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Abstrakt 

Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou paréza nervus 

peroneus communis. 

Cíle: Shrnutí dosavadních teoretických poznatků o periferních parézách, zejména 

o periferní paréze nervus peroneus communis, a jejich praktické uplatnění 

ve fyzioterapeutické péči. 

Metody: Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. V obecné části je popsána anatomie 

nervového systému, patofyziologie periferního nervového systému a jsou zde uvedeny 

nejdůležitější vyšetřovací postupy a fyzioterapeutické léčebné metody využívané 

k diagnostice a terapii periferních paréz. Speciální část obsahuje kazuistiku 

fyzioterapeutické péče o pacienta s parézou nervus peroneus communis, zahrnuje 

vstupní kineziologické vyšetření, rehabilitační plán, popis jednotlivých terapií 

a výstupní kineziologické vyšetření ke zhodnocení efektu terapie. 

Výsledky: Zvýšení rozsahu kloubní pohyblivosti, snížení senzitivního deficitu, náznak 

motorické reinervace z nervus peroneus profundus, pozitivní vliv na vstřebání otoků, 

částečná obnova joint play, zvýšení svalové síly oslabených svalů a zvýšení 

protažitelnosti zkrácených svalových skupin. 

Závěr: Případová studie, která byla zpracována v rámci souvislé odborné praxe 

na přelomu ledna a února 2018 v Oblastní nemocnici Kladno, prokázala významný 

efekt aplikované fyzioterapeutické léčby u pacienta s diagnostikovanou periferní 

parézou nervus peroneus communis. 

Klíčová slova: Fyzioterapie, neurologie, peroneus, rehabilitace. 

 

  



 

 

Abstract 

Title: A Case Study of Physiotherapeutic Care of a Patient with Diagnosis of Common 

Peroneal Nerve Palsy. 

Objectives: A summary of existing theoretical findings concerning peripheral nerve 

palsies, especially common peroneal nerve palsy, and their application in practice 

of physiotherapeutic care of a patient with the stated diagnosis. 

Methods: The present bachelor thesis consists of two parts. The general part describes 

the anatomy of nervous system and the patophysiology of peripheral nervous system 

including the key processes of examination and the most important methods 

of physiotherapeutic care used for diagnosis and therapy of peripheral nerve palsies. 

A special part is dedicated to a case study of physiotherapeutic care of a patient with 

diagnosis of common peroneal nerve palsy and includes an entry kinesiological 

examination, a rehabilitation plan, a description of particular therapies and a final 

kinesiological examination having for purpose to assess the therapeutical effect. 

Results: An increase of joint mobility extent, a dicrease of sensitive disorder, motor 

manifestations of deep peroneal nerve reinnervation, a positive impact on swelling 

absorption, a partial renewal of joint play, an increase of muscular strenght of weakened 

muscles and an increase of flexibility of shortened muscle groups. 

Conclusion: The case study which was elaborated during the professional practice 

at the end of January and the beginning of February 2018 in Area Hospital of Kladno 

proved an important impact of applied physiotherapeutic care on a pacient with 

the diagnosis of common peroneal nerve palsy. 

Keywords: Neurology, peroneus, physiotherapy, rehabilitation. 

 

  



 

 

OBSAH 

 

1  ÚVOD ......................................................................................................................... 11 

2  OBECNÁ ČÁST ......................................................................................................... 12 

2.1  Anatomie nervové soustavy ................................................................................. 12 

2.1.1  Centrální nervová soustava ........................................................................... 12 

2.1.2  Periferní nervový systém .............................................................................. 12 

2.1.3  Motorická jednotka ....................................................................................... 13 

2.1.4  Vznik a vedení vzruchu ................................................................................ 14 

2.1.5  Reflex ............................................................................................................ 14 

2.1.6  Motorický systém ......................................................................................... 15 

2.1.7  Senzitivní systém .......................................................................................... 16 

2.2  Poškození periferních nervů ................................................................................ 16 

2.2.1  Klasifikace poškození periferních nervů ...................................................... 17 

2.2.2  Degenerace nervu ......................................................................................... 17 

2.2.3  Regenerace poškozeného nervu .................................................................... 18 

2.3  Vyšetření čití a motoriky ..................................................................................... 18 

2.3.1  Poškození centrálního motoneuronu ............................................................. 19 

2.3.2  Poškození periferního motoneuronu ............................................................. 20 

2.4  Léčebná rehabilitace u periferních paréz ............................................................. 20 

2.4.1  Polohování .................................................................................................... 20 

2.4.2  Techniky měkkých tkání ............................................................................... 21 

2.4.3  Pasivní pohyby .............................................................................................. 22 

2.4.4  Aktivní pohyby ............................................................................................. 23 

2.4.5  Metoda sestry Kenny .................................................................................... 24 

2.4.6  Proprioceptivní neuromuskulární facilitace .................................................. 24 

2.4.7  Senzomotorická stimulace ............................................................................ 25 



 

 

2.4.8  Elektrostimulace ........................................................................................... 26 

2.4.9  Lázeňská léčba .............................................................................................. 26 

2.5  Paréza nervus peroneus communis ...................................................................... 27 

2.5.1  Anatomický průběh nervu ............................................................................ 27 

2.5.2  Etiologie vzniku ............................................................................................ 27 

2.5.3  Klinický obraz ............................................................................................... 28 

2.5.4  Chirurgická léčba .......................................................................................... 29 

2.5.5  Fyzioterapeutická léčba ................................................................................ 29 

3  SPECIÁLNÍ ČÁST ..................................................................................................... 30 

3.1  Metodika bakalářské práce .................................................................................. 30 

3.2  Anamnestické údaje ............................................................................................. 31 

3.3  Vstupní kineziologický rozbor ............................................................................. 33 

3.3.1  Vyšetření stoje .............................................................................................. 33 

3.3.2  Vyšetření chůze ............................................................................................. 34 

3.3.3  Neurologické vyšetření ................................................................................. 34 

3.3.4  Vyšetření měkkých tkání a jizev ................................................................... 34 

3.3.5  Vyšetření kloubní vůle .................................................................................. 35 

3.3.6  Antropometrické měření ............................................................................... 36 

3.3.7  Goniometrické vyšetření ............................................................................... 36 

3.3.8  Vyšetření svalové síly ................................................................................... 38 

3.3.9  Vyšetření základních pohybových stereotypů .............................................. 39 

3.3.10  Vyšetření zkrácených svalových skupin ..................................................... 39 

3.4  Závěr vyšetření .................................................................................................... 40 

3.5  Krátkodobý a dlouhodobý terapeutický plán ....................................................... 42 

3.5.1  Krátkodobý terapeutický plán ....................................................................... 42 

3.5.2  Dlouhodobý terapeutický plán ...................................................................... 42 

3.6  Průběh terapie ...................................................................................................... 43 



 

 

3.6.1  Terapie ze dne 29. 1. 2018 ............................................................................ 43 

3.6.2  Terapie ze dne 1. 2. 2018 .............................................................................. 44 

3.6.3  Terapie ze dne 6. 2. 2018 .............................................................................. 45 

3.6.4  Terapie ze dne 8. 2. 2018 .............................................................................. 47 

3.6.5  Terapie ze dne 12. 2. 2018 ............................................................................ 48 

3.6.6  Terapie ze dne 14. 2. 2018 ............................................................................ 50 

3.7  Výstupní kineziologický rozbor ........................................................................... 51 

3.7.1  Vyšetření stoje .............................................................................................. 51 

3.7.2  Vyšetření chůze ............................................................................................. 52 

3.7.3  Neurologické vyšetření ................................................................................. 52 

3.7.4  Vyšetření měkkých tkání a jizev ................................................................... 52 

3.7.5  Vyšetření kloubní vůle .................................................................................. 53 

3.7.6  Antropometrické měření ............................................................................... 53 

3.7.7  Goniometrické vyšetření ............................................................................... 54 

3.7.8  Vyšetření svalové síly ................................................................................... 56 

3.7.9  Vyšetření základních pohybových stereotypů .............................................. 57 

3.7.10  Vyšetření zkrácených svalových skupin ..................................................... 57 

3.8  Závěr vyšetření .................................................................................................... 58 

3.9  Zhodnocení efektu terapie ................................................................................... 60 

4  ZÁVĚR ....................................................................................................................... 65 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ............................................................................ 66 

PŘÍLOHY ....................................................................................................................... 69 

 

 

 



11 

 

1  ÚVOD 

Paréza nervus peroneus communis představuje nejčastější periferní parézu 

postihující dolní končetiny. Jedná se o invalidizující postižení, které má zásadní vliv 

na kvalitu lokomoce, celkové pohybové schopnosti a na dosažený stupeň sebeobsluhy. 

Včasná a adekvátní komplexní terapie má proto zásadní význam na celkovou kvalitu 

života pacienta. 

Bakalářská práce se zabývá problematikou fyzioterapeutické péče o pacienta 

s diagnózou paréza nervus peroneus communis. Dané téma jsem si zvolil zejména 

z důvodu osobního zájmu o neurologickou problematiku, ve snaze o osvojení nových 

teoretických vědomostí a praktických dovedností. Téma je navíc velmi aktuální, neboť 

léze periferních nervů tvoří poměrně častou komplikaci posttraumatických stavů, 

ale také metabolických, endokrinních nebo onkologických onemocnění.  

Práce je rozdělena na část obecnou a část speciální. Obecná část popisuje 

anatomii nervové soustavy, zabývá se problematikou periferních paréz a patofyziologií 

periferního nervového systému. Cílem obecné části je v prvé řadě uvedení nejčastějších 

fyzioterapeutických metod a postupů využívaných k léčbě periferních paréz 

se zaměřením na postižení nervus peroneus communis. 

Ve speciální části je uvedena kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta 

s posttraumatickou parézou nervus peroneus communis, která byla zpracována pod 

odborným dohledem v Oblastní nemocnici Kladno v období od 29. 1. 2018 

do 14. 2. 2018. Případová studie se skládá ze vstupního kineziologického vyšetření, 

rehabilitačního plánu, popisu jednotlivých terapií a výstupního kineziologického 

vyšetření ke zhodnocení efektu terapie. Aplikace poznatků z teoretické části práce 

v praxi, především však vědomostí získaných tříletým bakalářským studiem na Fakultě 

tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, je hlavním cílem speciální části 

této bakalářské práce.  
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2  OBECNÁ ČÁST 

2.1  Anatomie nervové soustavy 

 Základní stavební i funkční jednotkou nervové soustavy (NS) je nervová buňka 

(neuron). Neuron je tvořen buněčným tělem (soma), které obsahuje jádro, jadérko 

a další buněčné organely typické pro všechny buňky. Z buněčného těla vybíhají 2 typy 

výběžků – odstředivý (eferentní) axon vedoucí vzruchy od neuronu do periferie a 

dostředivé (aferentní) dendrity vedoucí vzruchy z periferie k neuronu (Seidl, 2008). 

Kromě neuronů se nervový systém skládá z neuroglií, které vytváří podpůrnou složku 

nervového systému. Mezi základní neuroglie patří mikroglie, ependymové buňky, 

astroglie a oligodendrocyty, které vytvářejí myelinovou pochvu axonů periferní nervové 

soustavy (Ambler, 2001). Anatomicky (makroskopicky) nervovou soustavu členíme 

na centrální nervovou soustavu a periferní nervový systém (Školoudík a kol., 2009). 

 

2.1.1  Centrální nervová soustava 

 Centrální nervová soustava (CNS) je tvořena mozkem a míchou. Mozek je 

ústředním centrem nervové soustavy, který řídí a koordinuje činnost kosterního 

svalstva, ale i vnitřních orgánů. Jsou zde uloženy vyšší nervové funkce jako např. 

paměť, myšlení, řeč či instinktivní chování. Anatomicky se skládá z koncového mozku, 

bazálních ganglií, mezimozku, mozečku a mozkového kmenu, který navazuje na míchu 

a je složen ze středního mozku, Varolova mostu a prodloužené míchy (Ambler, 2001). 

V míše vedou nervové dráhy volní hybnosti, ale i dráhy pro bolest, teplo, chlad 

a hluboké čití. Interneurony uložené v míše zprostředkovávají monosynaptické 

(myotatické) reflexy, které nepodléhají přímo řízení vyšších nervových center 

(Školoudík a kol., 2009).  

 

2.1.2  Periferní nervový systém 

 Periferní nervový systém se skládá z 12 párů mozkových nervů, 31 párů míšních 

nervů, předních a zadních míšních rohů a jejich jader (Ambler, 2001). Periferní, resp. 

mozkový nerv anatomicky i funkčně spojuje míchu (mozek) s periferními tkáněmi. 

Je tvořen 2 druhy nervových vláken – eferentními (odstředivými) vystupujících 
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z předních rohů míšních a aferentními (dostředivými) končících v zadních rozích 

míšních (Seidl, 2008). 

