehabilitaci byla na základě vyšetření EMG, jehož výsledky jsou 

uvedeny ve výpisu ze zdravotní dokumentace. Byla požadována intenzivní rehabilitace 

zaměřená na problematiku spojenou s lézí n. peroneus profundus l. sin. a klinickým 

obrazem pacientky. 

3.3 Vstupní kineziologický rozbor 

Stoj 

Pacientka stojí o 2 francouzských holích. 

 



35 

 

Zezadu 

Stojná baze širší, stojí téměř celou vahou na PDK, viditelné zbělání paty 

v důsledku tlaku, kotník nepatrně valgózní, Achillova šlacha silná, koleno nepatrně 

valgózní, podkolenní rýha posunuta laterálně, LDK celkově hypotrofická, kontura lýtka 

i stehna působí jako zmenšenina PDK, od kolene distálně má tmavší barvu, nejvíce 

v okolí paty a hlezenního kloubu, tam otok, Achillova šlacha nevýrazná, podkolenní 

rýha nepatrně laterálně posunuta, bilaterálně téměř vymizelé subgluteální rýhy (vpravo 

výraznější rýha), L je níž než P, hýžďové svalstvo ochablé. Pánev je nakloněna vlevo 

dolů, je přítomna nepatrná rotace dozadu za pravým bokem. Stav trupu jako při pohovu 

na PDK, čili mírný úklon doprava. Větší tajle vpravo. Na páteři viditelné esovité 

zakřivení, oblouk doleva v oblasti Th/L přechodu a naopak doprava v oblasti C/Th 

přechodu. L lopatka, axila a rameno výš než P. Mírný úklon hlavy doleva, vyrovnává 

úklon trupu. 

Zboku 

LDK vzadu oproti PDK, obě DK v lehké semiflexi v kolenním i kyčelním 

kloubu, LDK více, PDK jen stabilizačně (pracují svaly v okolí kolene), nepatrná 

anteflexe trupu, kterou pacientka vědomě upravuje na vzpřímený stoj, břicho se 

nezapojuje, bedra výrazněji prohnutá, jinak je zakřivení páteře fyziologické, 

hlava mírně předsunutá, zleva viditelná jizva na laterální straně kolene. 

Zepředu 

Stojná baze širší, stojí téměř celou vahou na PDK, LDK jen jistí stabilitu PDK, 

LDK je položená bez zátěže v lehké semiflexi v kolenním i kyčelním kloubu a abdukci 

v kyčelním kloubu, pánev je nakloněna vlevo dolů, od kolene distálním směrem je 

tmavší kolorit kůže, kolenní a hlezenní kloub i noha jsou lehce oteklé, podélná i příčná 

klenba P nohy je mírně snížená, na P noze nelze určit (dostatečně ji nezatíží), P hlezenní 

kloub je velmi mírně valgózní, prstci se snaží uchopit terén, pánev je nakloněná doleva. 

Postavení trupu je jako při stoji v pohovu na PDK, čili pánev doprava skloněná, trup v 

úklonu k pravé straně. Tajle vpravo výraznější. L ňadro, axila a rameno je výše než P. 

Hlava mírný úklon na opačnou stranu než trup (doleva), vyrovnává oči do horizontály. 
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Modifikace stoje 

Stoj na 2 vahách (oči otevřené): PDK 80 kg/LDK 20 kg 

Stoj na pravé noze se zrakovou kontrolou – zvládá bez problémů, stabilita 

a svalová síla dobrá. 

Stoj na levé noze se zrakovou kontrolou – vůbec se na ni nepostaví, bojí se, že se 

jí LDK podlomí nebo zátěž operované koleno nevydrží. 

Palpační vyšetření pánve 

cristae iliacae: pravá výš 

spina iliaca anterior superior: pravá výš 

spina iliaca posterior superior: pravá výš 

Chůze 

Pacientka chodí 2 dobou chůzí s pomocí 2 FH, bez nich chůze není schopná. 

Chůze je celkem svižná, nepravidelného rytmu. Nášlap na semiflektovanou LDK 

v kolenním i kyčelním kloubu je pomalý, společně s holemi na přednoží, odval je jen 

přes špičku bez odrazu z palce, jen minimálně zatěžuje LDK, která je stále v lehké 

semiflexi v kolenním i kyčelním kloubu. Švihová fáze PDK je urychlená, krok je trochu 

delší, stojná fáze je pak prodloužená a jistá. Nášlap na propnutou PDK je minimálně 

přes patu, spíše na celé chodidlo, extenze DK v P kyčelním kloubu při odrazu je nulová,  

odraz není výrazný, palec se nezapojuje. Pacientka je při chůzi výrazně mimo osu. 

Pánev je posunuta stejně jako ve stoji doprava a P noha je kladena do vrcholu 

rovnoramenného trojúhelníku tvořeného PDK společně s 2 FH. Celá váha pacientky 

spočívá na PDK. Ruce jsou u těla, FH směřují vpřed, ramena lehce v protrakci, délka 

FH je vyhovující, pohled pacientky směřuje na zem, kontroluje, kam šlape. Chůze dle 

Jandy peroneálního typu. Při chůzi byla použita pevná, sportovní obuv, 2 FH a krátká 

peroneální páska na LDK. 
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Základní pohybové stereotypy dle Jandy 

1) Extenze v kyčelním kloubu 

(1 - m.gluteus maximus, 2 - hamstringy, 3 - kontralaterální extenzory L páteře., 4 - homolaterální extenzory L páteře, 5 - 

kontralaterální extenzory Th a L páteře, 6 - homolaterální extenzory Th a L páteře, 7 - svaly pletence pažního) 

Tabulka č. 2 Timing (časové rozvržení) pohybového stereotypu extenze 

v kyčelním kloubu 

LDK 

natažená 

2 1 4 6 3 5 7 

PDK 

natažená 

4 6 3 5 1 2 7 

- stupeň fixace: fixovaný stereotyp 

2) Abdukce v kyčelním kloubu 

(1 - m.gluteus medius et minimus, 2 - m.tensor fascia latae, 3 - m.quadratus lumborum, 4 - mm.abdomini) 

Tabulka č. 3 Timing pohybového stereotypu abdukce v kyčelním kloubu 

LDK natažená 2 3 * * 

PDK natažená 
2 3 1 * 

* svaly se viditelně nezapojují do pohybu 

- při abdukci v kyčelním kloubu pozorujeme u pacientky zapojení tensorového 

mechanismu bilaterálně. 

- stupeň fixace: fixovaný stereotyp 

Antropometrické vyšetření DK 

Tabulka č. 4 Antropometrické vyšetření DK 

DÉLKA LDK (cm) PDK (cm) 

funkční (relativní) 93 
93 

anatomická (absolutní) 85 
86 

femur 42 
43 

tibie 42 
42 



38 

 

fibula 40 
39 

planta (pata – nejdelší 

prst) 

25 
25.5 

OBVOD LDK (cm) 
PDK (cm) 

stehno (15 cm od pattely) 53 
 

stehno (10 cm od pattely) 56 
61 

kolenní kloub 44 
42 

lýtko (největší) 41 
45 

hlezenní kloub 28 
26 

přes nárt a patu 36 
36 

přes hlavičky metatarsů 24 
25 

Vyšetření kloubní vůle 

Tabulka č. 5 Vyšetření kloubní vůle 

OBLAST LDK PDK 

prstce 
bpn bpn 

metatarzy 
bpn bpn 

Lisfrankův kloub 
bpn bpn 

Chopartův kloub 
bpn bpn 

calcaneus 
bpn bpn 

talo-crurální koub 
bpn bpn 

caput fibulae 
bpn bpn 

kolenní kloub 
bpn bpn 

čéška 
bpn bpn 
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Vyšetření zkrácených svalů 

Tabulka č. 6: Vyšetření zkrácených svalů 

SVALOVÉ 

SKUPINY 

SVAL LDK PDK 

m. triceps surae mm. gastrocnemii 1 0 

m. soleus 1 0 

flexory kyčelních 

kloubů 

m. iliopsoas 1 0 

m. rectus femoris 2 0 

m. tensor fasciae 

latae 

0 0 

adduktory 

kyčelních kloubů 

jednokloubové 0 0 

dvoukloubové 0 1 

flexory kolenních 

kloubů 

m. semitendinosus 

et 

semimembranosus 

0 1 

m. biceps femoris 0 1 

Vyšetření reflexních změn dle Lewita 

Kůže: na LDK distálně od kolenního kloubu zarudlá, lesklá, s lehce sníženou 

teplotou a sníženou pohyblivostí a pružností. Jiné oblasti jsou bez patologického nálezu. 

Podkoží: Snížená pohyblivost a pružnost distálně od kolenního kloubu LDK. 

Jiné oblasti jsou bez patologického nálezu. 

Fascie: Snížená pohyblivost a pružnost distálně od kolenního kloubu LDK. Jiné 

oblasti jsou bez patologického nálezu. 

Svaly: Hypertonie svalových skupin PDK (m. biceps femoris, 

m. semimembranosus, m. semitendinosus, m. tibialis anterior, mm. peronei, 

mm. gastrocnemii a m. soleus) a lýtka LDK. Hypotonie mm. glutei bil. a mm. peronei 

LDK. Jinak normotonní, trigger pointy nenalezeny. 

Jizvy: Jizva na laterální straně kolene a podél fibuly na LDK je dlouhá 21 cm, je 

zhojená a dobře protažitelná všemi směry. Při zvýšeném tlaku pacientka nad hlavičkou 
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fibuly, kde je šroub, pociťuje v úseku cca 3 – 4 cm bolestivost. Řez byl takto dlouhý 

z důvodu kontroly, zda n. peroneus nebyl přerušen. 

Goniometrie 

Tabulka č. 7 Goniometrie 

DOLNÍ KONČETINA LDK AP/PP (°) PDK AP/PP (°) NORMA (°) 

Kyčelní 

kloub 

flexe 110/120 110/120 120-135 

extenze 10/10 12,5/15 10-30 

addukce 25/25 25/25 10-30 

abdukce 45/50 45/50 30-50 

vnitřní 

rotace 

45/45 40/45 30-45 

zevní rotace 10/15 35/40 45-60 

Kolenní 

kloub 

flexe 110/115 125/130 125-160 

extenze 0/0 0/0 0-10 

Hlezenní 

kloub 

flexe 55/50 50/50 45-50 

extenze X/0 5/10 10-30 

inverze 40/35 35/35 35-50 

everze X/20 20/20 15-30 

Legenda: X=neschopnost pohyb provést 

Neurologické vyšetření: 

Při vyšetření hlavových nervů nebyl zjištěn patologický nález. 