Eferentní vlákna z předních míšních kořenů jsou motorická, mají za úkol jednak 

nastavení dráždivosti svalových vřetének (gama motoneurony inervující intrafuzální 

vlákna svalových vřetének), jednak volní inervaci příčně pruhovaných svalů 

(alfa motoneurony inervující příčně pruhované svalstvo). Funkčně každý motoneuron 

inervuje určitý počet svalových vláken, následně vytvářející tzv. motorickou jednotku 

(viz kapitola 2.1.3). Aferentní vlákna vstupující do zadních míšních kořenů přes 

ganglion spinale jsou senzitivní (pro bolest, teplo, tlak) i senzorická (pro zrak, sluch, 

čich, chuť). Oba typy vláken vystupují z páteřního kanálu přes foramina 

intervertebralia, v jejichž těsné blízkosti se spojují a dále postupují společně. 

Rozdělují se na zadní větve inervující dorzální část trupu a hlavy, a přední větve, které 

se vzájemně proplétají, čímž vytváří nervové pleteně (plexy). Míšní segmenty C1-C4 

tvoří plexus cervicalis, C4-Th1 plexus brachialis, Th12-L4 plexus lumbalis a L4-S4 

plexus sacralis (Školoudík a kol., 2009).  

 

2.1.3  Motorická jednotka 

 Motorická jednotka (MJ) je základním funkčním a strukturálním prvkem 

motoriky - tvoří nejmenší část hybného systému, kterou lze samostatně aktivovat. 

Skládá se z 1 alfa motoneuronu v předním míšním rohu vysílajícího svůj neurit 

ke kontraktilním vláknům příčně pruhované svaloviny. Při podráždění motoneuronu 

a překročení jeho prahu dráždivosti vzniká signál šířící se neuritem aktivující všechna 

jím ovládaná svalová vlákna, která reagují synchronním záškubem (svalovou 

kontrakcí). Doba trvání kontrakce se liší dle typu motoneuronu – u tonických 

(především posturálních) motoneuronů je doba trvání záškubu delší než u fázických 

motoneuronů (Véle, 2006). 

Velikost motorické jednotky je určována počtem svalových vláken do ní 

zapojených. U svalů, kde je primárně důležitější přesnost stahu než velikost vyvinuté 

svalové síly, se motorická jednotka skládá jen z desítek svalových vláken. Jedná se 

typicky o menší svaly (okohybné, mimické, polykací, žvýkací). Naproti tomu u větších 

svalů se motorická jednotka skládá z více než tisíce nervových vláken. Jedná se např. 

o svaly hýžďové nebo zádové, které vyvíjí větší svalovou sílu, která však nemůže být 

tak jemně stupňovaná (Trojan a kol., 2005). 
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2.1.4  Vznik a vedení vzruchu 

 Na povrchu všech buněk lidského těla je elektrické napětí, které souvisí 

s rozdílnou koncentrací některých iontů uvnitř a vně buněk. V klidovém stavu je uvnitř 

neuronu záporný elektrický náboj, mluvíme o tzv. klidovém potenciálu (cca -80 mV). 

Povrch jeho membrány je naopak nabitý kladně – membrána je polarizována. 

Při překročení prahu dráždivosti neuronu se otevřou kanály pro sodné a draselné ionty, 

v důsledku čehož se membrána depolarizuje. Vzniká elektrická vlna (akční potenciál) 

šířící se po celém povrchu membrány, tj. nervový vzruch (Ambler, 2001). 

Rychlost vedení vzruchu je dána tloušťkou a myelinizací nervových vláken, 

nejrychleji je vzruch přenášen vlákny A-alfa vedoucích propriocepci (70-120 m/s). 

Signál se šíří axonem podrážděného nervového vlákna až na jeho konec, kde se nachází 

synapse, tj. spojení s dalším neuronem. Synapse je spojení sloužící k předávání vzruchů, 

kdy se neurony navzájem nedotýkají, ale jsou funkčně spojeni pomocí mediátoru 

(Seidl, 2015). Po doběhnutí vzruchu na zakončení nervového vlákna se elektrická 

energie přeměňuje na chemickou, uvolňuje se mediátor (např. acetylcholin, 

noradrenalin, GABA, glycin, dopamin, glutamát) a vzniká postsynaptický potenciál. 

Postsynaptický potenciál má buď excitační (budivý) charakter – vzruch se převede, 

nebo má inhibiční (tlumivý) charakter – vzruch se nepřevede. Membrány všech neuronů 

jsou pokryté sty až tisíci synapsí, výsledné podráždění postsynaptické membrány je tedy 

závislé na počtu současně aktivovaných synapsí (Trojan a kol., 2005). 

 

2.1.5  Reflex 

 Reflex je neměnná automatická odpověď organismu na dráždění receptorů. 

Odpověď je zprostředkovaná pomocí tzv. reflexního oblouku, který je tvořen 

receptorem (v kůži, šlachách, svalech), dostředivou (aferentní) dráhou tvořenou 

senzitivním vláknem, CNS (mozkem a míchou), odstředivou (eferentní) dráhou 

a efektorem ve formě kosterního, hladkého, srdečního svalu či žláznatého orgánu 

(Bartůňková, 2006). Nejjednodušší reflex je monosynaptický, který je tvořen pouze 

2 neurony. Jako příklad lze uvést myotatické (šlachové) reflexy – rychlým protažením 

intrafuzálních vláken svalu (např. úderem neurologického kladívka) se vybaví vzruch 

šířící se aferentními vlákny do míchy, kde se přepojí na eferentní vlákna jdoucí 
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k extrafuzálním vláknům svalu, což vyvolá reflexní svalovou kontrakci. Jak uvádí Véle 

(2006), šlachový reflex podává informaci o: 

 

1. stavu integrity reflexního oblouku; 

2. stavu reaktibility motoneuronu; 

3. stavu excitability vyšších úrovní CNS. 

 

Složitější reflexní oblouky s vmezeřenými interneurony jsou polysynaptické, 

kdy může reflexní oblouk čítat až několik tisíc interneuronů. Přesto je reflexní odpověď 

lidského těla stereotypní a specifická – odpověď organismu na podráždění receptorů je 

za stejných podmínek vždy stejná. Při vyšetřování reflexů hodnotíme jednak 

kvantitativní parametry (míru a intenzitu reflexu), jednak kvalitativní parametry 

(např. změny svalového tonu). Vždy je třeba srovnat odpovědi reflexů pravé i levé 

strany těla. (Trojan a kol., 2005).  

 

2.1.6  Motorický systém 

 Motorický systém ovládá svalovou činnost - zajišťuje vzpřímenou polohu, 

konání práce, příjem potravy, komunikaci. Ke každému volnímu i mimovolnímu 

pohybu je potřeba koordinace agonistů (působí jako iniciátoři a vykonavatelé), 

antagonistů (působí opačným pohybem než agonisté) a synergistů (svaly podporující 

pohyb). Motorický systém úzce spolupracuje se senzitivním systémem, neboť 

k veškeré cílené motorice je zapotřebí zpráva o tom, zda byl příslušný pohyb vykonán 

(informace z proprioceptorů) a další informace např. z rovnovážného ústrojí 

a senzorických orgánů (Školoudík a kol., 2009). 

Základem fyziologie hybnosti je kortikospinální dráha (tractus corticospinalis, 

méně přesněji nazývaná též pyramidová), dvouneuronová dráha začínající v mozkové 

kůře v gyrus praecentralis. Tractus corticospinalis se z větší části kříží v úrovni dolní 

části prodloužené míchy (decussatio pyramidum), proto se léze mozku manifestuje jako 

kontralaterální porucha hybnosti. Vlákna kortikospinálního traktu dále sestupují 

do míchy, kde končí na míšních interneuronech (75 %), nebo přímo na alfa 

motoneuronech předních míšních rohů (25 %), následně vytvářejících jednotlivé 

motorické jednotky (Ambler, 2001).  
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2.1.7  Senzitivní systém 

 Senzitivní systém zajišťuje přijímání podnětů dopadajících na organismus 

ze zevního i vnitřního prostředí. K tomu slouží speciální analyzátory v kůži (Ruffiniho, 

Krauseho a Paciniho tělíska), ve svalech (svalová vřeténka), ve šlachách a kloubech 

(Golgiho šlachová tělíska, Paciniho tělíska) a volná nervová zakončení rozvrstvená 

po celém těle (vnímání bolesti). Tyto receptory zprostředkovávají veškerou aferentaci 

(dostředivý tok informací) – vnímání tepla, chladu, dotyku, tlaku, pohybu a polohy částí 

těla (Ambler, 2001). 

V praxi rozlišujeme 2 základní druhy citlivosti (somestezie): povrchovou 

a hlubokou. Receptory povrchové citlivosti jsou uložené v kůži a sliznicích, vnímají 

dotyk a tlak (mechanoreceptory), teplo a chlad (termoreceptory), bolest (nociceptory) 

a vibrace (volná nervová zakončení). Receptory hluboké citlivosti jsou proprioceptory, 

které jsou uložené v okostici, kostech, svalech, kloubech, šlachách a fasciích. V klinické 

praxi testujeme hluboké čití vyšetřením polohocitu, pohybocitu a pomocí vibrační 

ladičky. Senzitivní dráha je tříneuronová – 1. neuronem je periferní senzitivní neuron 

mající tělo uložené v ganglion spinale zadních míšních kořenů, 2. neuron se nachází 

v jádrech v prodloužené míše a 3. neuron se přepojuje v jádrech thalamu a vede dále 

do somatosenzorické kůry mozku (Školoudík, 2009).  

 

 

2.2  Poškození periferních nervů 

 Poškození periferního nervu může postihovat jeho složku motorickou, 

senzitivní, vegetativní či jejich vzájemnou kombinaci. V klinické praxi rozlišujeme 

izolované postižení jednotlivých nervů (mononeuropatie) a difúznější postižení více 

nervů (polyneuropatie). Etiologie vzniku může být na základě mechanického poranění 

(traumata, komprese), infekčního onemocnění, ischemické poruchy, metabolických 

a endokrinních nemocí nebo z důvodu autoimunitních či systémových chorob 

(Seidl, 2015). Prognóza postižení periferního nervu je závislá na velikosti a charakteru 

buněčného postižení, místě nervové léze, stupni narušení nervových vláken 

a myelinových pochev, případných sdružených cévních poranění, věku a zdravotním 

stavu pacienta (Hall, 2005). 
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2.2.1  Klasifikace poškození periferních nervů 

 Klinická symptomatologie a možnost regenerace nervu závisí na stupni 

poškození periferního nervu. Jak uvádí Bednařík a kol. (2010), klasifikace poškození 

periferního nervu se dělí dle Seddona (1943) na 3 stupně: 

 

1. Neurapraxie – jedná se o nejlehčí poškození, kdy dochází k přechodnému 

narušení myelinové pochvy bez porušení anatomické kontinuity a bez porušení 

axonů. Vedení nervu je porušeno jen v samotném místě léze a nijak neomezuje 

vedení vzruchu proximálně či distálně od místa léze. 

2. Axonotmesis – označuje stav, kdy došlo k přerušení axonu bez narušení 

myelinových pochev. Dochází k degeneraci distální části axonu pod místem 

léze. Spontánní reinervace je možná. 

3. Neurotmesis – nejtěžší stupeň poškození, kdy došlo k anatomickému 

přerušení nervu (axonu, myelinové pochvy a podpůrných tkání). Spontánní 

reinervace není možná. 

 

2.2.2  Degenerace nervu 

 Jak uvádí Ambler (2013), periferní nerv reaguje na své poškození poměrně 

uniformně, neboť má relativně omezené reakce: 

 

1. Wallerova degenerace – bez spojení s tělem neuronu nemůže axon samostatně 

existovat, proto po přerušení dochází k rozpadu distální části a jeho atrofii. 

U motorických vláken dochází k atrofii svalových vláken, která byla daným 

nervem inervovaná.  

2. Axonální degenerace – k axonální degeneraci dochází při přerušení axonu 

a axoplazmatického transportu. Výsledkem jsou denervační projevy 

na atrofovaných svalech vedoucí k jejich spontánním výbojům = fibrilacím. 

Jedná se o stahy jednotlivých svalových vláken, okem nepozorovatelné, které je 

možno prokázat na elektromyografickém vyšetření (EMG). 

3. Demyelinizace – typicky např. při roztroušené skleróze mozkomíšní dochází 

k poškození myelinové pochvy. Pokud není současně s myelinovou pochvou 

narušena i struktura axonu, k denervaci při samotné demyelinizaci nedochází. 
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2.2.3  Regenerace poškozeného nervu 

 Buňky periferního nervového systému mají schopnost regenerace, kdy tělo 

poškozeného periferního neuronu reaguje na přerušení axonu tvorbou nových axonů. 

K dosažení reinervace je však zapotřebí, aby byly zachované pojivové komponenty 

nervového vlákna - v opačném případě se proximální konec nervu uzavírá terminálním 

(traumatickým) neuromem, který již není schopen spontánní regenerace. V případě 

úplného přerušení nervového vlákna se proto kontinuita nervu obnovuje chirurgicky 

suturou nervu (Bednařík a kol., 2010). Při axonotmezi, kdy je pojivová tkáň zachovalá, 

je možná reinervace z proximálního axonu, a tím reinervace cílových distálních orgánů. 

Axon postupně prorůstá myelinovou pochvou směrem do periferie rychlostí asi 1 mm 

za den (3 cm za měsíc). Proces regenerace je pomalejší v oblasti traumatu (jizvy), 

senzitivní reinervace probíhá rychleji než motorická. Jako známku probíhající 

regenerace hodnotíme Tinelův příznak, kdy se při pozitivitě testu vybaví během 

poklepu nad regenerujícím nervovým kmenem bolest, parestezie nebo dysestézie 

v senzitivní oblasti příslušného nervu (Ambler, 2013).  

  

2.3  Vyšetření čití a motoriky 

 Při podezření na neuropatii se zaměřujeme na vyšetření těch příznaků, které 

odpovídají senzitivní a motorické inervaci příslušného nervu. Vyšetřením zjišťujeme 

jednak aktuální senzitivní či motorický deficit pacienta, jednak nám v dlouhodobějším 

časovém horizontu poskytuje informace o progresi onemocnění a efektu terapie 

(Ehler a Ambler, 2002). 

 Vyšetření senzitivity (čití) zahajujeme orientačním vyšetřením stavu vědomí 

a orientace nemocného místem, časem a osobou. Pacient musí při vyšetření 

spolupracovat a adekvátně odpovídat na naše otázky, neboť se snažíme přesně vymezit 

oblast (area nervina) změněné citlivosti a určit charakter poruchy (Véle, 2006). Oblast 

změněné citlivosti je vždy menší než anatomicky odpovídá dermatomu postiženého 

nervu, protože se inervační oblasti sousedních nervů překrývají (Ambler, 2013). 

Povrchové čití vyšetřujeme jemným dotykem (taktilní), ostrým dotykem či tlakem 

(algické), působením chladu či tepla (termické) nebo rozlišováním 2 od sebe 

vzdálených bodů (diskriminační čití). Hluboké čití vyšetřujeme testováním polohocitu, 

pohybocitu, stereognozie, vibračního čití a posturálních funkcí (Véle, 2006).  
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 V klidovém stavu hodnotíme postavení končetiny, přítomnost svalových 

fascikulací a palpačně vyšetřujeme svalový tonus. Vyšetření motoriky zahajujeme 

vyšetřením volní motoriky, míru oslabení svalu hodnotíme svalovým testem dle Jandy 

(2004). Zároveň zjišťujeme míru unavitelnosti svalu při opakovaných pohybech. 

Pro některé nervy existují funkční zkoušky, jejichž cílem je cílená aktivace svalových 

skupin inervovaných jedním periferním nervem. Kromě hrubé svalové síly hodnotíme 

i jemnou (obratnou) motoriku, koordinaci a kvalitu prováděných pohybů. Obvykle jsou 

motorické a senzitivní příznaky provázeny vazomotorickými a sudometrickými 

změnami, hodnotíme proto i barvu kůže, potivost, teplotu a trofické změny 

(Ehler a Ambler, 2002). Důležitým vyšetřením používaným k diagnostice 

nervosvalových poruch je elektromyografie, která měří elektrické potenciály vzniklé 

činností kosterní svaloviny. Pomocí EMG potvrzujeme klinickou diagnózu, 

stanovujeme přesné místo léze, posuzujeme rozsah neurologických poškození 

a předpovídáme prognózu nemocného (Aprile a kol., 2000). 

 

2.3.1  Poškození centrálního motoneuronu 

 Poškození centrálního motoneuronu (1. motoneuron = tractus corticospinalis) 

vede k tzv. centrální (spastické) paréze. Projevuje se zvýšením svalového tonu, kdy 

dochází ke vzniku spasticity, jejímž hlavním etiologickým faktorem je inaktivace 

inhibičních extrapyramidových drah. Klinický obraz se dále skládá z poruchy volní 

hybnosti (paréza), diskrétní svalové hypotrofie, zvýšených myotatických reflexů 

(hyperreflexie) a pozitivních pyramidových iritačních (spastických) jevů 

(Babinsky, Chaddock, Oppenheim atd.). Rovněž zánikové (paretické) jevy jsou 

vybavitelné (Mingazziniho příznak, Barrého příznak, příznak retardace). Naopak 

exteroceptivní (kožní) reflexy jsou snížené až vyhaslé (Seidl, 2015). 

U centrálních lézí je porucha difúznější, neboť bývá postiženo více svalových 

skupin. Na horních končetinách (HKK) typicky nastává omezení pohybu do extenze 

prstů, loketního kloubu a abdukce v ramenním kloubu. Na dolních končetinách (DKK) 

je nejčastěji omezena flexe v kyčelním kloubu, flexe v kolenním kloubu a dorzální flexe 

nohy (Ambler, 2001). V úvodu akutního postižení centrálního motoneuronu se mohou 

objevovat příznaky jako u parézy chabého (resp. pseudochabého) typu. Hovoříme 

o tzv. míšním šoku, který se může manifestovat od 3 dnů až po několik týdnů 

po kompletní transverzální lézi míšní (Školoudík a kol., 2009). 
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2.3.2  Poškození periferního motoneuronu 

 K poškození periferního motoneuronu (2. motoneuron = alfa motoneuron 

z předních rohů míšních) může dojít postižením těla motoneuronu v předním míšním 

rohu, postižením předního kořene míšního nebo periferního motorického nervu. Vzniká 

tzv. periferní (chabá) paréza, kdy přerušením reflexního oblouku dochází ke sníženému 

svalovému tonu (hypotonie), snížené trofice svalů (hypotrofie až atrofie) a poruše volní 

hybnosti (paréza). Myotatické reflexy (na DKK patellární, Achillovy šlachy, 

medioplantární) jsou snížené až vyhaslé (hyporeflexie až areflexie), pyramidové iritační 

(spastické) jevy (Babinsky, Chaddock, Oppenheim atd.) jsou nepřítomné (Seidl, 2015). 

Motorický a senzitivní deficit odpovídá inervační oblasti poškozeného nervu. 

U některých periferních poruch vznikají fascikulace, což jsou spontánní kontrakce 

svalových vláken, které jsou aspekčně pozorovatelné. Další známkou denervace jsou 

fibrilace, spontánní kontrakce jednotlivých svalových vláken, které však nejsou 

viditelné lidským okem a lze je prokázat jen pomocí EMG vyšetření (Ambler, 2001).  

 

 

2.4  Léčebná rehabilitace u periferních paréz 

 Cílem léčebné rehabilitace je udržet denervovaná svalová vlákna co nejdéle 

funkce schopná, bránit svalové atrofii, reedukovat základní motorické a senzitivní 

funkce, zmírnit či odstranit bolest a dbát na správnou pohybovou koordinaci. 

Komplexní léčebná rehabilitace je účinná metoda mající nezastupitelný význam v léčbě 

akutních i chronických lézí periferních nervů (Ambler, 2001). V akutní i chronické 

neurologii se jedná o terapii symptomatickou – cílem fyzioterapeutické léčby není 

náprava příčiny onemocnění, ale dopad neurologického deficitu na funkční systém 

pacienta (Lippertová-Grünerová, 2005). 

 

2.4.1  Polohování 

 V akutní fázi onemocnění má polohování zásadní význam nejen z důvodu 

kompenzace primárního onemocnění, ale i z důvodu profylaxe pneumonie, omezeného 

pohybu v kloubech, kontraktur, dekubitů a trombózy (Lippertová-Grünerová, 2005).  
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Smílková a kol. (2008) rozlišují 3 typy polohování dle účelu: 

 

1. Antalgické (protibolestivé) – většinou nefyziologická poloha, kterou zaujímá 

pacient v akutním stádiu onemocnění ke snížení bolesti. Déletrvající pobyt v této 

poloze má za následek vznik sekundárních změn na pohybovém aparátu, proto 

by měl pacient v takové poloze setrvávat jen po nezbytně dlouhou dobu. 

2. Preventivní – funkční polohování většinou ve středním postavení kloubu, kdy 

jsou tkáně nejméně ohrožené vznikem retrakce či kontraktury (kloubní pouzdro 

je stejnoměrně napjaté).  

3. Korekční až hyperkorekční – polohování upravující nefyziologické postavení 

kloubu do normálního stavu, někdy až do hyperkorekční polohy.  

 

Až po stabilizaci zdravotního stavu pacienta je možné rozvinout celý 

terapeutický program skládající se z funkčních a neurofyziologických metod 

(Lippertová-Grünerová, 2005).  

  

2.4.2  Techniky měkkých tkání 

 Důležitou složku pohybové soustavy tvoří měkké tkáně (kůže, podkoží, fascie, 

svaly). Pro fyziologickou pohyblivost je nezbytné, aby byla zajištěna jejich elasticita 

a protažitelnost navzájem i proti jiným strukturám. Funkci i dysfunkci měkkých tkání je 

proto nutné diagnostikovat a léčit. Na měkké tkáně působíme manuálně tlakem 

či tahem, kterým dosahujeme předpětí (bariéry) a potom, aniž podstatněji měníme tlak 

nebo tah, dochází k fenoménu uvolnění (release) trvající jednotky vteřin až desítky 

vteřin. Pomocí technik měkkých tkání odstraníme reflexní i funkční změny ve tkáních 

a připravíme si tak „terén“ pro následnou rehabilitaci. (Lewit, 2003) 

Pojítkem mezi manuální terapií a vlastní rehabilitací je postizometrická relaxace 

(PIR). Při této technice nejdříve dosahujeme svalového předpětí, následně dáváme 

pacientovi povel k mírné izometrické kontrakci trvající přibližně 10 vteřin (současně 

s pomalým nadechováním), a poté následuje úplná relaxace svalu (zároveň s pomalým 

vydechováním), během které dochází ke spontánnímu protažení svalu dekontrakcí 

(Lewit, 2003). 
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2.4.3  Pasivní pohyby 

 Pasivní pohyby v kloubech jsou prováděny bez vlastní aktivity pacienta, kdy 

terapeut nebo přístroj (motodlaha, motomed) vykonává pohyb za pacienta. Pasivní 

cvičení je indikováno především u akutních stavů, pacientů s poruchou vědomí nebo 

u pacientů s kontrakturou v kloubu, kdy nemocný není schopen volní aktivitou překonat 

vazivovou kontrakturu (Kolář a kol., 2009). 

 Pasivními pohyby usilujeme nejen o zachování pohyblivosti kloubů, ale také 

o udržení délky a elasticity svalstva. Jak uvádí Gúth (2005), pasivní pohyby jsou první 

možností facilitace aktivní motoriky a rozdělujeme je na 3 typy: 

1. Pohyb v představě (ideomotorický) – aktivace CNS i bez jakékoliv motorické 

aktivity svalu. 

2. Přerušovaný (intermitentní) pasivní pohyb – opakovaný pasivní pohyb 

sloužící k udržení rozsahu pohyblivosti (ROM = Range of Movement), bránící 

vzniku srůstů a kontraktur. 

3. Stálý (permanentní) pasivní pohyb = polohování – působením zevní síly malé 

intenzity, ale po delší dobu se snažíme docílit rozsahu pohybu, který je měkkými 

tkáněmi omezen (viz kapitola 2.4.1). 

U pacientů po operaci periferních nervů je třeba dodržovat omezení týkající se 

pasivních pohybů, protože sutura periferního nervu dosahuje původní pevnosti nervu 

až 3 týdny po operačním zákroku. První 3 týdny rehabilitace proto neprovádíme pasivní 

pohyby v plném rozsahu, aby nedošlo k narušení kontinuity nervu (Kolář a kol., 2009). 

 Obecné zásady provádění pasivních pohybů shrnuje Gúth (2005): 

▪ měkký, ale pevný úchop – nesmí být bolestivý, pohyblivý segment se nedrží 

přímo za svaly, slouží k zabránění úchylkám pohybu do stran; 

▪ správná fixace – fixace nesmí být přes 2 klouby, zabraňuje substitučním 

pohybům mimo procvičovaný kloub; 

▪ pomalé a plynulé provádění pohybu – důležité ke zvýšené aktivaci CNS; 

▪ respektování pocitu bolesti – nepřekračovat hranici bolesti; 

▪ současná mírná trakce – trakce segmentu do dálky tam, kde je možná; 

▪ pohyb provádíme 5-7x za účelem udržení rozsahu pohybu, 10-15x za účelem 

zvýšení rozsahu pohybu (ideálně 2-3x denně). 
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2.4.4  Aktivní pohyby 

 Při aktivním cvičení vykonává pacient pohyby vlastní vůlí a silou podle 

instruktáže fyzioterapeuta, který dávkuje velikost zátěže, způsob zátěže a množství 

terapie dle funkčního cíle. Mezi nejčastější funkční cíle patří ovlivnění celkové kondice, 

ovlivnění rovnovážných funkcí, zlepšení rozsahu pohybu a zvýšení svalové síly 

(Kolář a kol., 2009).  

 Gúth (2005) rozděluje aktivní pohyby podle vnějších projevů svalové kontrakce 

na kontrakce: 

1. Izometrické – zvýšení napětí svalu (svalového tonu) bez změny jeho délky 

(tzv. statická svalová práce).  

2. Izotonické – svalová činnost, při které se mění délka svalu (vzdálenost mezi 

začátkem a úponem), ale napětí ve svalu zůstává relativně stejné (tzv. dynamická 

svalová práce). Podle změny délky svalu rozeznáváme kontrakce koncentrické 

(délka svalu se zkracuje) a kontrakce excentrické (délka svalu se působením 

antagonistického svalu nebo vnější síly prodlužuje). 