DKK: 

Čití: povrchové (L4, L5, S1) – na PDK v normě, na LDK v segmentu 

S1 z laterální a dorzální strany lýtka pociťuje dotyk tupý, jakoby 

DK byla v tomto místě promrzlá 
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hluboké (polohocit, pohybocit) – bez patologického nálezu 

Reflexy:  patelární – výbavný, bil. normoreflexie 

reflex Achillovy šlachy – výbavný, bil. normoreflexie 

medioplantární – výbaný, PDK normoreflexie, LDK hyporeflexie 

Pyramidové jevy zánikové (paretické): 

Mingazzini – bil. negativní 

Barre – na PDK negativní, na LDK pozitivní 

fenomén retardace – negativní 

Pyramidové jevy iritační (spastické): 

extenční: 

Babinski – bil. negativní 

Chaddock – bil. negativní 

Oppenheim – bil. negativní 

flekční: 

Rossolimo – bil. negativní 
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Vyšetření svalového testu dle Jandy 

Tabulka č. 8 Vyšetření svalového testu 

KLOUB POHYB SVAL LDK PDK 

kyčelní kloub flexe m. iliopsoas 5 5 

extenze m. gluteus maximus 5 5 

m. biceps femoris 

m. semitendinosus 

m. semimembranosus 

addukce m. adductor magnus 5 5 

m. adductor longus 

m. adductor brevis 

m. gracilis 

m. pectineus 

abdukce m. gluteus medius 5 5 

m. tensor faciae latae 

m. gluteus minimus 

vnitřní rotace m. quadratus femoris 5 5 

m. piriformis 

m. gluteus maximus 

m. gemellus superior et 

inferior. 
m. obturatorius externus et 

internus 
zevní rotace m. tensor faciae latae 5 5 

m. gluteus minimus 

kolenní kloub flexe m. biceps femoris 5 5 
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m. semimembranosus 

m. semitendinosus 

extenze m. quadriceps femoris 5 5 

hlezenní kloub flexe s pronací m. triceps surae 5 5 

flexe se supinací m. tibialis anterior 5 5 

extenze s pronací m. tibialis posterior 0 5 

extenze se supinací m. peroneus brevis et longus 0 5 

MP klouby flexe 2. – 5. prstce mm. lumbricales 5 5 

flexe palce m. flexor hallucis brevis 5 5 

extenze m. extensor digitorum longus 0 5 

m. extensor digitorum brevis 

m. extensor hallucis brevis 

3.4 Závěr vstupního vyšetření 

Z provedených vyšetření vyplývá, že pacientka LDK výrazně šetří a při běžných 

činnostech ji vůbec nezapojuje, přitom je končetina, dle ortopedů, již plně schopna plnit 

zátěžovou funkci. Tato skutečnost je zřejmě způsobena psychickým blokem, který 

pacientka má. LDK nedůvěřuje, pociťuje v ní slabost a pocit, jakoby mělo opět dojít 

ke zlomenině. Velkým problémem je lateralizace k pravé straně, pacientka si vůbec 

neuvědomuje, že stojí téměř celou vahou na PDK. Také stereotyp chůze o berlích je 

velmi pozměněný. LDK při chůzi jen klade na přednoží a rychlým krokem se ihned 

staví na PDK, přičemž pánev je skloněná doleva jako při stoji na PDK. Svalová síla 

a stabilita PDK je dobrá, na LDK se nepostaví. Z úklonu pánve k levé straně vyplývá, 

že si pacientka ulevuje a laterální korzet kyčelního kloubu nezapojuje. Jizva je dobře 

protažitelná ve všech vrstvách, přesto je doporučována pacientce péče o jizvu. Pociťuje 

bolestivost nad hlavičkou fibuly. Při neurologickém vyšetření byla zjištěna hyporeflexie 

medio-plantárního reflexu na LDK, pozitivní Rosolimo na LDK a dále změněné 

povrchové čití na LDK v segmentu S1 z laterální a dorzální strany lýtka (otupělost). 
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V důsledku snížené mobility LDK při denních činnostech je snížen rozsah pohyblivosti 

v kyčelním kloubu do extenze a zevní rotace, v kolenním a hlezenním kloubu do flexe. 

Na PDK je pohyblivost v normě, jen dorzální flexe v hlezenním kloubu je omezena. 

Snížený rozsah pohybu především v kyčelním kloubu do extenze a hlezenním kloubu 

do flexe (jaké?) můžeme přikládat zkráceným svalům (viz. tabulka). Omezení 

pohyblivosti kolenního kloubu je v důsledku prodělané operace a zatuhnutí kolene. 

Svalová síla je na obou DK dobrá, s výjimkou svalů zásobených z větve  n. peroneus 

(profundus, superficialis???), kde je nulová. Při antropometrickém vyšetření bylo 

zjištěno, že je LDK hypotrofická, výrazné rozdíly v obvodech DK. Kolenní kloub LDK 

je lehce zbytnělý oproti PDK. V délkách DKK se končetiny rozchází jen v délce planty 

a to v důsledku minimálního zatížení LDK. Vyšetření kloubní vůle na DKK bylo bez 

patologického nálezu. Z pohybových stereotypů byla vyšetřena jen abdukce a extenze 

v kyčelním kloubu, kde byly výrazné rozdíly oproti správnému provedení. Při abdukci 

na obou DKK převažoval tenzorový mechanismus, mm. glutei vykazovaly minimální 

aktivitu. Extenze na LDK byla téměř v normě, až na zapojení paravertebrálních svalů. 

Na PDK to bylo výrazně horší. Prvotně docházelo k zapojení zádových svalů 

s výrazným prohnutím v bedrech a až poté svalů pánve a hamstringů. 

3.5 Krátkodobý plán 

V terapii se v následujících dvou týdnech zaměříme především na zlepšení 

stereotypu chůze o berlích, případně bez berlí, zlepšení mobility pacientky, navýšení 

svalové síly LDK. Budeme se věnovat SMS (senzomotorická stimulace) a v ní nácviku 

chůze, přenášení váhy, zlepšování stability a statiky LDK atd. Dále uvolňování 

přetěžovaných svalů, protahování zkrácených svalů a relaxačním 

technikám. V neposlední řadě je cílem fyzioterapie podpořit reinervaci peroneálních 

svalů zásobených z větve poškozeného n. peroneus communis, a to stimulací pomocí 

metody sestry Kenny a elektrostimulací. Do terapie zapojíme také stoj ve space curl 

a dynamický stůl. 

Pacientka se bude věnovat péči o jizvu dle instruktáže a bude provádět 

autoterapii (cviky, které se v průběhu terapie naučí a střečink). 
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3.6 Dlouhodobý plán 

Denně pokračování v elektrostimulaci n. peroneus ve FNKV. Ambulantně 

docházet na terapii nejlépe také do FNKV 2x – 3x týdně – Vojtova metoda (rozložená 

poloha), metoda sestry Kenny na n. peroneus, TMT DKK, SMS DKK, nácvik chůze bez 

FH, posílení oslabených a protahování zkrácených svalů LDK, zlepšení stability 

a svalové koordinace LDK především při pohybech v kolenním a kyčelním kloubu 

(chůze), udržování a navyšování svalové síly m. tibialis posterior pro případnou 

pozdější transpozici, pokud nedojde k obnovení funkce nervu do 6 měsíců a pacientka 

bude mít zájem operaci podstoupit. Cvičení doma dle instruktáže – v rozložené poloze 

na posteli aktivně stimulovat periferii, aktivace HSS, prvky SMS, nácvik stoje před 

zrcadlem, rovnoměrné rozložení váhy na obě DKK s pomocí dvou vah, nácvik nášlapu 

a chůze s oporou či asistencí, posilování LDK s pomocí Therabandu (cvičební guma) 

a dalších pomůcek. Denně péče o jizvu, udržování protažitelnosti, promašťovat. Pro 

zlepšení stability kolenního kloubu užívat kineziotape nebo neoprenovou ortézu. 

3.7 Průběh terapie 

1. Terapeutická jednotka: 

Datum: 2. 2. 2015 

Status praesens: 

Subjektivní: Bez obtíží. Doufá, že na konci terapie zvládne chůzi bez FH. 

Objektivní: Pacientka vypadá motivovaně. Stoj a chůze je stejná jako při vstupním 

kineziologickém rozboru. Chodí v pevné sportovní obuvi o 2 FH a užívá krátkou 

peroneální pásku. Po odložení FH LDK prakticky nezatěžuje a skáče po PDK. LDK by 

podle ortopedů měla snést 100% zatížení. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Stimulace a facilitace plosek nohou, facilitace extenzorů nohy, prstů a palce 

nohy, senzomotorická stimulace, uvolnění svalů stehna na obou DKK. 
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Návrh terapie: 

Manuální facilitace a stimulace plosek nohou, zvýšení prokrvení, metoda sestry 

Kenny na výše zmíněné svalové skupiny, senzomotorická stimulace v nižších polohách 

(na čtyřech, v kleče), TMT na DKK. 

Provedení: 

Nespecifická bodová masáž plosek nohou, 3x po sobě provedena metoda sestry 

Kenny na m. tibialis anterior, mm. peronei, m. extensor hallucis longus et brevis, 

m. extensor digitorum longus et brevis s facilitací pomocí druhé DK, přenášení váhy 

a zatěžování především LDK v podporu na čtyřech a v kleče s oporou o lehátko, TMT – 

kůže, podkoží, fascií a svalů stehna (m. quadriceps femoris, m. tensor fasciae latae, 

mm. adductores). 

Výsledek terapie: 

Subjektivní: terapii snášela pacientka dobře, chce v ní pokračovat. 

Objektivní: Došlo k zahřátí plosek, především na LDK, kde bývá periferie hůře 

prokrvena. Při metodě sestry Kenny nebyla zaznamenána žádná aktivita výše 

zmíněných svalů a pohyb byl prováděn s pomocí terapeuta. Pacientka neměla problém 

přenést v podporu na čtyřech nebo v kleče s oporou o lehátko většinu své váhy nad 

LDK. Po nespecifických TMT došlo pocitově k uvolnění na obou DKK především 

m. quadriceps femoris a mm. adductores, které jevily známky přetížení. 

2. Terapeutická jednotka: 

Datum: 3. 2. 2015 

Status praesens: 

Subjektivní: Včerejší terapie pacientce prý vyhovovala a ráda bude pokračovat 

dále. Cítí se dobře. 

Objektivní: Od včerejška beze změn 
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Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Stimulace a facilitace plosek nohou, facilitace extenzorů nohy, prstů a palce nohy, 

senzomotorická stimulace, uvolnění svalů na obou DKK. 

Návrh terapie: 

Manuální facilitace a stimulace plosek nohou, zvýšení prokrvení, metoda sestry 

Kenny na výše zmíněné svalové skupiny, senzomotorická stimulace v nižších polohách 

(na čtyřech, v kleče, vsedě na gymbalu), space curl, TMT na DKK, protažení m. triceps 

surae. 

Provedení: 

Nespecifická bodová masáž plosek nohou, 3x po sobě provedena metoda sestry 

Kenny na m. tibialis anterior, mm. peronei, m. extensor hallucis longus et brevis, 

m. extensor digitorum longus et brevis s facilitací pomocí druhé DK, přenášení váhy 

a zatěžování především LDK v podporu na čtyřech a v kleče s oporou o lehátko, na 

gymbalu pak vzpřímený sed, kutálení míče pod sebou v sagitální a frontální rovině, 

střídavá flexe v kyčelním kloubu LDK a PDK nad podložku, snaha o stabilizaci, stoj ve 

space curl, pohyb pouze v sagitální rovině, pohupování v kolenou, snaha o aktivaci 

svalů a zapojení LDK, TMT – nespecifické uvolnění kůže, podkoží, fascií a svalů 

celých DKK (m. quadriceps femoris, m. tensor fasciae latae, mm. adductores, m. triceps 

surae) včetně protažení m. triceps surae vleže na zádech a mobilizace kloubů nohy 

a hlezenního kloubu dle Lewita. 

Výsledek terapie: 

Subjektivní: Pacientka terapii hodnotí pozitivně. Problém je, že neví, jak se na 

LDK postavit. Má strach, přestože ví, že koleno již snese plnou zátěž. 