Mlýnková (2010) dále rozděluje aktivní pohyb dle časového průběhu aktivity 

svalových vláken na pohyb: 

1. Tahový – pomalý, koordinovaný a rovnoměrný pohyb zaměřený na získání 

svalové síly, často proti zevnímu odporu. 

2. Švihový – rychlý pohyb sloužící ke zvýšení rozsahu pohybu v kloubu. 

Příkladem využití je např. dynamický strečink. 

3. Kyvadlový – při pohybu je končetina v mírné trakci vlivem působení 

gravitačního pole. Nejdříve dojde vlivem svalové práce k vychýlení končetiny 

z rovnovážné polohy, následnou relaxací svalstva dochází k harmonickému 

kyvadlovému pohybu v gravitačním poli.   

 Motorické učení je složitý proces, na jehož výsledku se podílí celá řada faktorů. 

Při léčebné rehabilitaci se proto snažíme zohlednit věk, schopnosti i motivaci pacienta 

a podle toho stanovit reálné funkční cíle. Důležité je vytvoření kvalitního 

terapeutického vztahu a zajištění klidného prostředí pro terapii. Na začátku i v průběhu 

terapie pravidelně zjišťujeme rozsah motorického deficitu (Pomeroy a kol., 2011). 
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2.4.5  Metoda sestry Kenny 

 Jedná se o dermo-neuro-muskulární terapii vyvinutou primárně pro léčbu 

pacientů s poliomyelitis anterior acuta. V dnešní době se využívá především pro léčbu 

periferních paréz a parézy n. facialis. Základem metody je trénink koordinace pohybů 

s využitím kombinace klidu, dlah, vlhkého tepla, protahování, polohování, manuální 

stimulace svalu, pasivních pohybů a jejich aktivního zapojení (Šidáková, 2009). 

 Jak uvádí Pavlů (2003), samotná stimulace svalu má 3 části: 

1. pasivní protažení svalu proti směru kontrakce; 

2. přibližování úponů svalu rychlými chvějivými pohyby; 

3. opětovné protažení svalu. 

Hlavním cílem metodiky není svalová síla, nýbrž dosažení přesné funkce. Proto 

klademe důraz na sladění činnosti všech zúčastněných svalů a jejich fyziologickou 

svalovou koordinaci (Pavlů, 2003). 

 

2.4.6  Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) je metoda, která usnadňuje 

reakci nervosvalového mechanismu pomocí proprioceptivních orgánů. Význam PNF se 

uplatňuje zejména tehdy, kdy za patologických stavů dojde ke zvýšení prahu dráždivosti 

některých neuronů a je třeba více vzruchů pro vznik synaptického impulzu (Holubářová 

a Pavlů, 2017). Pohyb je facilitován pomocí signalizace ze svalových, kloubních 

a kožních receptorů. Metoda vyžaduje aktivní spolupráci nemocného, který provádí 

přesně stanovené pohyby diagonálního a spirálního charakteru (Adler a kol., 1993). 

 Jak uvádí Kolář a kol. (2009), facilitačními prostředky jsou: 

▪ svalové protažení – posiluje svalové kontrakce, naopak inhibuje antagonisty; 

▪ trakce a komprese – při trakci dochází k facilitaci flexorových svalových 

skupin, při kompresi dochází k facilitaci extenzorových svalových skupin;  

▪ mechanický odpor – zlepšuje motorickou kontrolu, zvyšuje sílu a vytrvalost; 

▪ manuální kontakt – dotyk a tlak vede pohyb v požadovaném směru, pomocí 

kožní aference dochází k facilitaci svalové skupiny pod místem dráždění; 

▪ povely – slovními pokyny usnadňujeme aktivní motoriku;   

▪ zraková kontrola – pacient sleduje a kontroluje držení a pohyb. 
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2.4.7  Senzomotorická stimulace 

 Senzomotorická stimulace (SMS) je metoda, jejíž účinky lze využít 

u motorických poruch v rámci neurologických diagnóz. Využívá se zejména pro nácvik 

a úpravu stability, korekci vadného držení těla, k prevenci pádů a k úpravě senzitivních 

poruch doprovázející neurologická onemocnění (Kolář a kol., 2009). 

Dle Šidákové (2009) je podstatou metody koncepce o 2 stupních 

motorického učení: 

1. Zvládnutí nového pohybu a vytvoření základních funkčních spojení 

s využitím mozkové kůry. V této fázi vyžaduje provedení daného motorického 

programu neustálou volní kontrolu, proto je pohyb náročný a únavný. 

2. Přesunutí řízení pohybu do úrovně podkorové a zautomatizování motorického 

programu. Řízení činnosti tak již nevyžaduje kortikální kontrolu, pohyb se proto 

stává rychlejším a efektivnějším.  

 

Každé cvičení začíná facilitací chodidla, kdy pomocí kartáčování, ježkování, 

poklepů nebo stimulace masážními míčky zvyšujeme kožní aferentaci z oblasti 

chodidla. Poté následuje nácvik tzv. malé nohy vsedě, čímž aktivujeme hluboké svaly 

chodidla a aktivizujeme proprioceptory. Pokud pacient zvládne cvičení vsedě, 

pokračujeme cvičením vestoje, kdy všechna cvičení probíhají v tzv. korigovaném stoji. 

Po zvládnutí korigovaného stoje postupně zvyšujeme náročnost terapie přesunem těžiště 

těla – cvičením ve stoji na jedné dolní končetině a postupně nácvikem předního 

a zadního půlkroku, výpadů a poskoků. Pro zvýšení náročnosti výše uvedených cviků se 

mohou využít labilní plochy, jako např. kulové a válcové úseče, pěnové podložky, 

balanční sandály, twistery, trampolíny či velké rehabilitační míče (Kolář a kol., 2009). 

Při cvičení SMS je nutné dodržovat některá pravidla, aby byla terapie efektivní. 

Cvičí se vždy naboso, neboť z bosé nohy je lepší aferentace. Od začátku klademe důraz 

na správné držení těla, kdy korekce postavení probíhá vždy od distálních částí 

k proximálním. Cvičení by nemělo vyvolávat bolest ani fyzickou nebo psychickou 

únavu. Terapii ukončujeme při prvních známkách únavy, která se většinou projevuje 

zhoršením kvality držení těla a poruchou svalové koordinace (Kolář a kol., 2009). 
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2.4.8  Elektrostimulace 

  Elektrostimulace je formou elektroterapie využívající dráždivého účinku 

šikmých impulzů na denervovaný sval. Při lézích periferních nervů se pomocí 

stimulačních proudů snažíme kompenzovat přerušené nervové vedení a zabránit 

(resp. zpomalit) denervační atrofii svalu (Mucha, 2002). 

 Minimální intenzitu elektrického proudu v závislosti na době trvání impulzu 

stanovujeme změřením Hoorveg-Weissovy I/t křivky. Při jejím měření využíváme 

faktu, že denervované svaly (na rozdíl od zdravých svalů) ztrácejí adaptabilitu 

na dráždění šikmými impulzy. Odečtením I/t křivky zjistíme tzv. pole selektivní 

elektrostimulace, tedy oblast, ve které je intenzita pro vyvolání kontrakce šikmým 

impulzem větší než naměřené hodnoty pro denervovaný sval, ale menší než pro zdravý 

sval. Tím jsme schopni stimulovat pouze paretická svalová vlákna, zatímco nepostižená 

vlákna se akomodují (Kolář a kol., 2009). 

 Elektrostimulace se běžně provádí monopolární bodovou elektrodou v oblasti 

motorického bodu svalu, což je anatomicky definované místo, ze kterého vyvoláme 

kontrakci nejmenší možnou intenzitou proudu. Denervovaná svalová vlákna jsou 

náchylnější k vyčerpání, proto vždy volíme dávkování a délku terapie dle vydatnosti 

kontrakce. Po 2 až 3 týdnech od zahájení elektrostimulace je I/t křivka znovu přeměřena 

a jsou aktualizovány parametry impulzů (Kolář a kol, 2009). Elektrostimulace 

se ukončuje, jakmile je patrná aktivní volní kontrakce svalových vláken (Mucha, 2002). 

 

2.4.9  Lázeňská léčba 

 Lázeňská léčba je indikována nejčastěji na doporučení neurologa 

a rehabilitačního lékaře, a to zejména u paréz těžšího stupně, kdy je součástí 

komplexního léčebného přístupu. Podporuje regeneraci periferních nervů, trofiku 

paretických svalů a přispívá ke zvyšování svalové síly a zdokonalování pohybových 

stereotypů. Pokud je ústavní rehabilitační pobyt nezbytný, lze lázeňskou léčbu po 1 roce 

opakovat. V České republice se na léčbu periferních paréz specializují např. lázně Dubí, 

Klimkovice, Velké Losiny, Vráž a Janské Lázně (Kolář a kol., 2009). 
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2.5  Paréza nervus peroneus communis 

 Paréza n. peroneus communis je nejčastější periferní parézou postihující dolní 

končetiny v dětském i dospělém věku. Včasná a adekvátní terapie parézy má zásadní 

význam pro dlouhodobou kvalitu života pacienta (Masakado a kol., 2008). 

 

2.5.1  Anatomický průběh nervu 

 Nervus peroneus communis, jinak též nervus fibularis communis (kořenová 

inervace L4-S1, hlavně L5) je smíšený nerv vznikající z n. ischiadicus 

(kořenová inervace L4-S3 [plexus sacralis]). Na zadní straně stehna ve fossa poplitea 

se n. ischiadicus dělí ve své 2 hlavní větve – n. tibialis odstupující mediálně 

a n. peroneus communis odstupující laterálně. N. peroneus communis dále probíhá 

za vnitřním okrajem m. biceps femoris, mezi ním a laterální hlavou m. gastrocnemius. 

Zde vysílá své senzitivní větve inervující oblast kolenního kloubu a kůži fibulární strany 

lýtka. Za caput fibulae se n. peroneus communis dělí ve své konečné větve – 

n. peroneus superficialis a n. peroneus profundus (Čihák, 2004). 

 N. peroneus superficialis sestupuje mezi mm. peronei a m. extensor digitorum 

longus, poté přechází na bérci více ventrálně a sestupuje na hřbet nohy, kde se štěpí 

na své konečné větve. Senzitivně inervuje kůži hřbetu nohy a hřbetní stranu prstů, 

motoricky inervuje m. peroneus longus a m. peroneus brevis (Gurtner a Neligan, 2013).  

 N. peroneus profundus prochází ventrálně skrze m. fibularis longus, sestupuje 

v hloubce při membrana interoosea cruris, při skeletu nohy pokračuje na hřbet nohy 

a vynořuje se nad fascii proximálně od 1. meziprstní štěrbiny. Senzitivně inervuje kůži 

na dorzální straně přilehlých stran 1. a 2. prstu, motoricky inervuje na bérci m. tibialis 

anterior, m. extensor digitorum longus, m. extensor hallucis longus a na noze 

m. extensor digitorum brevis  a m. extensor hallucis brevis (Čihák, 2004). 

 

2.5.2  Etiologie vzniku  

 Nejčastější příčinou vzniku peroneální parézy je traumatické poškození nervu 

ve spojení s muskuloskeletálním zraněním, nebo izolované poškození nervu (kompresí, 

trakcí či lacerací). Nejčastějším místem poranění je úsek za hlavičkou fibuly, kde je 

nerv uložen velmi povrchně (Baima a Krivickas, 2008).  
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 Jak uvádí Ehler a Ambler (2002) a Ferraresi a kol. (2003), dalšími 

etiopatologickými mechanismy vzniku parézy n. peroneus communis jsou: 

▪ komprese nervu – např. při sedu se zkříženýma nohama, dlouhé poloze vkleče, 

při kompartment syndromu bérce, útlakem sádrovou fixací končící těsně pod 

kolenem nebo vlivem nevhodné polohy pacienta v průběhu anestezie; 

▪ poškození nervu při frakturách femuru, zejména však fibuly; 

▪ tržné, střelné a sečné poranění; 

▪ nadměrná trakce nervu při distorzích hlezenního kloubu; 

▪ ztráta hmotnosti – zvýšená expozice zevní kompresi nervu; 

▪ luxace kolenního kloubu, iatrogenně při artroskopiích kolenního kloubu; 

▪ tumory – neurofibromy, osteochondromy, cysty; 

▪ systémové neuropatie (vaskulitidy, amyotrofická laterální skleróza); 

▪ úžinové syndromy (komprese v peroneálním tunelu tuhým vazivovým pruhem); 

▪ vrozené (kongenitální) faktory. 

 

2.5.3  Klinický obraz  

 Postižení n. peroneus communis před jeho větvením se manifestuje plantární 

flexí a inverzí (supinací) nohy (equinovarózním postavením), které vzniká oslabením 

dorzální flexe a everze (pronace) nohy. Nemocný není schopen chůze po patě, neboť při 

chůzi noha přepadává plantárně. Přepadávání špičky nohy pacient kompenzuje zvýšenou 

flexí v kyčelním a kolenním kloubu, kdy hovoříme o tzv. kohoutí neboli čapí chůzi 

(stepáž), která brání zakopávání o špičku nohy. Dochází k podvrtávání nohy z důvodu 

nestability hlezenního kloubu a ke zhoršenému odvíjení chodidla. (Kolář a kol., 2009). 

 Samostatné postižení n. peroneus superficialis nebo n. peroneus profundus je 

vzácnější. Při lézi n. peroneus profundus je omezena pouze dorzální flexe s poruchou 

čití na fibulární straně 1. prstu a tibiální straně 2. prstu, everze nohy je zachována. 

Při lézi n. peroneus superficialis je dorzální flexe nohy zachována, naopak vázne everze 

nohy a je oslabené čití v inervační oblasti n. peroneus superficialis (Ambler, 2001). 

V rámci diferenciální diagnostiky zvažujeme radikulopatii L5 (současná paréza 

m. gluteus medius, m. tibialis posterior), lumbosakrální plexopatii či neuropatii 

ischiadického nervu (širší postižení), lézi kortikospinálního traktu (narušený vzorec 

chůze) nebo postižení předních míšních rohů (Kim a Jung, 2011). 
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2.5.4  Chirurgická léčba 

 Indikace k operační revizi se řídí obecnými pravidly chirurgie nervů. Při ostrém 

přetětí nervu musí být nerv ošetřen suturou co nejdříve, ideálně do 72 hodin. Pokud to 

situace vyžaduje, může se k přemostění defektu použít autotransplantát, nejčastěji 

z n. suralis. Zavřené léze se indikují k operaci při denervačním syndromu trvajícím 

alespoň 3 měsíce, kdy je dosaženo nejlepších výsledků při operacích do 6 měsíců 

od vzniku poranění (Kaiser, 2016).  

 Pokud po sutuře nervového vlákna nedojde k obnově funkce postižených svalů, 

je řešením obnovy svalové funkce šlachový transfer (transpozice svalu). Při šlachovém 

transferu se používá zdravý, dobře inervovaný sval, k náhradě funkce nefunkčního, 

většinou antagonistického svalu. Využívá se skutečnosti, že člověk má schopnost naučit 

se používat přenesený sval k opačnému pohybu, než ke kterému byl původně určen. 

V případě parézy n. peroneus communis a nefunkčních dorzálních flexorů nohy se 

využívá náhrada funkčními plantárními flexory nohy. Nejčastěji se používá transpozice 

m. tibialis posterior na dorzum nohy na os cuneiforme laterale (Špiroch a kol., 2012). 

Pro obnovu extenze prstů a palce se využívá transpozice funkčního m. flexor digitorum 

longus na denervovanou šlachu m. extensor digitorum longus a m. extensor hallucis 

longus (Vigasio a kol., 2008). 

 

2.5.5  Fyzioterapeutická léčba 

Při fyzioterapeutické léčbě parézy n. peroneus communis se využívají léčebné 

techniky blíže specifikované v kapitole 2.4, Léčebná rehabilitace u periferních paréz. 

Při terapii je kladen důraz na stimulování svalů anterolaterálního svalstva bérce 

a zvyšování svalové síly. Důležitá je prevence rozvoje kontraktury m. triceps surae, 

který je v převaze vlivem sníženého či úplného ochabnutí jeho antagonistů, a to hlavně 

m. tibialis anterior a m. extensor digitorum longus. Ke zpevnění nestabilního hlezenního 

kloubu je využívána např. osmičková bandáž, taping nebo ortéza hlezenního kloubu. 

Při výrazném přepadávání špičky nohy je indikována peroneální páska, což je ortéza 

udržující hlezenní kloub v 90° postavení. K prevenci ploché nohy se využívají 

individuálně zhotovené ortopedické vložky, které brání propadu nožní klenby 

(Kolář a kol., 2009). 
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3  SPECIÁLNÍ ČÁST 

3.1  Metodika bakalářské práce 

Cílem speciální části této bakalářské práce je prezentace kazuistiky 

fyzioterapeutické péče o pacienta s parézou nervus peroneus communis. Sběr dat 

probíhal v rámci souvislé odborné praxe v Oblastní nemocnici Kladno v termínu 

od 29. 1. 2018 do 14. 2. 2018, kde jsem pracoval pod odborným dohledem Mgr. Petry 

Reckziegelové. 

Veškerá vyšetření a terapie probíhaly v ambulantní části rehabilitačního oddělení 

nemocnice Kladno. Pacient měl rehabilitačním lékařem předepsáno celkem 

8 individuálních terapií s frekvencí 2 terapie za týden. Současně obdržel předepsaných 

8 fyzikálních terapií na oddělení mechanoterapie, časově navržených tak, aby terapie 

na oddělení mechanoterapie předcházela individuálnímu cvičení s fyzioterapeutem.  

První terapeutické jednotky jsem se účastnil pouze pasivně, neboť byla vedená 

zkušeným fyzioterapeutem po dobu 30 minut, což je obvyklý čas vymezený k terapii 

jednoho pacienta. Od druhé terapeutické jednotky jsem terapeutické jednotky vedl 

samostatně, kdy jsem měl k dispozici terapeutickou místnost s lehátkem a vybavením. 

Díky ochotě vedoucí fyzioterapeutky rehabilitačního oddělení Mgr. Petry 

Reckziegelové mi bylo pro účely mé bakalářské práce umožněno pracovat s pacientem 

o 30 až 60 minut déle dle potřeby a časových možností pacienta.  

Kazuistika obsahuje anamnézu a vstupní kineziologický rozbor, na základě 

kterého jsem vypracoval krátkodobý a dlouhodobý terapeutický plán. Dále zahrnuje 

podrobný popis 6 fyzioterapeutických jednotek, během kterých jsem dodržoval 

stanovené cíle fyzioterapeutické léčby. Poslední část kazuistiky tvoří výstupní 

kineziologické vyšetření sloužící ke zhodnocení efektu prováděné terapie. 

Používal jsem výhradně fyzioterapeutické postupy naučené během svého studia 

a obecně používané k terapii periferních paréz. Použitými terapeutickými metodami 

byly techniky měkkých tkání, míčkování dle Jebavé, postizometrická relaxace dle 

Lewita, prvky manuální medicíny dle Lewita, metoda sestry Kenny, senzomotorická 

stimulace dle Jandy a Vávrové, proprioceptivní neuromuskulární facilitace dle Kabata, 

léčebná tělesná výchova a úprava stereotypu chůze s kompenzačními pomůckami. 

K vyšetření jsem používal následující fyzioterapeutické pomůcky: krejčovský 

metr, neurologické kladívko, plastový dvouramenný goniometr a 2 nášlapné váhy. 
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K terapii jsem použil: molitanové míčky, míček „ježek“, kartáč, balanční plošiny, 

Posturomed, theraband a 2 francouzské hole.  

Speciální část práce byla vypracována se souhlasem Etické komise Fakulty 

tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy pod číslem jednacím 066/2018 

(viz Příloha č. 1) a s informovaným souhlasem pacienta, který stvrdil svým podpisem 

Informovaného souhlasu (viz Příloha č. 2). Pacient byl obeznámen se všemi metodami 

a s uveřejněním anonymizovaných výsledků práce. 

 

 

3.2  Anamnestické údaje 

Vyšetřovaná osoba: J. M. 

Pohlaví: Muž 

Ročník: 1962 

Diagnóza: S 829.1 Zlomenina bérce, část NS, otevřená 

G 57.3 Poškození postranního podkolenního nervu – n. fibularis lateralis 

Status praesens: 

▪ subjektivní: Cítí se dobře, potíže se spaním neudává, chuť k jídlu normální, potíže 

s dýcháním neudává. Bolest levé dolní končetiny pouze při déletrvajícím zatížení, 

klidovou bolest neudává. 

▪ objektivní: Pacient plně při vědomí, spolupracující, orientován všemi modalitami. 

Mezomorfní postavy, 185 cm, 81 kg, BMI 23,7. Chodí s pomocí 2 francouzských holí, 

třídobá chůze s lehce vyjádřeným přepadáváním nohy plantárně. Používá dioptrické 

brýle na čtení (1,5 D bilat.), jiné kompenzační pomůcky nevyužívá. ADL zvládá bez 

dopomoci. Dominantní stranou je pravá. 

RA: vzhledem k onemocnění bezvýznamná 

OA: v dětství ruptura sleziny, později luxace levého kotníku, ruptura ligamentum 

cruciatum anterior pravého kolenního kloubu, jinak běžné dětské nemoci 
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NO: 2. 8. 2017 úraz – pád na motocyklu, fraktura pánve (raménko os pubis) a vícečetná 

fraktura levého bérce. Příjmové RTG tibie a fibuly viz kapitola Přílohy – Příloha č. 4. 

Fraktura pánve řešena zevním fixátorem, po extrakci pacient bez obtíží. Fraktura tibiae 

sin. s dislokovaným fragmentem ventrálně řešena nejdříve zevním fixátorem, později 

provedena osteosyntéza nitrodřeňovým hřebem, hřeb ponechán. V distální třetině bérce 

zůstává dislokovaný fragment ventrálním směrem s narušením kožního krytu, 

na povrchu otevřená rána velikosti 2x3 cm, lokálně ATB, uvažuje se o reoperaci. 

Fraktura proximální a distální fibuly sin. jakožto nenosné kosti řešena konzervativně, 

poloha úlomků dle RTG stabilní. Na EMG prokázána kompletní axonální léze 

n. peroneus. Od 9/2017 odlehčování pomocí 2 francouzských holí – nejdříve povoleno 

zatížení 10 kg, od 12/2017 doporučeno postupné zvyšování zatížení +10 kg každé 

2 týdny. Nyní zatěžuje 50 % váhy těla. Mnohočetné deformity a jizvy po celém povrchu 

levého bérce, na dorzální ploše bérce v mediální třetině kožní štěp o velikosti 10x10 cm, 

tuhá aktivní jizva v zadní podkolenní jamce, jizvy v okolí kyčle klidné. 

FA: neudává 

AA: neguje 

Abusus: kuřák, cca 15-20 cigaret denně, káva 5x denně, alkohol příležitostně 

SA: bydlí u synovce v bezbariérovém rodinném domě 

PA: stavbyvedoucí 

Předchozí rehabilitace: neudává 

Diferenciální rozvaha: Vzhledem k povaze poranění očekávám motorický deficit 

projevující se omezením pohybu do dorzální flexe nohy, everze nohy a extenze prstů. 

Dále očekávám senzitivní deficit odpovídající inervaci n. peroneus communis – 

anterolaterální strana bérce, hřbet nohy a prstů. Jizvy mohou zapříčinit poruchu 

protažitelnosti a posunlivosti na úrovni kůže-podkoží-fascie-sval. Předchozí déletrvající 

fixace, změna svalového tonu nebo reflexní změny mohou zapříčinit změnu na úrovni 

kloubní pohyblivosti. 

Indikace k rehabilitaci: Paréza n. peroneus vlevo s motorickým i senzitivním 

deficitem, snížená pohyblivost levého hlezenního kloubu, aktivní jizvy. 
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3.3  Vstupní kineziologický rozbor 

3.3.1  Vyšetření stoje 

a) Pohled zezadu: Opěrná báze fyziologická, váha na mediálních hranách plosky, 

vlevo nižší klenba nožní. Mohutnější Achillova šlacha vpravo, výrazný tuhý 

otok bérce s maximem v mediální části bérce. Četné deformity a jizvy v celém 

rozsahu bérce, kožní štěp cca 15x15 cm na dorzální straně levého bérce v jeho 

mediální části. V levé podkolenní jamce tuhá aktivní jizva o délce 7 cm 

s krustou na povrchu. Na anterolaterální straně levého stehna v celém jeho 

rozsahu povrchové jizvy po odebrání kožního štěpu pro dorzální stranu bérce. 

Mohutnější stehenní svalstvo vpravo, subgluteální rýhy ve stejné výši. Pánev 

symetrická, cristae iliacae ve stejné výši, SIPS ve stejné výši. Páteř ve frontální 

rovině přímá, mohutnější paravertebrální svalstvo Lp vpravo, levá lopatka 

a ramenní pletenec výše postavený než druhostranný. Hlava v ose. 

b) Pohled zboku: Tuhý otok přednoží a lýtka vlevo, levý kolenní kloub v mírné 

semiflexi, mohutnější stehenní svalstvo vpravo. Pánev v mírné fyziologické 

anteverzi, bederní lordóza přiměřená, vyhlazená hrudní kyfóza, ramena 

v protrakci, prohloubená krční lordóza s vrcholem v C5, hlava v předsunu.  

c) Pohled zepředu: Zevní rotace chodidel přiměřená, palpačně nižší klenba vlevo. 

Četné jizvy a deformity na přední ploše levého bérce s tuhým otokem 

anterolaterálně s maximem v distální třetině bérce. Pravá patela položená výše 

než druhostranná, mohutnější stehenní svalstvo vpravo. Břišní svalstvo 

symetrické, prsní bradavky ve stejné výši, klíční kosti ve stejné výši prominující 

bilaterálně, hlava v ose. 