Objektivní: Došlo k zahřátí plosek, především na LDK, kde bývá periferie hůře 

prokrvena. Při metodě sestry Kenny nebyla zaznamenána žádná aktivita výše 

zmíněných svalů a pohyb byl prováděn s pomocí terapeuta. Pacientka neměla problém 

přenést v podporu na čtyřech nebo v kleče s oporou o lehátko většinu své váhy nad 

LDK. Na gymbalu měla zezačátku potíž s udržením stability, což se ale postupem 
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cvičení zlepšilo. Na space curl pacientka zpočátku jevila známky paniky a pohyb 

v sagitální rovině jí byl výrazně nepříjemný, což se postupem času zlepšilo. Pro terapii 

to ale bylo příznivé, jelikož zapomněla na potíže s LDK a krásně ji při stoji aktivně 

zapojovala. Po nespecifických TMT došlo pocitově k uvolnění na obou DKK především 

m. quadriceps femoris, mm. adductores i m. triceps surae, které jevily známky přetížení. 

M. triceps surae je na obou stranách tuhý, především na LDK a nepodařil se téměř 

vůbec protáhnout. Po mobilizaci DKK došlo pocitově k rozvolnění drobných kloubů 

nohy, především intermetatarzálních kloubů. 

3. Terapeutická jednotka: 

Datum: 4. 2. 2015 

Status praesens: 

Subjektivní: Pacientka se cítí při stoji sebejistěji. Po včerejší terapeutické jednotce 

má dobrý pocit. 

Objektivní: Již při příchodu pacientka LDK zatěžuje více než v předchozích 

dnech. Chůze je stále kulhavá. Stoj se snaží korigovat, ale stále má tendenci stavět se do 

pohovu na PDK. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Stimulace a facilitace plosek nohou, facilitace extenzorů nohy, prstů a palce nohy, 

senzomotorická stimulace, aktivace svalů DKK v cyklickém pohybu, uvolnění svalů na 

obou DKK. 

Návrh terapie: 

Manuální facilitace a stimulace plosek nohou, zvýšení prokrvení, metoda sestry 

Kenny na výše zmíněné svalové skupiny, senzomotorická stimulace v nižších polohách 

(na čtyřech, v kleče, z kleku do nakročení), rotoped, TMT na DKK, protažení m. triceps 

surae. 
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Provedení: 

Nespecifická bodová masáž plosek nohou, 3x po sobě provedena metoda sestry 

Kenny na m. tibialis anterior, mm. peronei, m. extensor hallucis longus et brevis, 

m. extensor digitorum longus et brevis s facilitací pomocí druhé DK, přenášení váhy 

a zatěžování především LDK v podporu na čtyřech a v kleče s oporou o lehátko, chůze 

po čtyřech vpřed a vzad, z kleku u lehátka poté pokus postavit se na LDK s oporou o 

lehátko do stoje, instruktáž k užívání rotopedu (denně 2x10 min), TMT – nespecifické 

uvolnění kůže, podkoží, fascií a svalů celých DKK (m. quadriceps femoris, m. tensor 

fasciae latae, mm. adductores, m. triceps surae) včetně protažení m. triceps surae vleže 

na zádech a mobilizace kloubů nohy a hlezenního kloubu dle Lewita. 

Výsledek terapie: 

Subjektivní: Dle pacientky došlo ke znatelnému zlepšení, snaží se LDK více 

zatěžovat, je ráda, že jí někdo koriguje, pociťuje větší jistotu. 

Objektivní: Došlo k zahřátí plosek, především na LDK, kde přetrvávají problémy 

s prokrvením periferie. Při metodě sestry Kenny nebyla zaznamenána žádná aktivita 

výše zmíněných svalů a pohyb byl prováděn s pomocí terapeuta. Pacientka neměla 

problém přenést v podporu na čtyřech nebo v kleče s oporou o lehátko většinu své váhy 

nad LDK. Chůze po čtyřech jí také nedělala problémy. Stoj z kleku s oporou o lehátko 

bylo těžké zkorigovat, byl proveden spíše švihem s výrazným předklonem trupu 

a oporou o HKK. Rotoped pacientka uvítala, je pro ni vhodný. Po nespecifických TMT 

došlo pocitově k uvolnění na obou DKK především m. quadriceps femoris, 

mm. adductores i m. triceps surae, které jevily známky přetížení. M. triceps surae je na 

obou stranách tuhý, stále především na LDK, ale oproti včerejší terapeutické jednotce 

již méně. Po mobilizaci DKK došlo opět pocitově k rozvolnění drobných kloubů nohy, 

především intermetatarzálních kloubů. 
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Terapeutická jednotka: 

Datum: 5. 2. 2015 

Status praesens: 

Subjektivní: Pacientce terapie vyhovuje a prý svědčí, má ze sebe dobrý pocit. 

Snaží se i sama cvičit, chodí na rotoped a posilovací křeslo. 

Objektivní: Den ode dne dochází ke zlepšení, jak chůze, tak držení těla při stoji. 

Dnes provedeno vyšetření – stoj na dvou vahách: 60 kg PDK a 40 kg LDK při snaze o 

vyrovnání zatížení rovnoměrně na obě DKK. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Stimulace a facilitace plosek nohou, facilitace extenzorů nohy, prstů a palce nohy, 

senzomotorická stimulace, nácvik chůze, uvolnění svalů na obou DKK. 

Návrh terapie: 

Manuální facilitace a stimulace plosek nohou, zvýšení prokrvení, metoda sestry 

Kenny na výše zmíněné svalové skupiny, senzomotorická stimulace v nižších polohách 

(na čtyřech, v kleče), nácvik nášlapu s využitím propriomedu a žebřin, chůze s asistencí 

terapeuta, space curl, TMT na DKK, protažení m. triceps surae. 

Provedení: 

Nespecifická bodová masáž plosek nohou, 3x po sobě provedena metoda sestry 

Kenny na m. tibialis anterior, mm. peronei, m. extensor hallucis longus et brevis, 

m. extensor digitorum longus et brevis s facilitací pomocí druhé DK, přenášení váhy, 

zanožování DKK a vzpažování HKK, nejprve jednotlivě, poté křížem (LHK vzpažit, 

PDK zanožit a opačně) v podporu na čtyřech, nakročení z kleku na LDK a zvyšování 

zátěže až do stoje s asistencí terapeuta, s oporou o HKK výstup a sestup na propriomed 

DKK střídavě, trénování nášlapu a odvalu chodidla u žebřin, postupně kroková fáze 

s oporou o žebřiny, chůze s asistencí terapeuta (ruce položeny na rukou terapeuta), stoj 

ve space curl, pohyb ve všech rovinách, pohupování v kolenou, kontrolovaný pohyb 

v diagonále, kruhu a osmičkách, aktivace svalů a zapojení LDK do pohybu, TMT – 



51 

 

nespecifické uvolnění kůže, podkoží, fascií a svalů celých DKK (m. quadriceps femoris, 

m. tensor fasciae latae, mm. adductores, m. triceps surae) včetně protažení m. triceps 

surae vleže na zádech a mobilizace kloubů nohy a hlezenního kloubu dle Lewita. 

Výsledek terapie: 

Subjektivní: Pacientka byla nadšená z chůze bez FH a z terapie na space curl, 

TMT jí prý po cvičení usnadňují regeneraci a pociťuje uvolnění, při chůzi stále pociťuje 

nejistotu, již však ví, že ji LDK unese. 

Objektivní: Opět došlo k oboustrannému zahřátí plosek. Při metodě sestry Kenny 

nebyla opět zaznamenána žádná aktivita výše zmíněných svalů a pohyb byl prováděn 

s pomocí terapeuta, došlo k opocení kůže nad peroneálními svaly. Pacientka v podporu 

na čtyřech cvičila bez obtíží, vzpažování a zanožování křížem jí zezačátku dělalo potíž, 

ale rychle se adaptovala. Stoj z polohy v kleče na pravém koleni s nakročením a oporou 

o LDK byl proveden švihově s asistencí terapeuta, velkým předklonem trupu pacientky 

a asistencí PDK. Nácvik nakročení, přenesení váhy a odval LDK u žebřin se po 

několika opakováních radikálně zlepšil, došlo k výraznému snížení opory o HKK 

a pacientka se víceméně celou vahou postavila na LDK. Výstup a sestup na 

propriomedu byl o něco náročnější vzhledem k labilitě, ale opět si pacientka počínala 

podobně jako u žebřin. Chůze s asistencí terapeuta byla velice nejistá, zpočátku 

docházelo k rychlému přísunu PDK k LDK, pacientka ušla přibližně 15m a v průběhu 

této vzdálenosti znatelně prodloužila stojnou fázi na LDK a PDK již předkračovala 

a délka kroku se zvětšovala. Na space curl pacientka již působila sebejistěji, aktivně 

zvládala pohyb do diagonály i osmičky, problematické pro ní byly kruhy, pohyb 

v sagitální rovině (vpřed/vzad) jí je stále velmi nepříjemný, ale ne ve spojitosti s LDK. 

Pro terapii opět velice příznivé, LDK krásně aktivně zapojovala. Po nespecifických 

TMT došlo pocitově k uvolnění na obou DKK opět znatelně především m. quadriceps 

femoris, mm. adductores a m. triceps surae, které jeví známky přetížení. M. triceps 

surae je na obou stranách již pružnější, na LDK stále hůře protažitelný. Po mobilizaci 

DKK. 
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Terapeutická jednotka: 

Datum 6. 2. 2015 

Status praesens: 

Subjektivní: Pacientka se cítí unavená, včera na rotopedu strávila cca 15 min a ve 

vzteku ujela vzdálenost 5 km. 

Objektivní: Pacientce se moc nechce cvičit, je znatelně unavená a stále trochu 

rozzlobená. I její motorický projev působí unaveně. Plánovanou terapii je třeba upravit 

a zkrátit o část senzomotorické stimulace a nácvik chůze. Je třeba se více věnovat 

relaxaci a TMT. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Facilitace extenzorů nohy, prstů a palce nohy, senzomotorická stimulace, uvolnění 

svalů na obou DKK. 

Návrh terapie: 

Metoda sestry Kenny na výše zmíněné svalové skupiny, senzomotorická 

stimulace v poloze na čtyřech, TMT na DKK, protažení m. triceps surae. 

Provedení: 

3x po sobě provedena metoda sestry Kenny na m. tibialis anterior, mm. peronei, 

m. extensor hallucis longus et brevis, m. extensor digitorum longus et brevis s facilitací 

pomocí druhé DK, v poloze na čtyřech přenášení váhy, křížem tlak do podložky, 

z kleku nakročení přes LDK do stoje s oporou o lehátko, TMT – nespecifické uvolnění 

kůže, podkoží, fascií a svalů celých DKK (m. quadriceps femoris, m. tensor fasciae 

latae, mm. adductores, m. triceps surae) včetně protažení m. triceps surae vleže na 

zádech a mobilizace kloubů nohy a hlezenního kloubu dle Lewita. 
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Výsledek terapie: 

Subjektivní: pacientka výrazně pociťovala únavu, kterou jen potvrzovaly záškuby 

svalů LDK při větším zatížení, při metodě sestry Kenny pohyb nepociťovala, nácvik 

chůze pacientka odmítla a uvítala relaxační techniky a TMT. 

Objektivní: při metodě sestry Kenny byla terapeutem v začátku pohybu 

zaznamenána nepatrná aktivita m. tibialis anterior (mohla to být nadměrná aktivita 

m. tibialis posterior), pohyb byl dokončen s pomocí terapeuta. Podpor na čtyřech 

pacientka zvládá bez obtíží a dokáže se sama zkorigovat do výchozí polohy. Stoj 

z kleku přes LDK s oporou o lehátko je prováděn stejným způsobem jako v předchozích 

dnech. Po nespecifických TMT došlo pocitově k uvolnění na obou DKK opět znatelně 

především m. quadriceps femoris, mm. adductores a m. triceps surae, které jeví známky 

přetížení. M. triceps surae je na obou stranách již pružnější, na LDK stále hůře 

protažitelný. Všechny zmíněné svaly mají výrazně nižší napětí než na počátku terapie. 