▪ Stoj na 2 vahách: PDK 44 kg, LDK 37 kg 

▪ Modifikace stoje: 

▪ stoj na patách – nesvede, nemožnost dorzální flexe LDK 

▪ stoj na špičkách – náznak stoje na špičkách, omezená plantární flexe, nestabilní 

▪ Rhomberg I. – svede 

▪ Rhomberg II. – nestabilní, hra šlach 

▪ Rhomberg III. - nesvede 

▪ Trendelenburgova zkouška – při stoji na PDK zkouška negativní 
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3.3.2  Vyšetření chůze 

Třídobá chůze o 2 francouzských holí, stabilní, frekvence kroků pravidelná, 

délka kroku delší na levé (operované) dolní končetině, kterou může pacient zatěžovat 

maximálně 50 % své váhy. Vlevo mírně vyjádřené přepadávání plosky nohy plantárně, 

došlap veden přes špičku nohy, odvíjení plosky přes vnitřní stranu chodidla, bez aktivity 

prstů, odraz z celé plosky nohy při semiflektovaném levém kolenním kloubu a jen 

minimální extenzi v kyčelním kloubu. Vpravo došlap přes patu, odvíjení plosky nohy 

přes mediální stranu chodidla, odraz veden z hlaviček metatarzů, pravé koleno 

v odrazové fázi extendované, extenze v kyčelním kloubu přiměřená. Postavení pánve 

fyziologické, ramena v protrakčním držení, hlava v předsunu. 

 

3.3.3  Neurologické vyšetření 

Vymizelé povrchové čití na anterolaterální ploše levého bérce v distálních 

2 třetinách, za zevním kotníkem, v distální třetině nártu, na dorzální straně palce 

a ukazováčku I. sin. Pohybocit a polohocit narušen u palce, ukazováčku a prostředníčku 

na LDK při pohybu do flexe a extenze jednotlivých prstů. Šlachookosticové reflexy C4-

C7 hodnotím jako normoreflexii bilat., patelární reflex (L2-L4) hyporeflexie bilat., 

reflex Achillovy šlachy a medioplantární reflex (L5-S2) areflexie bilat. Iritační 

(spastické) pyramidové jevy HKK (Justerův jev, Trömnerův jev) nevýbavné. Paretické 

(zánikové) jevy HKK (Mingazziniho příznak, Dufourův příznak, Ruseckého příznak) 

nepřítomny. Iritační (spastické) jevy DKK (Babinského příznak, Chaddockův příznak, 

Oppenheimův příznak) nevýbavné. Paretické (zánikové) jevy DKK (Mingazziniho 

příznak, Barrého příznak, příznak retardace) nepřítomny. Taxe horních končetin a pravé 

dolní končetiny přesná, taxe levé dolní končetiny nepřesná – hypometrie (lehká ataxie 

pravděpodobně z důvodu změny proprioceptivní aference z LDK).  

 

3.3.4  Vyšetření měkkých tkání a jizev 

Jizvy po operaci levého kyčelního kloubu 8/2017 klidné, bez zarudnutí, 

bez sekrece, posunlivé a protažitelné všemi směry (jedná se o 2 malé 1x1 cm jizvy 

po zevním fixátoru). Vertikální jizva o velikosti 7 cm na anterolaterální ploše 

proximálního části bérce klidná, bez zarudnutí, bez sekrece, mírně vpadlá, neposunlivá 
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v celé své délce, protažitelná jen mírně laterolaterálním směrem, v distoproximálním 

směru protažitelnost vázne (operační jizva pro uvolnění tlaku při kompartment syndrom 

bérce v posttraumatickém stavu). Vertikální jizva o velikosti 5 cm v podkolenní jamce 

vystouplá, napnutá, srostlá s podkožím, na jejím povrchu vytvořená krusta. Vertikální 

jizva o velikosti 7 cm nad tuberositas tibiae klidná, bez sekrece, výborně protažitelná 

a posunlivá všemi směry. Kožní štěp nepravidelného tvaru o velikosti přibližně 15x15 

cm na dorzální straně lýtka přihojený, okraje vystouplé, protažitelnost a posunlivost 

omezená všemi směry. Drobné jizvy v distální třetině bérce na ventrální, laterální 

a dorzální straně s vyhovující posunlivostí a protažitelností všemi směry. 

Na anterolaterální straně levého stehna v celém jeho rozsahu povrchové jizvy 

po odebrání kožního štěpu pro dorzální stranu bérce, bez narušení protažitelnosti či 

posunlivosti. 

Chladnější akra na dolních končetinách, naopak teplejší bérec s mírným 

začervenáním v jeho mediální třetině na ventrální straně. Změny sudometriky 

neregistruji, hydratace dostatečná. Fascie levé dolní končetiny v oblasti Achillovy 

šlachy, paty a mezi metatarzy z důvodu tuhého otoku těžko přístupné. Svalový tonus 

pravé dolní končetiny eutonický s četnými trigger points s největším výskytem 

v průběhu m. soleus. Palpačně bolestivé trigger points na plosce levé dolní končetiny 

v průběhu m. quadratus plantae, svalový tonus svalstva na přední a zadní straně lýtka 

levé dolní končetiny z důvodu tuhého otoku neposuzuji. Stehenní svalstvo PDK 

eutonické, stehenní svalstvo LDK na ventrální i dorzální straně stehna hypotonické, 

hýžďové svalstvo eutonické bilaterálně, hypertonický m. tensor fasciae latae vlevo.  

 

3.3.5  Vyšetření kloubní vůle 

Kloubní vůle (joint play) byla vyšetřena ve všech kloubech dolních končetin 

mimo tibiofibulárního kloubu, v jehož těsné blízkosti se nachází nezhojená fraktura 

fibuly. Na LDK četné blokády interfalangeálních a metatarzofalangeálních kloubů 

v dorzoplantárním i laterolaterálním směru. Snížená kloubní vůle v metatarzálních 

kloubech bilaterálně v dorzoplantárním směru. Omezená kloubní pohyblivost 

v Lisfrankově kloubu vlevo v dorzoplantárním směru i směrem do rotace a prakticky 

nulová pohyblivost v Choppartovu kloubu všemi směry na LDK. Omezení pohybu 

pately na PDK ve směru kaudálním, na LDK pohyblivost pately bez omezení. 

Pohyblivost v kyčelních kloubech s 30% omezením vnitřní rotace bilaterálně. 



36 

 

3.3.6  Antropometrické měření 

 ▪ výška: 185 cm 

 ▪ váha: 81 kg 

 ▪ BMI: 23,7 

 PDK LDK 

Délka DK (anatomická) 85 cm 85 cm 

Délka DK (funkční) 93 cm 93 cm 

Délka stehna 43 cm 43 cm 

Délka bérce 42 cm 42 cm 

Délka nohy 27 cm 27 cm 

Obvod stehna 15 cm nad patelou 47 cm 42 cm 

Obvod kolem pately 40 cm 41 cm 

Obvod přes tuberositas tibiae 36 cm 40 cm 

Obvod lýtka 36 cm 39 cm 

Obvod přes nárt a patu 35 cm 38 cm 

Obvod přes hlavičky metatarzů 26 cm 26 cm 

Tabulka č. 1: Vstupní antropometrické vyšetření DKK 

 

3.3.7  Goniometrické vyšetření 

KYČELNÍ KLOUB 

Aktivní pohyb PDK LDK 

EX – 0 – FX  S 10 – 0 – 120 S 5 – 0 – 130 

ABD – 0 – ADD F 40 – 0 – 25 F 40 – 0 – 25 

ZR – 0 – VR  R 40 – 0 - 25 R 35 – 0 – 25 

Tabulka č. 2: Vstupní goniometrické vyšetření aktivní pohyblivosti v kyčelním kloubu 

KYČELNÍ KLOUB 

Pasivní pohyb PDK LDK 

EX – 0 – FX  S 10 – 0 – 120 S 10 – 0 – 130 

ABD – 0 – ADD F 40 – 0 – 30 F 40 – 0 – 30 

ZR – 0 – VR  R 45 – 0 – 30 R 45 – 0 – 30 

Tabulka č. 3: Vstupní goniometrické vyšetření pasivní pohyblivosti v kyčelním kloubu 
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KOLENNÍ KLOUB 

Aktivní pohyb PDK LDK 

EX – 0 – FX S 0 – 0 – 140 S 0 – 0 – 130 

Tabulka č. 4: Vstupní goniometrické vyšetření aktivní pohyblivosti v kolenním kloubu 

KOLENNÍ KLOUB 

Pasivní pohyb PDK LDK 

EX – 0 – FX S 0 – 0 – 140 S 0 – 0 – 140 

Tabulka č. 5: Vstupní goniometrické vyšetření pasivní pohyblivosti v kolenním kloubu 

HLEZENNÍ KLOUB 

Aktivní pohyb PDK LDK 

DF – 0 – PF  S 15 – 0 – 30 S 0 – 0 – 10 

EV – 0 – IN  R 15 – 0 – 15 R 0 – 0 – 5 

Tabulka č. 6: Vstupní goniometrické vyšetření aktivní pohyblivosti v hlezenním kloubu 

HLEZENNÍ KLOUB 

Pasivní pohyb PDK LDK 

DF – 0 – PF  S 20 – 0 – 30 S 10 – 0 – 10 

EV – 0 – IN  R 15 – 0 – 20 R 10 – 0 – 10 

Tabulka č. 7: Vstupní goniometrické vyšetření pasivní pohyblivosti v hlezenním kloubu 

MTP KLOUBY NOHY 

Aktivní pohyb PDK LDK 

EX – 0 – FX  S 15 – 0 – 30 S 0 – 0 – 10 

Tabulka č. 8: Vstupní goniometrické vyšetření aktivní pohyblivosti v MTP kloubech DKK 

MTP KLOUBY NOHY 

Pasivní pohyb PDK LDK 

EX – 0 – FX  S 20 – 0 – 35 S 10 – 0 – 10 

Tabulka č. 9: Vstupní goniometrické vyšetření pasivní pohyblivosti v MTP kloubech DKK 
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MTP KLOUB PALCE NOHY 

Aktivní pohyb PDK LDK 

EX – 0 – FX  S 20 – 0 – 30 S 0 – 0 – 10 

Tabulka č. 10: Vstupní goniometrické vyšetření aktivní pohyblivosti v MTP kloubu palců DKK 

MTP KLOUB PALCE NOHY 

Pasivní pohyb PDK LDK 

EX – 0 – FX S 20 – 0 – 35 S 10 – 0 – 15 

Tabulka č. 11: Vstupní goniometrické vyšetření pasivní pohyblivosti v MTP kloubu palců DKK 

 

3.3.8  Vyšetření svalové síly 

sval PDK LDK 

m. piriformis, m. gemellus superior, m. obturatorius internus, m. 

gemellus inferior, m. quadratus femoris 
5 5 

m. gluteus maximus, m. biceps femoris, m. semimembranosus, m. 

semitendinosus 
5 5 

m. gluteus medius, m. gluteus minimus, m. tensor fasciae latae 5 5 

m. adductor magnus, m. adductor longus, m. adductor brevis, m. 

gracilis, m. pectineus 
5 4 

m. rectus femoris, m. iliopsoas 5 4 

m. vastus medialis, m. vastus intermedius, m. vastus lateralis 5 4 

m. tibialis anterior 5 1 

m. peroneus longus, m. peroneus brevis 5 0 

m. extensor digitorum longus, m. extensor digitorum brevis 5 1 

m. extensor hallucis longus 5 1* 

Tabulka č. 12: Vstupní vyšetření svalové síly svalů DKK dle Jandy (2004) 

*při pokusu o extenzi v palci záškub m. extensor hallucis longus se synkinézou abdukce palce 
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3.3.9  Vyšetření základních pohybových stereotypů 

▪ extenze v kyčelním kloubu: Pohyb začíná aktivací m. gluteus maximus, následuje 

aktivita kontralaterálních erektorů bederní páteře a homolaterálních erektorů bederní 

páteře, ischiokrurálních svalů a aktivita erektorů thorakolumbálního přechodu 

bilaterálně. Aktivitu svalů ramenního pletence neregistruji. 

▪ abdukce v kyčelním kloubu: Pohyb začíná aktivací m. tensor fasciae latae 

bilaterálně, poté se zapojují hýžďové svaly (m. gluteus medius et minimus), m. iliopsoas 

současně s m. quadratus lumborum a tonickou aktivitou břišního svalstva. Oboustranně 

není čistá abdukce, ale pohyb je veden s mírnou semiflexí v kyčelních kloubech. 

 

3.3.10  Vyšetření zkrácených svalových skupin 

sval PDK LDK 

m. triceps surae – m. gastrocnemii 1 2** 

m. triceps surae – m. soleus 1 2** 

flexory kolenního kloubu 0 1 

adduktory kyčelního kloubu 0 0 

m. piriformis 1 0 

m. iliopsoas 1 1 

m. rectus femoris 1 1 

m. tensor fasciae latae 1 2 

Tabulka č. 13: Vstupní vyšetření zkrácených svalových skupin DKK dle Jandy (2004) 

** vyšetření zkresleno omezením rozsahu pohybu do dorzální flexe v hlezenním kloubu 
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3.4  Závěr vyšetření 

55letý pacient 6 měsíců po fraktuře pánve, holenní kosti a mnohočetné 

zlomenině lýtkové kosti s parézou n. peroneus communis sin. Fraktura pánve zhojena 

ad integrum, pohyblivost v kyčelním kloubu vyhovující. Fraktura holenní kosti řešena 

nejdříve zevním fixátorem, poté nitrodřeňovým hřebem, který je ponechán in situ. 

Hojení per secundam s narušením kožního krytu přibližně 2x3 cm na ventrální straně 

bérce v mediální části. Vícečetná fraktura lýtkové kosti jakožto nenosné kosti řešena 

konzervativně, poloha úlomků vyhovující. 

Nyní dovoleno 50% zatížení levé dolní končetiny, pacient při klidovém stoji 

zatím podvědomě odlehčuje, rozdíl při stoji na 2 vahách přibližně 10 % váhy těla. 

Mnohočetné jizvy a deformity na levé dolní končetině, posunlivost a pohyblivost jizev 

vyhovující, zvláštní péči je třeba věnovat jizvě v podkolenní jamce, jejíž retrakce má 

za následek omezení rozsahu pohybu do extenze v kolenním kloubu. Masivní tuhý otok 

na přednoží a bérci levé dolní končetiny s maximem na jeho dorzální straně. Nižší nožní 

klenba vlevo, při stoji semiflexe v kolenním kloubu, protrakční držení ramen, předsun 

hlavy, bolest zad neudává. Třídobou chůzi o 2 francouzských holích zvládá, mírně 

vyjádřené přepadávání plosky nohy plantárně vlevo s nutností větší flexe v kyčelním 

kloubu při nákročné fázi. Vzhledem ke snížené pohyblivosti hlezenního kloubu je však 

peroneální paréza vyjádřena jen mírně. V odrazové fázi semiflexe levého kolenního 

kloubu s minimální extenzí v kyčelním kloubu, odraz z celé plosky nohy. Vpravo 

stereotyp při chůzi vyhovující. 

Vymizelé povrchové čití na anterolaterální ploše levého bérce v distálních 

2 třetinách, za zevním kotníkem, v distální třetině nártu, na dorzální straně palce 

a ukazováčku. Pohybocit a polohocit narušen u palce, ukazováčku a prostředníčku 

na LDK při pohybu do flexe a extenze jednotlivých prstů. Normoreflexie 

šlachookosticových reflexů C4-C7 bilat., hyporeflexie L2-L4 bilat., reflexy L5-S2 

se oboustranně nepodařilo vybavit. Chladnější akra na LDK, naopak mírně zvýšená 

teplota se začervenáním na ventrální ploše bérce v mediální třetině. Palpačně bolestivé 

trigger points na plosce levé dolní končetiny v průběhu m. quadratus plantae, stehenní 

svalstvo PDK eutonické, stehenní svalstvo LDK na ventrální i dorzální straně stehna 

hypotonické, hýžďové svalstvo eutonické bilaterálně, hypertonický m. tensor fasciae 

latae vlevo. Na LDK četné blokády interfalangeálních a metatarzofalangeálních kloubů 

dorzoplantárním i laterolaterálním směrem. Snížená kloubní vůle v metatarzálních 
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kloubech bilaterálně v dorzoplantárním směru. Omezená kloubní pohyblivost 

v Lisfrankově kloubu vlevo v dorzoplantárním směru i směrem do rotace a jen nepatrná 

kloubní vůle v Choppartovu kloubu všemi směry na LDK. Omezení pohybu pately 

na PDK ve směru kaudálním, na LDK pohyblivost pately bez omezení. Pohyblivost 

v kyčelních kloubech s mírným omezením vnitřní rotace bilaterálně, jinak pohyblivost 

PDK vyhovující. 

Motorický deficit odpovídající lézi n. peroneus communis sin. s postižením 

pohybu do everze (pronace) v levém hlezenním kloubu (ramus superficialis) a dorzální 

flexe v hlezenním kloubu a extenze prstů nohy (ramus profundus). Aktivní everzi nohy 

vlevo nesvede, nulová aktivita m. peroneus brevis et longus. Při pohybu do extenze 

prstů a dorzální flexe hlezenního kloubu náznak aktivity příslušných svalů. Při pokusu 

o extenzi palce záškub m. extensor hallucis longus se synkinézou abdukce palce. 

Svalová síla stehenního svalstva LDK většinou na stupni č. 4- až 4 dle Jandy, svalstvo 

PDK na stupni č. 5. Malé zkrácení m. triceps surae a svalstva na ventrální a laterální 

ploše stehna na PDK dle Jandy, na LDK velké zkrácení m. triceps surae (hodnocení 

testu zkresleno pro omezení pohybu do dorzální flexe v levém hlezenním kloubu), malé 

zkrácení ischiokrurálních svalů, m. iliopsoas, m. rectus femoris a velké zkrácení 

m. tensor fasciae latae, který je rovněž patologicky iniciátorem pohybu do abdukce 

v obou kyčelních kloubech. 
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3.5  Krátkodobý a dlouhodobý terapeutický plán 

3.5.1  Krátkodobý terapeutický plán 

▪ ošetření jizev, jejich protažení a zvýšení pohyblivosti 

▪ techniky měkkých tkání, terapie trigger points 

▪ facilitace čití přednoží a anterolaterální strany levého bérce 

▪ stimulace propriocepce z plosek nohou 

▪ zvýšení stability stoje 

▪ facilitace denervovaných svalů na neurofyziologickém podkladě 

▪ elektrostimulace denervovaných svalů 

▪ prevence patologických synkinéz 

▪ mobilizace kloubů přednoží a levého talokrurálního kloubu a obnova joint play 

▪ úprava stereotypu chůze o 2 francouzských holích 

▪ posílení stehenního svalstva na LDK 

▪ protažení zkrácených svalových skupin 

 

 

3.5.2  Dlouhodobý terapeutický plán 

 ▪ zvýšení rozsahu pohybu prstů levé nohy a talokrurálního kloubu 

 ▪ postupné zvyšování zátěže levé dolní končetiny 

 ▪ po reinervaci postižených svalů jejich zapojování do pohybových vzorců 

▪ nácvik chůze bez kompenzačních pomůcek 

▪ korekce stoje a chůze  
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3.6  Průběh terapie 

3.6.1  Terapie ze dne 29. 1. 2018 

Status praesens: 

▪ Subjektivní: Klidovou bolest neudává, pouze při déletrvajícím zatížení levé dolní 

končetiny bolest za zevním kotníkem. Nejvíce ho omezuje snížený rozsah pohybu 

v MTP kloubech, v hlezenním kloubu levé dolní končetiny a nemožnost volního pohybu 

do extenze prstů a dorzální flexe nohy. 

▪ Objektivní: Pacient plně při vědomí, spolupracující, orientován místem, časem 

osobou. Přichází s pomocí 2 francouzských holí, jiné kompenzační pomůcky nepoužívá. 

Cíl dnešní terapie: Vstupní kineziologický rozbor. 

Provedení: Odebrání anamnézy, vyšetření stoje, vyšetření chůze, neurologické 

vyšetření, vyšetření měkkých tkání a jizev, vyšetření kloubní vůle (joint play), 

antropometrické měření, goniometrické měření aktivních a pasivních pohybů dolních 

končetin, vyšetření základních pohybových stereotypů v kyčelním kloubu, vyšetření 

svalové síly dle Jandy, vyšetření zkrácených svalových skupin dle Jandy. Instruktáž 

třídobé chůze o 2 francouzských holích s korekcí postavení trupu a zaměřením se 

na extenzi v kolenním a kyčelním kloubu v odrazové fázi. 

Výsledek: Proveden vstupní kineziologický rozbor viz kapitola 3.3. 

Kódy: 21001 Vstupní kineziologický rozbor pro odbornost 902   45‘‘ 

21215 Léčebná tělesná výchova – instruktáž a zácvik pacienta  30‘‘ 
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3.6.2  Terapie ze dne 1. 2. 2018 

Status praesens:  

▪ Subjektivní: Při déletrvajícím zatížení levé dolní končetiny bolest za zevním 

kotníkem, klidovou bolest neudává. 

▪ Objektivní: Otok LDK s maximem na dorzální straně bérce, v oblasti obou kotníků 

a celého přednoží. Palpačně tuhý neprohmatný otok ve výše popsaných segmentech, 

palpační bolestivost trigger pointu v m. quadratus plantae a zvýšené napětí v plantární 

aponeuróze, tuhá a méně protažitelná levá Achillova šlacha. 

Cíl dnešní terapie: 

▪ uvolnění měkkých tkání v oblasti bérce, přednoží a plantární aponeurózy 

▪ zvýšení joint play v interfalangeálních, metatarzálních kloubech a talokrurálním 

kloubu 

▪ zvýšení povrchového čití v dermatomu n. peroneus communis 

▪ protažení zkrácených svalových skupin 

▪ facilitace denervovaných svalů na neurofyziologickém podkladě 

Provedení: 

▪ techniky měkkých tkání na oblast přednoží a Achillovy šlachy 

▪ protažení fascií bérce lateromediálním směrem 

▪ mobilizace dle Lewita interfalangeálních kloubů dorzoplantárně a laterolaterálně, 

mobilizace matatarzálních klubů dorzoplantárně, dorzální vějíř, mobilizace Lisfrankova 

kloubu dorzoplantárně a do rotace, mobilizace os calcaneus mediolaterálně 

a do supinace a pronace, mobilizace os calcaneus vleže na břiše všemi směry 

▪ PIR plantární aponeurózy vleže na břiše 

▪ terapie trigger pointu v m. quadratus plantae vlevo a v m. soleus vpravo působením 

tlaku na spoušťový bod kolmo na svalová vlákna  

▪ exteroceptivní facilitace anterolaterální strany bérce, nártu a hřbetu prstů hlazením dle 

Hermachové 

▪ PIR m. triceps surae, využití krajních poloh používaných k vyšetření zkrácených 

svalových skupin dle Jandy k protažení zkrácených svalů ventrální a laterální strany 

stehna bilaterálně 

▪ stimulace m. extensor hallucis longus, m. extensor digitorum longus et brevis, 

m. tibialis anterior a m. peroneus longus et brevis pomocí metody sestry Kenny 
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▪ využití žebřin k protažení m. triceps surae vestoje s využitím PIR s protažením 

Výsledek: Změnu taktilního čití pacient neguje, nulová volní aktivita m. peroneus 

longus et brevis. Svaly inervované n. peroneus profundus (m. extensor digitorum longus 

et brevis, m. hallucis longus, m. tibialis anterior) při pokusu o pohyb reagují záškubem. 

Rozpuštění trigger pointu v m. quadratus plantae, po jehož ošetření již není bod vnímán 

bolestivě. 

Kódy: 21221 Léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě  45‘ 

 21225 Léčebná tělesná výchova individuální    15‘ 

 21413 Techniky měkkých tkání      15‘ 

 21415 Mobilizace periferních kloubů     15‘ 

 

 

3.6.3  Terapie ze dne 6. 2. 2018 

Status praesens:  

▪ Subjektivní: Pacient přichází po absolvování mechanoterapie na motodlaze, po jejíž 

absolvování popisuje zvýšenou bolestivost v oblasti obou kotníků, jinak se cítí 

normálně. 

▪ Objektivní: Při chůzi o 2 francouzských holích pro bolestivost odlehčuje levou nohu 

více než obvykle, tuhý otok přednoží a bérce přetrvává. 2 čerstvé drobné rány 

na ventrální straně bérce o velikosti přibližně 1x1 cm hojící se strupem, 

bez traumatického původu zřejmě na podkladě poruchy trofiky na ventrální straně 

bérce v blízkosti přetrvávajícího otevřeného kožního defektu v mediální třetině tibie 

na ventrální straně. 

Cíl dnešní terapie: 

▪ uvolnění měkkých tkání v oblasti bérce a přednoží 

▪ zvýšení pohyblivosti a posunlivosti jizev 

▪ zvýšení joint play v interfalangeálních, metatarzálních kloubech a talokrurálním 

kloubu 

▪ zvýšení povrchového čití v dermatomu n. peroneus communis 

▪ protažení zkrácených svalových skupin 

▪ facilitace denervovaných svalů na neurofyziologickém podkladě 
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Provedení: 

▪ techniky měkkých tkání na oblast přednoží, Achillovy šlachy a bérce 

▪ ošetření jizev na ventrální a dorzální straně bérce a v podkolenní jamce – „C“ hmat, 

„S“ hmat, protažení, řasení, tlaková terapie 

▪ mobilizace dle Lewita interfalangeálních kloubů dorzoplantárně a laterolaterálně, 

mobilizace matatarzálních klubů dorzoplantárně, dorzální vějíř, mobilizace Lisfrankova 

kloubu dorzoplantárně a do rotace, mobilizace os calcaneus mediolaterálně 

a do supinace a pronace, mobilizace os calcaneus vleže na břiše všemi směry 

▪ exteroceptivní facilitace anterolaterální strany bérce, nártu a hřbetu prstů ježkováním 

▪ PIR s využitím krajních poloh používaných k vyšetření zkrácených svalových skupin 

dle Jandy k protažení zkrácených svalů – m. triceps surae, m. quadriceps femoris, 

m. tensor fasciae latae, m. iliopsoas, ischiokrurální svalstvo se zaměřením se 

na m. biceps femoris (stehno v zevní rotaci, kde je největší zkrácení) 

▪ stimulace m. extensor hallucis longus, m. extensor digitorum longus et brevis, 

m. tibialis anterior a m. peroneus longus et brevis pomocí metody sestry Kenny 

▪ proprioreceptivní neuromuskulární facilitace dle Kabata technikou sled s důrazem: 

I. FL. DG. ke stimulaci m. extensor digitorum longus et brevis, extensor hallucis longus 

et brevis a m. tibialis anterior; I. EX. DG. ke stimulaci m. peroneus longus; II. FL. DG. 

ke stimulaci m. extensor digitorum longus et brevis, m. extensor hallucis longus, 

m. peroneus brevis; II. EX. DG. 