Po mobilizaci DKK došlo opět pocitově k celkovému uvolnění drobných kloubů nohy. 

4. Terapeutická jednotka: 

Datum: 9. 2. 2015 

Status praesens: 

Subjektivní: Pacientka víkend trávila doma. Je prý odpočatá, přestože měla dost 

práce. V sobotu byla s kamarádkami v baru, tam dojela MHD, zpět si pak vzala taxi. 

Vše zvládla bez obtíží, jen si stále stěžuje na FH a již neočekává, že je po skončení 

terapie bude moct odložit. 

Objektivní: Vypadá to, že si pacientka odpočala a trochu se odreagovala. Její elán 

nepolevil, přestože terapie zřejmě nesplní její očekávání. LDK stále dost opomíjí, bez 

FH poskakuje na PDK. S oporou o FH je ale chůze výrazně lepší a stojná fáze na LDK 

se prodlužuje a zatížení se zvyšuje. Při stoji pak pacientka, když si to uvědomuje, tělo 

vyrovnává prakticky do osy stojné báze, což je naším cílem. 
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Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Stimulace a facilitace plosek nohou, facilitace extenzorů nohy, prstů a palce nohy, 

senzomotorická stimulace vestoje i v poloze na čtyřech, nácvik chůze, korekce stoje, 

uvolnění svalů na obou DKK. 

Návrh terapie: 

Manuální facilitace a stimulace plosek nohou, zvýšení prokrvení, metoda sestry 

Kenny na výše zmíněné svalové skupiny, senzomotorická stimulace pomocí 

dynamického stolu, na čtyřech, nácvik nášlapu s využitím propriomedu a žebřin, chůze 

s asistencí terapeuta, korekce stoje, TMT na DKK, protažení m. triceps surae a m. rectus 

femoris. 

Provedení: 

Nespecifická bodová masáž plosek nohou, 3x po sobě provedena metoda sestry 

Kenny na m. tibialis anterior, mm. peronei, m. extensor hallucis longus et brevis, 

m. extensor digitorum longus et brevis s facilitací pomocí druhé DK, hra tenisu a sběr 

jablek (program napojený na dynamický stůl) v dynamickém stolu s rozsahem náklonu 

12° do všech stran, přenášení váhy, zanožování DKK a vzpažování HKK, nejprve 

jednotlivě, poté křížem (LHK vzpažit, PDK zanožit a opačně) v podporu na čtyřech, 

nakročení z kleku na LDK a zvyšování zátěže až do stoje s asistencí terapeuta, s oporou 

o HKK výstup a sestup na propriomed DKK střídavě, trénování nášlapu a odvalu 

chodidla u žebřin, postupně kroková fáze s oporou o žebřiny, chůze s asistencí terapeuta 

(ruce položeny na rukou terapeuta), korekce stoje před zrcadlem, TMT – nespecifické 

uvolnění kůže, podkoží, fascií a svalů celých DKK (m. quadriceps femoris, m. tensor 

fasciae latae, mm. adductores, m. triceps surae) včetně protažení m. triceps surae vleže 

na zádech a PIR s protažením na m. rectus femoris LDK vleže na břiše s fixací sacra, 

mobilizace kloubů nohy a hlezenního kloubu dle Lewita. 

Výsledek terapie: 

Subjektivní: Po terapeutické jednotce se pacientka cítila příjemně unavená, 

ke konci jednotky již vnímala únavový třes na LDK, při chůzi pociťuje větší jistotu. 
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Objektivní: Došlo k oboustrannému zahřátí plosek. Při metodě sestry Kenny byla 

terapeutem v začátku pohybu opět zaznamenána nepatrná aktivita m. tibialis anterior 

(pravděpodobně ho podporuje m. tibialis posterior), pohyb byl dokončen s pomocí 

terapeuta. Dynamický stůl je pro pacientku zábavný, náklon do stran ji nedělal potíže, 

horší to bylo s maximálním náklonem vzad a vpřed. Byla nutná neustálá korekce stoje. 

Pacientka v podporu na čtyřech cvičila bez obtíží, vzpažování a zanožování křížem již 

zvládala bez výrazného vychýlení, jen občas docházelo k prohnutí v oblasti beder. Stoj 

z polohy v kleče na pravém koleni s nakročením a oporou o LDK byl proveden opět 

s asistencí terapeuta, ale již plynule a pomalu přes LDK, předklon trupu je stále větší, 

než by měl být. Nácvik nakročení, přenesení váhy a odval LDK u žebřin již byl 

prováděn téměř bez opory o HKK a pacientka se víceméně celou vahou postavila na 

LDK a udělala plynulý pomalý krok. Výstup a sestup na propriomedu včetně plynulého 

nášlapu pacientka zvládala dle instrukcí a labilita ji již nevadila. Chůze s asistencí 

terapeuta byla jistější, od začátku se snažila prodloužit stojnou fázi na LDK a dělat 

pomalý krok, hezky se na LDK během chůze plnou váhou postavila a brzdila nášlap 

PDK, při chůzi bez asistence terapeuta docházelo k rychlému přísunu PDK k LDK, 

pacientka ušla přibližně 20 m a v závěrečných metrech již docházelo k viditelným 

záškubům svalů LDK v důsledku únavy. Stoj před zrcadlem pacientka dokázala dle 

pokynů terapeuta korigovat sama. Po nespecifických TMT dochází pravidelně pocitově 

k uvolnění na obou DKK. Celkově jsou DKK v lepším stavu, co se týče napětí, než na 

začátku terapie. Triceps surae je již na obou DKK přibližně stejně pružný a nemůžeme 

již hovořit o zkrácení. M. rectus femoris LDK je oproti PDK výrazně zkrácený, flexe 

v kolenním kloubu cca 100°, fenomén tání je však přítomný a tvrdá zarážka nastupuje 

přibližně při 115° flexi v kolenním kloubu. Mobilizace DKK krásně uvolní drobné 

klouby nohy. 

5. Terapeutická jednotka: 

Datum: 10. 2. 2015 

Status praesens: 

Subjektivní: Pacientka vítá terapeutickou jednotku jako vysvobození. Nerada tráví 

čas na pokoji. Spolubydlící jsou prý příliš upovídané. Na terapii se těší, především na 

space curl a chůzi. 
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Objektivní: Má dobrou náladu. Před příchodem cvičila na posilovacím křesle 

(extenze v kolenním klubu). LDK dosti odlehčuje, ale po upozornění zpomalí a o LDK 

se opírá. Je třeba pacientku donutit, aby si uvědomovala, že musí LDK více zapojovat 

při všech činnostech. Stoj již koriguje sama automaticky. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Stimulace a facilitace plosek nohou, facilitace extenzorů nohy, prstů a palce nohy, 

senzomotorická stimulace ve space curl, vsedě na gymbalu a vestoje, nácvik chůze, 

uvolnění svalů na obou DKK. 

Návrh terapie: 

Manuální facilitace a stimulace plosek nohou, zvýšení prokrvení, metoda sestry 

Kenny na výše zmíněné svalové skupiny, senzomotorická stimulace pomocí space curl, 

vsedě na gymbalu a na propriomedu, nácvik nášlapu s využitím propriomedu a žebřin, 

chůze s asistencí terapeuta, TMT na DKK, protažení m. triceps surae a m rectus 

femoris. 

Provedení: 

Nespecifická bodová masáž plosek nohou, 3x po sobě provedena metoda sestry 

Kenny na m. tibialis anterior, mm. peronei, m. extensor hallucis longus et brevis, 

m. extensor digitorum longus et brevis s facilitací pomocí druhé DK, ve space curl 

vytváření diagonál, osmiček a kruhů, na závěr pacientka zkoušela vetší rozsah pohybu 

ve všech možných směrech, který již plně nekontrolovala, na gymbalu pak vzpřímený 

sed, kutálení míče pod sebou v sagitální a frontální rovině a kombinovaně kroužky, 

střídavá flexe v kyčelním klouu LDK a PDK nad podložku, snaha o stabilizaci, poskoky 

vsedě na míči, ze sedu při poskocích stoj, tři opakování, přenášení váhy vestoje na zemi 

a následně na propriomedu s oporou o HKK, výstup a sestup na propriomed DKK 

střídavě již téměř bez opory, trénování nášlapu a odvalu chodidla u žebřin, postupně 

kroková fáze s oporou o žebřiny, chůze s asistencí terapeuta (ruce pacienta položeny na 

rukou terapeuta), TMT – nespecifické uvolnění kůže, podkoží, fascií a svalů celých 

DKK (m. quadriceps femoris, m. tensor fasciae latae, mm. adductores, m. triceps surae) 

včetně protažení m. triceps surae vleže na zádech a PIR s protažením na m. rectus 
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femoris LDK vleže na břiše s fixací sacra, mobilizace kloubů nohy a hlezenního kloubu 

dle Lewita. 

Výsledek terapie: 

Subjektivní: Pacientka si dnes více důvěřovala a chtěla zkusit chůzi rovnou bez 

asistence, měla radost, že dosáhla poprvé 100% zatížení LDK, jen pociťovala nejistotu, 

co se stability týče, na konci jednotky se opět dostavila únava. 

Objektivní: Došlo k oboustrannému zahřátí plosek. Při metodě sestry Kenny byla 

terapeutem v začátku pohybu opět zaznamenána nepatrná aktivita m. tibialis anterior 

(pravděpodobně ho podporuje m. tibialis posterior), pohyb byl dokončen s pomocí 

terapeuta. Při stoji ve space curl je pacientka již velmi jistá a diagonály, osmičky i kruhy 

zvládá. Neřízené pohyby si pacientka užívala. LDK je při cvičení aktivní a krásně se 

zapojuje. Po návratu na pevnou zem má pacientka pocit lehkosti. Na gymbalu je 

pacientka stále lehce nejistá, zvlášť při střídavé flexi v kyčelních kloubech DKK. 

Poskoky a stoj z míče se pacientce líbil a byl bez problémů. Vestoje na zemi je 

přenášení váhy s oporou pro pacientku hračkou, bez opory je to již horší a nedostane se 

úplně nad LDK, na propriomedu s oporou o HKK zvládá přenášení váhy také dobře, ani 

podřepy ji nedělají sebemenší obtíže. Nácvik nakročení, přenesení váhy a odval LDK 

u žebřin byl prováděn téměř bez opory o HKK a pacientka se celou vahou postavila na 

LDK a udělala plynulý pomalý krok. Výstup a sestup na propriomedu včetně plynulého 

nášlapu pacientka zvládala dle instrukcí a labilita ji nečinila obtíže. Nejprve chtěla 

zkusit chůzi bez asistence, ale byla hodně kulhavá. Chůze s asistencí terapeuta potom 

byla horší, od začátku kulhavá, přísun PDK byl rychlý a nad LDK se téměř vůbec 

nepostavila. Až po dostatečně důrazném upozornění a korekci terapeuta se stojná fáze 

na LDK prodloužila a pacientka se nad ní postavila. Ušla opět přibližně 20 m 

a v závěrečných metrech již docházelo k viditelným záškubům svalů LDK v důsledku 

únavy. Po nespecifických TMT dochází pravidelně pocitově k uvolnění na obou DKK. 

Celkově jsou DKK v lepším stavu, co se týče napětí, než na začátku terapie. M triceps 

surae je již protahován jen preventivně, aby nedošlo ke zkrácení, na obou DKK je 

přibližně stejně pružný. M. rectus femoris LDK je oproti PDK stále výrazně zkrácený, 

flexe v kolenním kloubu cca 100°, fenomén tání je přítomný a tvrdá zarážka nastupuje 

přibližně při 115° až 120° flexi v kolenním kloubu. Mobilizace DKK krásně uvolní 

drobné klouby nohy. 
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6. Terapeutická jednotka: 

Datum: 11. 2. 2015 

Status praesens: 

Subjektivní: Po včerejší terapeutické jednotce pacientka již sama necvičila, byla 

dosti unavená. Dnes je prý připravená opět na 100%, jen jí lehce při větší zátěži 

pobolívá koleno na LDK. 

Objektivní: Pacientčin pohybový projev je znatelně lepší. Chůze je rozvážnější, 

dává si pozor při nášlapu a postupném zatížení LDK. Pánev se snaží vyrovnávat do osy. 

Pohledem kontroluje nášlap LDK. Při stoji zatěžuje obě dvě končetiny rovnoměrně 

a stojí v ose stojné báze, o FH se moc neopírá. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Stimulace a facilitace plosek nohou, facilitace extenzorů nohy, prstů a palce nohy, 

senzomotorická stimulace pomocí dynamického stolu, na čtyřech a ve stoje, nácvik 

chůze, uvolnění svalů na obou DKK. 

Návrh terapie: 

Manuální facilitace a stimulace plosek nohou, zvýšení prokrvení, metoda sestry 

Kenny na výše zmíněné svalové skupiny, senzomotorická stimulace pomocí 

dynamického stolu, v poloze na čtyřech a na propriomedu, nácvik nášlapu s využitím 

propriomedu a žebřin, chůze s asistencí terapeuta, TMT na DKK, protažení m. triceps 

surae a m rectus femoris. 

Provedení: 

Nespecifická bodová masáž plosek nohou, 3x po sobě provedena metoda sestry 

Kenny na m. tibialis anterior, mm. peronei, m. extensor hallucis longus et brevis, 

m. extensor digitorum longus et brevis s facilitací pomocí druhé DK, hra tenisu a sběr 

jablek (program napojený na dynamický stůl) v dynamickém stolu s rozsahem náklonu 

12° do všech stran, přenášení váhy, tlačení do podložky, střídavě vytáčení pokrčené 

PDK a LDK do zevní rotace, zanožování DKK a vzpažování HKK, nejprve jednotlivě, 

poté křížem (LHK vzpažit, PDK zanožit a opačně) v podporu na čtyřech, přenášení 
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váhy vestoje na zemi a následně na propriomedu s oporou o HKK, výstup a sestup na 

propriomed DKK střídavě již téměř bez opory, zopakování nášlapu a odvalu chodidla 

u žebřin, opět postupně kroková fáze s oporou o žebřiny, chůze s asistencí terapeuta 

(ruce pacienta položeny na rukou terapeuta), TMT – nespecifické uvolnění kůže, 

podkoží, fascií a svalů celých DKK (m. quadriceps femoris, m. tensor fasciae latae, 

mm. adductores, m. triceps surae) včetně protažení m. triceps surae vleže na zádech 

a PIR s protažením na m. rectus femoris LDK vleže na břiše s fixací sacra, mobilizace 

kloubů nohy a hlezenního kloubu dle Lewita. 

Výsledek terapie: 

Subjektivní: Většinu cviků již pacientka prý cvičí ve volných chvílích, záškuby 

mm. Peronei zaznamenané u hlavičky fibuly terapeutem pacientka nevnímala, 

bolestivost kolenního kloubu LDK při flexi je minimální. 

Objektivní: Došlo k oboustrannému zahřátí plosek. Při metodě sestry Kenny byla, 

jako při předchozích terapeutických jednotkách, terapeutem v začátku pohybu 

zaznamenána nepatrná aktivita m. tibialis anterior (pravděpodobně ho podporuje 

m. tibialis posterior) a nově pak zaznamenán záškub mm. peronei poblíž hlavičky os 

fibulae, pohyb byl dokončen s pomocí terapeuta. Při stoji v dynamickém stolu došlo 

k žádanému napřímení, pacientka se již o stůl tak neopírá, je stále nutná korekce stoje. 

LDK je při cvičení aktivní a krásně se zapojuje, jen dnes lehce bolestivé koleno. 

V podporu na čtyřech občasné prohnutí v oblasti beder a nutná korekce. Vytáčení 

pokrčené DK zevně pacientce činilo největší problém, pořád se vytáčela celou pánví, 

žádaný však byl pohyb jenom v kyčelním kloubu. Ve stoje na zemi přenášení váhy 

s oporou zvládá, bez opory stále horší a nad LDK se zcela nepostaví, na propriomedu 

s oporou o HKK zvládá přenášení váhy a podřepy velice dobře. Nácvik nakročení, 

přenesení váhy a odval LDK u žebřin proveden téměř bez opory o HKK a jen pro 

zopakování. Výstup a sestup na propriomedu včetně plynulého nášlapu bez problémů. 

Chůze s asistencí terapeuta dnes excelentní, stojná fáze na LDK plynulá a dostatečně 

dlouhá, vůbec nekulhá. Vzdálenost se také prodlužuje, dnes ušla 30m a ani nedocházelo 

k záškubům svalů LDK v důsledku únavy. Po nespecifických TMT dochází pravidelně 

pocitově k uvolnění na obou DKK. Celkově jsou DKK v lepším stavu, co se týče napětí, 

než na začátku terapie. Triceps surae je již protahován jen preventivně, aby nedošlo 

ke zkrácení, na obou DKK je přibližně stejně pružný. M. rectus femoris LDK je oproti 
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PDK stále výrazně zkrácený, flexe v kolenním kloubu cca 110°, fenomén tání je 

přítomný a tvrdá zarážka nastupuje přibližně při 120° flexi v kolenním kloubu. 

Mobilizace DKK celkově uvolní drobné klouby nohy. 

 

7. Terapeutická jednotka: 

Datum: 12. 2. 2015 

Status praesens: 

Subjektivní: Pacientka se těší na space curl a chůzi. Stále mluví o tom, že zítra si 

spolu po výstupním kineziologickém rozboru zazávodíme v běhu po nemocnici, pokud 

ji tedy donesou tretry. Již se však smířila s tím, že bez FH z nemocnice neodejde. 

Terapii zde hodnotí kladně a prý jí velmi pomohla, především proto, že byla tak 

intenzivní. 

Objektivní: Pacientka je před terapeutickou jednotkou opět velmi aktivní, 

optimisticky naladěná a před příchodem šlape na rotopedu. Po příchodu a odložení FH 

již konečně zapojuje při přesunu i LDK a kulhavou chůzí přechází k lehátku. I při stoji 

bez FH zvládá rovnoměrně rozložit váhu na obě dvě DK. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Stimulace a facilitace plosek nohou, facilitace extenzorů nohy, prstů a palce nohy, 

senzomotorická stimulace ve space curl a vestoje, nácvik chůze, uvolnění svalů na obou 

DKK. 

Návrh terapie: 

Manuální facilitace a stimulace plosek nohou, zvýšení prokrvení, metoda sestry 

Kenny na výše zmíněné svalové skupiny, senzomotorická stimulace pomocí space curl, 

vsedě na gymbalu a na propriomedu, nácvik nášlapu s využitím propriomedu a žebřin, 

chůze s asistencí terapeuta, TMT na DKK, protažení m. triceps surae a m. rectus 

femoris. 

Provedení: 
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Nespecifická bodová masáž plosek nohou, 3x po sobě provedena metoda sestry 

Kenny na m. tibialis anterior, mm. peronei, m. extensor hallucis longus et brevis, 

m. extensor digitorum longus et brevis s facilitací pomocí druhé DK, ve space curl 

vytváření diagonál, osmiček a kruhů, na závěr pacientka zkoušela opět vetší rozsah 

pohybu ve všech možných směrech, který již plně nekontrolovala, přenášení váhy 

a podřepy vestoje na zemi a následně na propriomedu s oporou i bez opory o HKK, 

výstup a sestup na propriomed DKK střídavě opět téměř bez opory, trénování nášlapu 

a odvalu chodidla u žebřin, postupně kroková fáze s oporou o žebřiny, chůze s asistencí 

terapeuta (ruce pacienta položeny na rukou terapeuta) – zopakování před ukončením 

terapie včetně instruktáže, TMT – nespecifické uvolnění kůže, podkoží, fascií a svalů 

celých DKK (m. quadriceps femoris, m. tensor fasciae latae, mm. adductores, m. triceps 

surae) včetně protažení m. triceps surae vleže na zádech a PIR s protažením na m. rectus 

femoris LDK vleže na břiše s fixací sacra, mobilizace kloubů nohy a hlezenního kloubu 

dle Lewita. 

Výsledek terapie: 

Subjektivní: Terapii ve space curl si pacientka velice pochvaluje, také cviky si již 

prý zapamatovala a všem rozumí, nepociťuje zvýšené napětí na DKK, většina 

prostředků proprioceptivní stimulace je pro pacientku tou správnou volbou a hodnotí je 

kladně. 

Objektivní: Došlo k oboustrannému zahřátí plosek. Při metodě sestry Kenny byla, 

jako při předchozích terapeutických jednotkách, terapeutem v začátku pohybu 

zaznamenána nepatrná aktivita m. tibialis anterior, záškub mm. peronei poblíž hlavičky 

os fibulae nezaznamenán, pohyb byl dokončen s pomocí terapeuta. Stoj ve space curl 

korigován pacientkou již od prvních chvílí, trup zpevněn, pacientka se nevychyluje 

z osy – opět diagonály, osmičky i kruhy zvládá. Neřízené pohyby si pacientka užívá 

naposledy. LDK je při cvičení aktivní a zapojuje se bez rozdílu oproti PDK. Po návratu 

na pevnou zem má pacientka pocit lehkosti. Vestoje na zemi přenášení váhy s oporou 

zvládá, bez opory již lepší, ale nad LDK se stále zcela nepostaví, na propriomedu 

s oporou o HKK zvládá přenášení váhy a podřepy velice dobře, bez opory podobně jako 

na pevné zemi. Nácvik nakročení, přenesení váhy a odval LDK u žebřin proveden téměř 

bez opory o HKK a jen pro zopakování. Výstup a sestup na propriomedu včetně 

plynulého nášlapu bez problémů. Chůze s asistencí terapeuta opět perfektní, stojná fáze 
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na LDK plynulá a dostatečně dlouhá, vůbec nekulhá. Vzdálenost opět kolem 30 m, 

záškuby svalů LDK v důsledku únavy se nedostavily. Po nespecifických TMT dochází 

pravidelně pocitově k uvolnění na obou DKK. Celkově jsou DKK již téměř normálního 

napětí a TMT jsou spíše prevencí. Triceps surae je také protahován jen preventivně, aby 

nedošlo ke zkrácení, na obou DKK je přibližně stejně pružný. M. rectus femoris LDK je 

oproti PDK stále dost zkrácený, flexe v kolenním kloubu cca 115°, fenomén tání je 

přítomný a tvrdá zarážka nastupuje přibližně při 125° flexi v kolenním kloubu, čili 

postupně dochází k zvětšování rozsahu. Mobilizace DKK celkově uvolní drobné klouby 

nohy. 

3.8 Výstupní kineziologický rozbor 

13. 2. 2015: 

Stoj 

Pacientka stojí bez francouzských holí. 

Zezadu 

Váha je při stoji rozložena na obě dvě DKK rovnoměrně, stojná báze je nepatrně 

užší, zbarvení DKK je přirozené, bez patologií, hlezenní klouby bil. nepatrně valgózní, 

kolena výraznější valgozita bil., LDK je v okolí hlezenního kloubu a Achillovy šlachy 

stále lehce nateklá, celkově LDK působí hypotroficky, především lýtko, u stehna to již 

není tak výrazné, podkolenní rýhy bil. nepatrně laterálně posunuté, subgluteální rýhy 

téměř vymizelé bil., jsou stejně vysoko, hýžďové svalstvo ochablé, pánev vyrovnána, 

stále přítomna mírná rotace dozadu za pravým bokem, trup se, díky snaze pacientky 

vyrovnat zatížení DKK, nepatrně uklání doleva, ramena i lopatky jsou však ve stejné 

výšce, hlava zas ukloněna nepatrně doprava, je to zanedbatelné, HKK podél těla. 
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Zboku 

DKK jsou vedle sebe, váha je více na přednoží, PDK propnutá, LDK téměř, stoj 

je vzpřímený, pacientka je trochu prohnutá v bedrech a břicho se moc nezapojuje, HKK 

podél těla, hlava nepatrně předsunuta, koleno LDK zatejpováno. 

Zepředu 

Váha je rozložena na obě dvě DKK rovnoměrně, možná dokonce více na LDK, 

baze je přibližně na stopu, prsty včetně palce jsou bil. abdukovány a uchopují terén, L 

noha směřuje přímo vpřed, P noha cca 30° vytočení špičky zevně, od kolene distálním 

směrem je LDK přirozené barvy, kolenní kloub, hlezenní kloub i noha jsou stále lehce 

oteklé, podélná i příčná klenba obou DKK je mírně snížená, příčná více, kotníky bil. 

nepatrně valgózní, kolena bil. valgózní, zepředu LDK nepůsobí téměř vůbec 

hypotroficky, pánev vyrovnána, trup nakloněn nepatrně nad LDK, ramena jsou však 

v rovině, hlava vyrovnává, HKK podél těla. 

Modifikace stoje 

Stoj na 2 vahách (oči otevřené): PDK 50 kg/LDK 50 kg 

Stoj na PDK se zrakovou kontrolou – zvládá bez problémů, stabilita a svalová 

síla dobrá. 

Stoj na LDK se zrakovou kontrolou – již se na DK postaví celou vahou, DK ji 

unese bez obtíží, horší je to se stabilitou. S lehkou oporou zvládá výstupy na schod. 

Palpační vyšetření pánve 

cristae iliacae: ve stejné výšce 

spina iliaca anterior superior: ve stejné výšce 

spina iliaca posterior superior: ve stejné výšce 

Chůze 

Pacientka chodí o 2 FH, bez nich je schopná normálního stereotypu chůze jen 

s asistencí terapeuta a ujde kolem 30 m. Bez FH je chůze kulhavá s krátkou stojnou fází 
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na přednoží LDK a rychlým přísunem PDK. Chůze o 2 FH je svižná, rytmus již celkem 

pravidelný, ale stále trochu kulhavý. Nášlap na téměř propnutou LDK, okamžitě 

dochází k lehké semiflexi, je společně s holemi přes patu na celé chodidlo, odraz palce 

je přítomný, ale málo aktivní. Již dochází k 5° extenzi v L kyčelním kloubu. PDK 

našlapuje přes patu a je zde přítomen kvalitní odval včetně odrazu z palce, krok je 

trochu delší než LDK, stojná fáze je stále trochu delší než na LDK. Extenze PDK 

v kyčelním kloubu při odrazu je přítomna. Je přítomna také rotace pánve bil. Pacientka 

je při chůzi již téměř v ose a dochází k minimálnímu stranovému vybočení pánve nad 

PDK. PDK je kladena do vrcholu rovnoramenného trojúhelníku tvořeného PDK 

společně s 2 FH, je to způsobeno tím, že PFH pokládá více do strany. Váha pacientky je 

rozložena nad obě DKK, ale stále LDK šetří a plně se na ní nespoléhá. LDK má 

dostatečnou svalovou sílu, ale stabilita je stále špatná a koordinace svalů zde vázne. 

Ruce jsou u těla, FH směřují vpřed, ramena jsou v ose, délka FH je vyhovující, pohled 

pacientky směřuje vpřed. Chůze dle Jandy peroneálního typu. Úzká báze. Při chůzi byla 

použita pevná, sportovní obuv, 2 FH a krátká peroneální páska na LDK. 

Základní pohybové stereotypy dle Jandy: 

1) Extenze v kyčelním kloubu 

(1 - m. gluteus maximus, 2 - hamstringy, 3 - kontralaterální extenzory L páteře., 4 - homolaterální extenzory L páteře, 5 - 

kontralaterální extenzory Th a L páteře, 6 - homolaterální extenzory Th a L páteře, 7 -svaly pletence pažního) 

Tabulka č. 9 Timing pohybového stereotypu extenze v kyčelním kloubu 

LDK 

natažená 

3 4 5 6 1 2 7 

PDK 

natažená 

1 2 3 4 5 6 7 

- stupeň fixace: fixovaný stereotyp 

2) Abdukce v kyčelním kloubu 

(1 - m. gluteus medius et minimus, 2 - m.tensor fascia latae, 3 - m.quadratus lumborum, 4 - mm.abdomini) 

Tabulka č. 10 Timing pohybového stereotypu abdukce v kyčelním kloubu 

LDK natažená 2 3 1 * 

PDK natažená 
2 3 * * 

* svaly se viditelně nezapojují do pohybu 

- při abdukci v kyčelním kloubu pozorujeme u pacientky zapojení tensorového 

mechanismu bilaterálně. 
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- stupeň fixace: fixovaný stereotyp 

Antropometrické vyšetření DK 

Tabulka č. 11 Antropometrické vyšetření DK 

DÉLKA LDK (cm) PDK (cm) 

funkční (relativní) 93 
93 

anatomická (absolutní) 85 
86 

femur 42 
43 

tibie 42 
42 

fibula 40 
39 

planta (pata – nejdelší 

prst) 

25.5 
25.5 

OBVOD LDK (cm) 
PDK (cm) 

stehno (15 cm od pattely) 60 
61 

stehno (10 cm od pattely) 54 
54.5 

kolenní kloub 44 
42 

lýtko (největší) 41 
45 

hlezenní kloub 28 
26 

přes nárt a patu 36 
37 

přes hlavičky metatarsů 24 
25 
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Vyšetření kloubní vůle 

Tabulka č. 12 vyšetření kloubní vůle 

OBLAST LDK PDK 

prstce 
bpn bpn 

metatarzy 
bpn bpn 

Lisfrankův kloub 
bpn bpn 

Chopartův kloub 
bpn bpn 

calcaneus 
bpn bpn 

talo-crurální koub 
bpn bpn 

caput fibulae 
bpn bpn 

kolenní kloub 
bpn bpn 

čéška 
bpn bpn 

  



67 

 

Vyšetření zkrácených svalů 

Tabulka č. 13: Vyšetření zkrácených svalů 

SVALOVÉ 

SKUPINY 

SVAL LDK PDK 

m. triceps surae mm. gastrocnemii 1 0 

m. soleus 0 0 

flexory kyčelních 

kloubů 

m. iliopsoas 0 0 

m. rectus femoris 1 0 

m. tensor fasciae 

latae 

0 0 

adduktory 

kyčelních kloubů 

jednokloubové 0 0 

dvoukloubové 0 0 

flexory kolenních 

kloubů 

m. semitendinosus 

et 

semimembranosus 

0 0 

m. biceps femoris 0 1- 

Vyšetření reflexních změn dle Lewita 

Kůže: Na LDK distálně od kolenního kloubu tmavší barva značící sníženou 

trofiku této oblasti, lesklá, s lehce sníženou teplotou a sníženou pohyblivostí 

a pružností, je ale lepší než při nástupu terapie. Jiné oblasti jsou bez patologického 

nálezu. 

Podkoží: Pohyblivost a pružnost distálně od kolenního kloubu LDK se zlepšila, 

ale stále je lehce snížena. Jiné oblasti jsou bez patologického nálezu. 

Fascie: Pohyblivost a pružnost distálně od kolenního kloubu LDK se zlepšila, 

ale stále je lehce snížena. Jiné oblasti jsou bez patologického nálezu. 

Svaly: Uvšech svalových skupin dolních končetin je přítomna normotonie 

a nejsou v nich hmatatelné žádné reflexní změny (trigger pointy apod.). 

Jizvy: Jizva je dobře protažitelná všemi směry. Při zvýšeném tlaku pacientka již 

nepociťuje bolestivost. 
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Goniometrie 

Tabulka č. 14 Goniometrie 

DOLNÍ KONČETINA LDK AP/PP (°) PDK AP/PP (°) NORMA (°) 

Kyčelní 

kloub 

flexe 115/130 
120/130 

120-135 

extenze 12.5/15 
15/20 

10-30 

addukce 20/20 
20/20 

10-30 

abdukce 50/50 
50/50 

30-50 

vnitřní 

rotace 

40/40 
35/40 

30-45 

zevní rotace 30/35 
35/40 

45-60 

Kolenní 

kloub 

flexe 120/125 
130/130 

125-160 

extenze 0/0 
0/0 

0-10 

Hlezenní 

kloub 

flexe 55/50 50/50 45-50 

extenze X/0 5/10 10-30 

inverze 40/35 40/35 35-50 

everze X/20 20/20 15-30 

Legenda: X=neschopnost pohyb provést 

Neurologické vyšetření 

Při vyšetření hlavových nervů nedošlo k patologickému nálezu. 

DKK: 

Čití: povrchové (L4, L5, S1) – na PDK v normě, na LDK v segmentu 

S1 z laterální a dorzální strany lýtka pociťuje dotyk tupý, jakoby 

DK byla v tomto místě promrzlá 

hluboké (polohocit, pohybocit) – bez patologického nálezu 
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Reflexy:  patelární – výbavný, bil. normoreflexie 

reflex Achillovy šlachy – výbavný, bil. normoreflexie 

medioplantární – výbaný, bil. normoreflexie, jen na LDK je ne 

vždy vybavitelný 

Pyramidové jevy zánikové (paretické): 

Mingazzini – bil. negativní 

Barre – na PDK negativní, na LDK pozitivní 

fenomén retardace – negativní 

Pyramidové jevy iritační (spastické): 

extenční: 

Babinski – bil. negativní 

Chaddock – bil. negativní 

Oppenheim – bil. negativní 

flekční: 

Rossolimo – bil. negativní 
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Vyšetření svalového testu dle Jandy 

Tabulka č. 15 Vyšetření svalového testu 

KLOUB POHYB SVAL LDK PDK 

kyčelní kloub flexe m. iliopsoas 5 5 

extenze m. gluteus maximus 5 5 

m. biceps femoris 

m. semitendinosus 

m. semimembranosus 

addukce m. adductor magnus 5 5 

m. adductor longus 

m. adductor brevis 

m. gracilis 

m. pectineus 

abdukce m. gluteus medius 5 5 

m. tensor faciae latae 

m. gluteus minimus 

vnitřní rotace m. quadratus femoris 5 5 

m. piriformis 

m. gluteus maximus 

m. gemellus superior et 

inferior 
m. obturatorius externus et 

internus 
zevní rotace m. tensor faciae latae 5 5 

m. gluteus minimus 

kolenní kloub flexe m. biceps femoris 5 5 
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m. semimembranosus 

m. semitendinosus 

extenze m. quadriceps femoris 5 5 

hlezenní kloub flexe s pronací m. triceps surae 5 5 

flexe se supinací m. tibialis anterior 5 5 

extenze s pronací m. tibialis posterior 1- 5 

extenze se supinací m. peroneus brevis et longus 1- 5 

MP klouby flexe 2. – 5. prstce mm. lumbricales 5 5 

flexe palce m. flexor hallucis brevis 5 5 

extenze m. extensor digitorum longus 0 5 

m. extensor digitorum brevis 

m. extensor hallucis brevis 

3.9 Závěr výstupního vyšetření 

Z provedeného výstupního vyšetření vyplývá, že si pacientka oproti vstupnímu 

vyšetření výrazně polepšila. LDK se již snaží zapojovat při běžných činnostech. Ne, že 

by byl psychický blok plně odstraněn, ale z části se nám to povedlo. Pacientka LDK 

stále zcela nedůvěřuje. Lateralizace k pravé straně ve stoji již téměř vymizela, při stoji 

na dvou vahách dokáže rozložení váhy krásně vyrovnat. Při chůzi je vychýlení z osy 

výraznější, ale je jasně patrné zlepšení, je přítomen správný nášlap a odval LDK 

a prodloužení stojné fáze na LDK. Svalová síla LDK je znatelně lepší, bez obtíží 

pacientku unese, s lehkou oporou zvládá i výstupy na schod. Stabilita na LDK je špatná. 

Pánev je při stoji již plně srovnána, při chůzi je ještě znatelný náklon vlevo. Jizva je 

dobře protažitelná ve všech vrstvách, péče o jizvu pokračuje. Bolestivost nad hlavičkou 

fibuly vymizela. Při neurologickém vyšetření již normoreflexie medio-plantárního 

reflexu na LDK, jen ne vždy vybavitelný, stále pozitivní Rosolimo na LDK a také 

změněné povrchové čití na LDK v segmentu S1 z laterální a dorzální strany lýtka 

(otupělost). Při goniometrickém vyšetření byl zjištěn normální rozsah pohybu, jen flexe 
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hlezenního kloubu zůstala snížena bil. Pohyblivost kolenního kloubu je v normálním 

rozsahu. Svalová síla je na obou DK dobrá, s výjimkou svalů zásobených z větve  n. 

peroneus communis, kde je v MP kloubech nulová, avšak v hlezenním kloubu již 

pocitově občas se záškubem. Při antropometrickém vyšetření bylo zjištěno, že je LDK 

stále lehce hypotrofická, výraznější rozdíly v obvodech jsou v oblasti lýtka. Kolenní i 

hlezenní kloub LDK je lehce zbytnělý oproti PDK. V délkách DKK se končetiny již 

nerozcházejí, LDK plně zatěžuje. Vyšetření kloubní vůle na DKK bylo bez 

patologického nálezu. Z pohybových stereotypů byla vyšetřena opět abdukce a extenze 

v kyčelním kloubu, kde byly stále rozdíly oproti správnému provedení. Při abdukci na 

obou DKK převažoval, tentokrát výrazně tenzorový mechanismus, mm. glutei 

vykazovaly minimální aktivitu. Extenze byla také horší než při vstupním vyšetření, na 

LDK se dokonce zapojovaly i ramenní pletence, pohyb vycházel převážně z oblasti 

paravertebrálních svalů bederní krajiny, výrazněji tomu bylo pak na PDK. Nejdříve 

docházelo k zapojení zádových svalů s prohnutím v bedrech a až poté svalů pánve 

a hamstringů. 

3.10 Zhodnocení efektu terapie a prognóza 

Stoj 

Stoj ve statické poloze prodělal během terapie asi nejradikálnější změnu. 

Pacientka stále užívá pro zlepšení stability 2 FH, ale zvládá stát i bez nich. Oproti 

vstupnímu vyšetření dokáže stát bez výrazného vybočení z osy a naprosto vyrovnat 

zatížení obou DKK. Trup se nepatrně uklání vlevo, hlava vyrovnává doprava, je to však 

zanedbatelné. Došlo k zúžení stojné báze. LDK má již přirozenou barvu, jen hlezenní 

kloub a oblast Achillovy šlachy na LDK jsou stále lehce zbytnělé. Z hlediska hypotrofie 

došlo téměř k vyrovnání v oblasti stehna a LDK je opticky srovnatelná s PDK. Lýtko je 

stále opticky výrazně hypotrofické. Pacientka se při pohledu zboku již neopírá o berle, 

tudíž došlo k napřímení trupu a plnému propnutí LDK. Zepředu je LDK od kolene dolů 

stále tmavší barvy a kolenní i hlezenní kloub jsou zbytnělé. Při stoji na dvou vahách 

bylo zjištěno naprosté vyrovnání rozložení hmotnosti na obě DKK, kdežto při nástupu 

bylo LDK 20 kg a PDK 80 kg. Stoj na jedné DK se zrakovou kontrolou pacientka při 

nástupu na LDK nezvládla. Nyní zvládá s lehkou oporou i výstup na schod, jen stabilita 

je horší. 
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Chůze 

Pacientka stále chodí o 2 FH, přestože měla v plánu se díky terapii holí zbavit. 

Po terapii je na chůzi patrné viditelné zlepšení. Pacientka se aktivně snaží vyrovnávat 

pánev i tělo do osy, což se jí nedaří tak dobře, jako ve stoji. Je stále patrné lehké 

vybočení pánve nad PDK. Nášlap na LDK je přes patu, odval je správný, jen chybí 

odraz z palce. Stojná fáze na LDK je prodloužena a chůze není tak kulhavá jako na 

začátku terapie. Již je přítomna extenze v kyčelním kloubu na PDK a také mírná bil. 

rotace pánve. LDK má při chůzi dostatečnou svalovou sílu, vázne ale stabilita a svalová 

koordinace. Po schodech pacientka chodí bez obtíží a s odlehčením se zvládne 

vytáhnout i na LDK, což předtím nešlo. 

Pánev 

Pánev pacientky se díky korekci stoje srovnala a náklon již není přítomen, 

přetrvává mírná rotace dozadu za pravým bokem. 

Jizva 

Oblast jizvy bez reflexních změn. Bolestivost nad hlavičkou fibuly v úseku 

cca  3 – 4 cm ustoupila. 

Čití, reflexy, zánikové a iritační jevy 

Hyporeflexní medio-plantární reflex se stal normoreflexním. Rosolimo je stále 

pozitivní a povrchové čití v segmentu S1 z laterální a dorzální strany lýtka je beze 

změny, což je pro parézu n. peroneus typickým znakem. (10) 

Kloubní rozsah 

K omezení pohyblivosti vede nejčastěji zkracování vazivových struktur, jehož 

příčinou bývá inaktivita nebo chronická nemoc. Pro léčbu slouží pohybová terapie 

vazivových struktur a podkoží. (5) 

Během terapie se zvýšil rozsah aktivního i pasivního pohybu především 

kolenního a kyčelního kloubu (viz. Tabulka 14). Tohoto bylo docíleno TMT, 

mobilizacemi, PIR s protažením m. rectus femoris, posílením oslabených a uvolněním 
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hypertonních svalů. PIR s protažením m. rectus femoris, TMT a mobilizace (15) 

pacientka velmi vychvalovala a byly jí příjemné. 

Tabulka č. 16 Rozdíly pohyblivosti před a po terapii 

 

Zkrácené svaly 

Na některé zkrácené svalové skupiny (m. rectus femoris a m. triceps surae) byla 

v průběhu terapie několikrát aplikována PIR s protažením. Tato technika byla použita 

vždy po předchozím uvolnění těchto oblastí pomocí TMT a mobilizací. (12) 

S trigger pointy jsem se nesetkal, pouze se zvýšeným napětím svalů, které se 

v průběhu terapie díky TMT a mobilizacím stále snižovalo a na konci již bylo normální. 

Kloub Pohyb LDK 

AP/PP (°) 

před 

LDK 

AP/PP (°) 

po 

PDK 

AP/PP (°) 

před 

PDK AP/PP 

(°) po 

kyčelní 

kloub 

flexe 110/120 115/130 110/120 120/130 

 
extenze 10/10 12,5/15 12,5/15 15/20 

 
vnitřní 

rotace 

45/45 40/40 40/45 35/40 

 
zevní rotace 10/15 30/35 35/40 35/40 

 
addukce 25/25 20/20 25/25 20/20 

 
abdukce 45/50 50/50 45/50 50/50 

kolenní 

kloub 

flexe 110/115 120/125 125/130 130/130 
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Tabulka č. 17 Rozdíly ve zkrácení svalů před a po terapii 

Sval LDK před LDK po PDK před PDK po 

m. iliopsoas 
1 0 0 0 

m. rectus femoris 
2 1 0 0 

m. biceps femoris 
0 0 1 1- 

m. semitendinosus 

et 

semimembranosus 

0 0 1 0 

mm. adductores 

longi 

0 0 1 0 

m. soleus 
1 

0 0 0 

Svalová síla 

Svalová síla DKK byla již na počátku terapie velmi dobrá, povětšinou stupeň 5. 

Jen svaly zásobené z větve paretického n. peroneus communis na LDK měly sílu 

nulovou. Tato skutečnost se řeší nejčastěji aplikací elektrostimulace a prováděním 

facilitačních metod. (12) 

Zřejmě právě díky terapeutické metodě sestry Kenny a denně prováděné 

elektrostimulaci byla při výstupním vyšetření svalové síly těchto svalů zaznamenána 

nepatrná aktivita ohodnocena stupněm 1-. 

St. 5 v tabulce odpovídá síle normálního svalu (100%), st. 1 znamená záškub 

ohodnocený 10% síly normálního svalu a při st. 0 je sval bez známek stahu. (10) 

Ohodnocení svalu st. 1- značí výkonnost svalu mezi st. 0 a 1. 
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Tabulka č. 18 Rozdíly ve svalové síle před a po terapii 

Antropometrické údaje 

Již z aspekčního vyšetření stoje při nástupu terapie byly patrné výrazné rozdíly 

v trofice DKK, což nám potvrdilo antropometrické vyšetření. Díky němu jsme také 

zjistili otok kolenního a hlezenního kloubu. Postupným zapojováním, aktivizací a jak 

izometrickým, tak izotonickým (koncentrická a excentrická kontrakce) posilováním 

LDK bylo dosaženo téměř vyrovnání obvodů stehna LDK a PDK. Lýtko LDK zůstává 

beze změny, stejně jako otok kolenního a hlezenního kloubu. Díky zatížení planty LDK 

při stoji došlo k nepatrnému zvětšení její délky. 

Tabulka č. 19 Rozdíly obvodů DKK před a po terapii 

 

Kloub Pohyb LDK před LDK po PDK před PDK po 

hlezenní 

kloub 

extenze s 

pronací 

0 1- 5 5 

 extenze se 

supinací 

0 1- 5 5 

Obvody LDK (cm) 

před 

LDK (cm) po PDK (cm) 

před 

PDK (cm) po 

stehno (10cm 

od pattely) 

53 54 54 54.5 

stehno (15cm 

od pattely) 

56 60 61 61 

talus – 

calcaneus 

36 36 36 37 
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Tabulka č. 20 Rozdíly v délkách DKK před a po terapii 

Kloubní vůle 

Kloubní blokády nebyly jak při vstupním, tak výstupním vyšetření přítomny. 

Bylo znatelné pouze zvýšené napětí drobných svalů nohy. Mobilizace drobných kloubů 

nohy byla tudíž prováděna pro uvolnění, snížení napětí drobných svalů nohy a zmenšení 

otoku a jako prevence vzniku kloubních kontraktur v rámci TMT. Svalové spazmy 

mohou časem působit blokády kloubů a vychylovat je z optimálního postavení. (5) 

Pohybové stereotypy 

Při provádění vyšetřovaných pohybových stereotypů bylo patrné, že má 

pacientka oslabené břišní svaly, tvořící oporu bederní oblasti a mm. glutei, což bylo 

patrné z neschopnosti zafixovat trup a provést pohyb pouze v daném segmentu. 

V průběhu terapie nedošlo k výraznému zlepšení, neboť na tuto problematiku nebyla 

primárně zaměřena. 

1) Extenze v kyčelním kloubu 

(1 - m.gluteus maximus, 2 - hamstringy, 3 - kontralaterální extenzory L páteře., 4 - homolaterální extenzory L páteře, 5 - 

kontralaterální extenzory Th a L páteře, 6 - homolaterální extenzory Th a L páteře, 7 -svaly pletence pažního) 

Tabulka č. 21 Rozdíl v timingu pohybového stereotypu extenze v kyčelním kloubu před 

a po terapii 

LDK natažená před 2 1 4 6 3 5 7 

LDK natažená po 3 4 5 6 1 2 7 

PDK natažená před 4 6 3 5 1 2 7 

PDK natažená po 1 2 3 4 5 6 7 

 

Délky LDK (cm) 

před 

LDK (cm) po PDK (cm) 

před 

PDK (cm) po 

planta 
25 

25.5 25.5 25.5 
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2) Abdukce v kyčelním kloubu 

(1 - m.gluteus medius et minimus, 2 - m.tensor fascia latae, 3 - m.quadratus lumborum, 4 - mm.abdomini) 

Tabulka č. 22 Rozdíl v timingu pohybového stereotypu abdukce v kyčelním kloubu 

před a po terapii 

LDK natažená před 2 3 * * 

LDK natažená po 2 3 1 * 

PDK natažená před 2 3 1 * 

PDK natažená po 2 3 * * 

* svaly se viditelně nezapojují do pohybu 

Závěr a prognóza 

Za největší problém byl považován špatný stereotyp chůze, který by bez korekce 

mohl vést k trvalým změnám na těle a skeletu pacientky. Pacientka také nebyla schopna 

docházet do práce a po celou dobu je v pracovní neschopnosti. Problematický pro ni byl 

především transport MHD. Již na první pohled došlo k výraznému zlepšení, jak 

mobility pacientky, tak držení těla a to díky SMS a posilování. 

Dále jsme řešili v terapii problematiku přetěžování PDK (zvýšené napětí svalů) 

a omezenou pohyblivost v některých větších kloubech, obojí se na konci terapie 

pohybovalo v mezích normy. 

V neposlední řadě se pak terapie zaměřovala na reinervaci peroneálních svalů 

a svalů prstů a palce u nohy na LDK. Byla prováděna metoda sestry Kenny 

a elektrostimulace, což bylo vyhodnoceno jako přínosné, protože byla zaznamenána 

minimální aktivita těchto svalů. (12) 

Při terapii bylo použito také vybavení FNKV a to především space curl 

a dynamický stůl. Oba tyto prostředky přispěly k usnadnění rehabilitace a urychlení 

zotavování. Space curl si pacientka oblíbila, byl velice přínosný z hlediska SMS. Při 

stoji ve space curl pacientka naplno využívala možnosti LDK a zapomínala, že je 

oslabena. Velice to přispělo svalové síle, stabilitě a svalové koordinaci svalů LDK. (7) 

V průběhu terapie pacientka ve space curl zvládala obtížnější a obtížnější úkony. 
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Dynamický stůl pro pacientku nebyl moc zábavný a zřejmě moc labilní. Bylo třeba ji při 

stoji neustále korigovat, občas pociťovala bolestivost kolene LDK. Přesto dynamický 

stůl považuji za účinného pomocníka a stoj pacientky i jeho vnímání se v průběhu 

terapie zlepšovaly. 

Pacientka po dobu terapie podstupovala 2x denně po dobu 15 min. 

elektrostimulaci n. peroneus. k záškubu periferie (prstů a palce) do extenze občas 

docházelo, ale ne pokaždé. 1x denně docházela k supervizorovi na terapii pomocí 

Vojtovy metody, která byla prováděna v rozložené poloze a zaměřena především na 

aktivaci periferie. Někdy došlo k vybavení záškubů periferie (prstů a palce) do flexe, 

někdy pohyb nebyl vybavitelný vůbec. V literatuře se Vojtova metoda vřele doporučuje 

v terapii periferních paréz. (5, 12, 17) 

Pacientčina prognóza je nejasná. Je otázkou, zda pohmožděný nervus peroneus 

communis dokáže dostatečně zregenerovat, dojde k reinervaci a pohyb jednotlivých 

svalů zásobených tímto nervem se obnoví. Toto je možné přibližně do jednoho roku od 

úrazu. Pokud se tak nestane, je zde možnost transpozice m. tibialis posterior, který 

částečně zastane funkci denervovaných svalů a dojde minimálně ke zlepšení stereotypu 

chůze a ke zlepšení životního komfortu pacientky, což bude záležet již na jejím 

rozhodnutí. Jediné, co lze konstatovat je, že pacientce tato intenzivní terapie dodala opět 

motivaci a odstartovala další etapu rehabilitace. Pacientčiným přáním je zbavit se FH, 

vylepšit stereotyp chůze a obnovit funkci a sílu svalů kolenního kloubu (stabilita 

a 100% spolehlivost), což mi přijde reálné, pokud bude nadále rehabilitovat 

a pokračovat v dlouhodobém plánu. Je škoda, že terapii nastoupila až půl roku po úrazu. 

Regenerační schopnost nervu se s odstupem času snižuje. 
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4 Závěr práce 

Poranění periferních nervů jsou v době míru součástí dopravních, sportovních 

a průmyslových úrazů. Jejich diagnostika je častou součástí běžné ambulantní 

neurologické praxe i konziliární neurologické služby na traumatologických odděleních.  

Kromě klasických řezných, sečných, bodných a střelných poranění jsou 

významná iatrogenní poranění periferních nervů a akutní kompresivní mononeuropatie. 

V diagnostickém procesu hraje důležitou roli mechanizmus poranění, topická 

diagnostika nervové léze, elektromyografické vyšetření a zobrazovací metody. V léčbě 

je klíčové rozhodnutí, zda a kdy má být u poraněného nervu indikována konzervativní 

(rehabilitační) nebo chirurgická léčba (revize nervu). 

Paréza n. peroneus communis je nejčastější periferní obrnou postihující dolní 

končetinu. Jde o invalidizující postižení, kdy noha je ve flekčním a supinačním 

postavení a pacient není schopen aktivní extenze a pronace nohy, ani extenze prstů. 

Šlachový transfer, který obnovuje aktivní extenzi hlezna, je považován za metodu volby 

při paréze peroneálních nervů, pokud nedojde ke klinicky uspokojivé reinervaci pomocí 

rehabilitace. 

Při šlachovém transferu m. tibialis posterior nebo m. peroneus longus dochází 

k obnově aktivní extenze nohy. Důsledkem tohoto rekonstrukčního výkonu je lehké 

omezení celkové hybnosti hlezna. Funkčně výhodnější pro pacienta je provádět transfer 

s lehce větším předpětím, tak aby bylo dosaženo po operaci dostatečné extenze hlezna. 

Varianta transferu šlachy m. tibialis posterior byla pacientce nabídnuta, pokud se 

do roka od zranění neobnoví funkce nervu. Ta na možnost další operace nereagovala 

nadšeně a raději by se jí vyhnula. 

Po celou dobu terapie pacientka spolupracovala velice ochotně, časově se 

přizpůsobovala a snažila se mi ve všech požadavcích na ni vyjít vstříc. Byla ráda, že se 

jí někdo tak intenzivně věnuje a snažila se toho maximálně využít. Jednala se mnou 

velice přátelsky a myslím, že jsme si mezi sebou vytvořili dobrý vztah pacienta 

a terapeuta a vzájemnou důvěru. 
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II. Příloha  

V souladu se Zákonem o zdravotních službách (§ 28 odst. 1, zákona č. 372/2011 

Sb.) a úmluvou o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, Vás žádám o souhlas 

k vyšetření a následné terapii. Dále Vás žádám o souhlas k nahlížení do Vaší 

dokumentace osobou získávající způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v rámci 

praktické výuky a s uveřejněním výsledků terapie v rámci bakalářské práce na FTVS 

UK. Naše spolupráce bude probíhat během Vaší hospitalizace každý den v předem 

stanovený čas. Osobní data v této studii nebudou uvedena. 

Dnešního dne jsem byla odborným pracovníkem poučena o plánovaném 

vyšetření a následné terapii. Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem 

potvrzuji, že odborný pracovník, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co 

je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu, a měla jsem možnost klást mu 

otázky, na které mi řádně odpověděl. 

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměla a výslovně 

souhlasím s provedením vyšetření a následnou terapií. 

Souhlasím s nahlížením níže jmenované osoby do mé dokumentace 

a s uveřejněním výsledků terapie v rámci studie. 
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III. Příloha 

Tabulka č. 1:  Základní antropometrické údaje 

Tabulka č. 2 Timing pohybového stereotypu extenze v kyčelním kloubu 
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Tabulka č. 16 Rozdíly pohyblivosti před a po terapii 

Tabulka č. 17 Rozdíly ve zkrácení svalů před a po terapii 

Tabulka č. 18 Rozdíly ve svalové síle před a po terapii 
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kloubu před a po terapii 
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IV. Příloha: Vyšetření stoje před a po terapii – zezadu 

 

  

Foto: autor 

Popis obrázků: Na obrázku vlevo je vyfocena pacientka zezadu při vstupním vyšetření 

30. 1. 2015, vpravo pak při výstupním vyšetření 13. 2. 2015. Je zde viditelný nárůst 

svalové hmoty LDK v oblasti stehna i bérce. LDK má celkově normální zbarvení. 

Pacientka výrazněji zapojuje při stoji LDK, došlo k vyrovnání pánve a přesunu těžiště 

do osy. Výraznější je i kontura gluteálních svalů a subgluteálních rýh. 
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V. Příloha: Vyšetření stoje před a po terapii – zboku 

 

  

Foto: autor 

Popis obrázků: Na obrázku vlevo je vyfocena pacientka zboku při vstupním vyšetření 

30. 1. 2015, vpravo pak při výstupním vyšetření 13. 2. 2015. Je patrné výrazné 

vyrovnání semiflekčního postavení kolena LDK i PDK a zatížení LDK při stoji. 
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VI. Příloha: Vyšetření stoje před a po terapii – zepředu 

 

  

Foto: autor 

Popis obrázků: Na obrázku vlevo je vyfocena pacientka zepředu při vstupním vyšetření 

30. 1. 2015, vpravo pak při výstupním vyšetření 13. 2. 2015. Viditelné je vyrovnání 

pánve, centrace rozložení váhy na obě DKK, vyrovnání semiflekčního postavení kolena 

LDK, přetrvává tmavší zabarvení LDK od kolene dolů a otok hlezna. 
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VII. Příloha 

 

 

Foto: autor 

Popis obrázku: Na obrázku je vidět dobře zhojená, 21 cm dlouhá jizva po operaci 

provedené 21. 7. 2014 v Egyptě. 

 