Výsledek: Při mobilizaci dle Lewita došlo několikrát k fenoménu lupnutí (palec 

dorzoplantárně, 1. a 2. metatarz dorzoplantárně, 4. a 5. metatarz dorzoplantárně, 

Lisfrankův kloub do rotace). Změnu taktilního čití pacient neguje, nulová volní aktivita 

m. peroneus longus et brevis. Svaly inervované n. peroneus profundus (m. extensor 

digitorum longus et brevis, m. hallucis longus, m. tibialis anterior) při pokusu o pohyb 

reagují záškubem, při pokusu o extenzi palce synkinéza do abdukce palce. 

Kódy: 21221 Léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě  45‘ 

 21225 Léčebná tělesná výchova individuální    15‘ 

 21413 Techniky měkkých tkání      15‘ 

 21415 Mobilizace periferních kloubů     15‘ 
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3.6.4  Terapie ze dne 8. 2. 2018 

Status praesens:  

▪ Subjektivní: Spokojenost, že se díky zmenšení otoku přednoží levá noha „vejde“ 

do boty, změnu pohyblivosti a čití od minulé terapie neguje, popisuje mírnou 

bolestivost do inverze LDK. Dne 7. 2. 2018 absolvoval na chirurgickém pracovišti 

kyretáž kvůli hnisajícímu kožnímu defektu na ventrální straně bérce v jeho mediální 

části, dnes zvýšenou bolestivost neguje.  

▪ Objektivní: Aspekčně zmenšení otoku v oblasti přednoží a bérce, palpačně téměř 

vymizení tvrdého otoku v oblasti lýtka, výrazně lepší prohmatnost, lýtkové svalstvo 

LDK v hypotonu, bez přítomnosti trigger points, bez palpační bolestivosti. Volnější 

přednoží hlavně ve směru do rotace, změnu volní motoriky a povrchového čití v oblasti 

denervovaného myotomu a dermatomu neregistruji. 

Cíl dnešní terapie: 

▪ uvolnění měkkých tkání v oblasti bérce a přednoží 

▪ zvýšení pohyblivosti a posunlivosti jizev 

▪ zvýšení joint play v interfalangeálních, metatarzálních kloubech a talokrurálním 

kloubu 

▪ zvýšení povrchového čití v dermatomu n. peroneus communis 

▪ facilitace denervovaných svalů na neurofyziologickém podkladě 

▪ stimulace propriocepce z DKK 

▪ zvýšení svalové síly lýtkového svalstva LDK 

▪ protažení zkrácených svalových skupin 

Provedení: 

▪ techniky měkkých tkání na oblast přednoží, Achillovy šlachy a bérce 

▪ ošetření jizev na ventrální a dorzální straně bérce a v podkolenní jamce – „C“ hmat, 

„S“ hmat, protažení, řasení, tlaková terapie 

▪ mobilizace dle Lewita interfalangeálních kloubů dorzoplantárně a laterolaterálně, 

mobilizace matatarzálních klubů dorzoplantárně, dorzální vějíř, mobilizace Lisfrankova 

kloubu dorzoplantárně a do rotace, mobilizace os calcaneus mediolaterálně 

a do supinace a pronace, mobilizace os calcaneus vleže na břiše všemi směry 

▪ exteroceptivní facilitace anterolaterální strany bérce, nártu a hřbetu prstů hlazením dle 

Hermachové 
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▪ SMS – cvičení v korigovaném sedu, opora nohou na měkké podložce, později balanční 

čočce, korekce postavení kleneb nohy, 3 bodová opora, malá noha, izolované pohyby 

prstů, přenášení váhy pata-špička a LDK-PDK, později v sedu na balanční čočce 

▪ využití kolovrátku – rytmické střídání plantární a dorzální flexe v hlezenním kloubu 

▪ vestoje využití dřevěného klínu a 1. stupně žebřin k zvýšení dorzální flexe v levém 

hlezenním kloubu 

Výsledek: Celkově volnější přednoží a obnova joint play metatarzálních kloubů 

a Lisfrankova kloubu. Naopak omezení joint play přetrvává v Choppartovu kloubu 

(os calcaneus rigidní všemi směry) a interfalangových kloubech s maximem na palci 

(dorzoplantárně, mediolaterálně a do rotace) a ostatních prstů LDK (zejména 

dorzoplantárním směrem). Změnu taktilního čití pacient neguje, nulová volní aktivita 

m. peroneus longus et brevis. Svaly inervované n. peroneus profundus (m. extensor 

digitorum longus et brevis, m. hallucis longus, m. tibialis anterior) při pokusu o pohyb 

reagují záškubem, při pokusu o extenzi palce přetrvávající synkinéza do abdukce palce, 

při extenzi ostatních prstů záškub m. extensor digitorum longus et brevis a mírně 

vyjádřená synkinéza do abdukce 2.-4. prstu. 

Kódy: 21221 Léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě  45‘ 

 21225 Léčebná tělesná výchova individuální    15‘ 

 21413 Techniky měkkých tkání      15‘ 

 21415 Mobilizace periferních kloubů     15‘ 

 

 

3.6.5  Terapie ze dne 12. 2. 2018 

Status praesens:  

▪ Subjektivní: Klidovou bolest neudává, jen při déletrvajícím zatížení LDK bolest 

v průběhu Achillovy šlachy a pod patellou s občasným pocitem blokády při chůzi 

o 2 FH, pocit pnutí jizvy v podkolenní jamce při extenzi levého kolenního kloubu. 

▪ Objektivní: Oproti minulé terapii opětovný návrat tuhého neprohmatného otoku 

na dorzální ploše lýtka, při cíleném dotazu na okolnosti vedoucí ke tvorbě otoku LDK 

pacient vylučuje vazbu na pohyb, zatěžování končetiny, mechanoterapii na motodlaze či 

jiné souvislosti. Pohyblivost přednoží od poslední terapie neměnná. 
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Cíl dnešní terapie: 

▪ stimulace denervovaných svalů 

▪ uvolnění měkkých tkání v oblasti přednoží a bérce 

▪ zvýšení pohyblivosti a posunlivosti jizev 

▪ zvýšení joint play přednoží a nohy se zaměřením se na zvýšení kloubní vůle 

v talokrurálním kloubu 

▪ facilitace povrchového čití v dermatomu n. peroneus communis 

▪ zvýšení svalové síly hlezna, kolena, kyčle 

▪ protažení zkrácených svalových skupin 

Provedení: 

▪ elektrostimulace m. extensor hallucis longus et brevis a m. extensor digitorum longus 

et brevis – proud 524 trojúhelníkový, 45 mA, 5 minut, šířka impulzu 200 ms, pauza 5,0 

s, proud CC – anoda proximálně na hřbet nohy, katoda distálněji v úrovni 

metatarzofalangeálních skloubení, později zkusmo využita i stimulace bodovou 

elektrodou 

▪ míčková facilitace dle Jebavé na svaly přednoží a průběh svalů mn. peroneus longus 

et brevis rolováním a vytíráním 

▪ ošetření jizev na ventrální a dorzální straně bérce, v podkolenní jamce, 

na anterolaterální straně stehna – „C“ hmat, „S“ hmat, protažení, řasení, tlaková terapie 

▪ mobilizace dle Lewita interfalangeálních kloubů dorzoplantárně, mobilizace 

matatarzálních klubů dorzoplantárně, dorzální vějíř, mobilizace Lisfrankova kloubu 

dorzoplantárně a do rotace, mobilizace os calcaneus mediolaterálně a do supinace 

a pronace, mobilizace os calcaneus vleže na břiše všemi směry, mobilizace pately 

mediolaterálně 

▪ posilovací cvičení s využitím therabandu (středně silný – červený): 

▪ vleže na zádech: flexe prstů proti odporu, plantární flexe hlezna proti odporu, 

extenze kolena proti odporu, abdukce kyčle proti odporu 

 ▪ vleže na břiše extenze kolena proti odporu 

▪ ve vzporu klečmo – extenze kyčle a kolena proti odporu 

▪ PIR s protažením s využitím therabandu:  

▪ vleže na zádech PIR s protažením flexorů prstů, ischiokrurálních svalů 

 ▪ vleže na břiše PIR s protažením extenzorů kolena 

▪ v kleku jednonož protažení flexorů kyčle posouváním pánve vpřed (bez therabandu) 
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Výsledek: Elektrostimulace denervovaných svalů bez požadovaného účinku – místo 

pohybu do extenze palce a prstů vznikaly svalové záškuby do abdukce palce, 

u ostatních prstů záškub do extenze a rovněž lehce vyjádřená abdukce prstů. Pacient 

elektrostimulaci vnímá jako mírné mravenčení v oblasti prstů. Po skončení 

elektrostimulace změnu taktilního čití neguje, zkouška volní motoriky - při pokusu 

o extenzi palce synkinéza do abdukce palce, při pokusu o extenzi ostatních prstů záškub 

m. extensor digitorum longus et brevis s mírně vyjádřenou abdukcí 2.-4. prstu, nulová 

aktivita m. peroneus longus et brevis do everze. 

Kódy: 21117 Fyzikální terapie IV. – Elektrostimulace    30‘  

21225 Léčebná tělesná výchova individuální    15‘ 

 21413 Techniky měkkých tkání      15‘ 

 21415 Mobilizace periferních kloubů     15‘ 

 

 

3.6.6  Terapie ze dne 14. 2. 2018 

Status praesens: 

▪ Subjektivní: Klidové bolesti nemá, krátkodobě již při chůzi zatěžuje LDK plnou 

vahou těla. Při déletrvajícím plném zatížení bolest za zevním kotníkem s pocitem 

nestability hlezenního kloubu a vychylováním nohy směrem do inverze. 

▪ Objektivní: Ústup otoku přednoží a bérce, maximum otoku přetrvává v oblasti nártu 

a obou zevních kotníků. Palpační bolestivost neudává, přednoží dnes relativně volné. 

Cíl dnešní terapie: Výstupní kineziologický rozbor. 

Provedení: Vyšetření stoje, vyšetření chůze, neurologické vyšetření, vyšetření měkkých 

tkání a jizev, vyšetření kloubní vůle (joint play), antropometrické měření, goniometrické 

měření aktivních a pasivních pohybů dolních končetin, vyšetření základních 

pohybových stereotypů v kyčelním kloubu, vyšetření svalové síly dle Jandy, vyšetření 

zkrácených svalových skupin dle Jandy. 

Výsledek: Proveden výstupní kineziologický rozbor viz kapitola 3.7. 

Kódy: 21003 Kontrolní kineziologický rozbor     30‘ 
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3.7  Výstupní kineziologický rozbor 

3.7.1  Vyšetření stoje 

a) Pohled zezadu: Palpačně nižší klenba vlevo, mohutnější Achillova šlacha 

vpravo. Přetrvávající tuhý otok LDK, z větší části již vstřebán, nyní maximum 

otoku na nártu, v oblasti zevních kotníků a na bérci v distálních 2 třetinách. 

Deformity, exkoriace a jizvy v celém rozsahu bérce. V levé podkolenní jamce 

jizva o délce 5 cm, napnutá, ale posunlivá všemi směry. Mohutnější stehenní 

svalstvo vpravo, subgluteální rýhy ve stejné výši. Pánev symetrická, páteř 

ve frontální rovině přímá, mohutnější paravertebrální svalstvo Lp vpravo, levá 

lopatka a ramenní pletenec výše postavený než druhostranný. Hlava v ose. 

b) Pohled zboku: Otok přednoží a lýtka vlevo, levý kolenní kloub v nepatrné 

semiflexi, mohutnější stehenní svalstvo vpravo. Pánev ve fyziologické anteverzi, 

bederní lordóza přiměřená, vyhlazená hrudní kyfóza, ramena v protrakci, 

prohloubená krční lordóza s vrcholem v C5, hlava v předsunu. 

c) Pohled zepředu: Zevní rotace chodidel přiměřená, palpačně nižší klenba vlevo. 

Četné jizvy a deformity na přední ploše levého bérce s tuhým otokem 

s maximem v distální polovině bérce. Pravá patela položená výše než 

druhostranná, mohutnější stehenní svalstvo vpravo. Břišní svalstvo symetrické, 

prsní bradavky ve stejné výši, klíční kosti ve stejné výši prominující bilaterálně, 

hlava v ose. 

 

▪ Stoj na 2 vahách: PDK 43 kg, LDK 37 kg 

▪ Modifikace stoje: 

▪ stoj na patách – nesvede, nemožnost dorzální flexe LDK 

▪ stoj na špičkách – náznak stoje na špičkách, omezení plantární flexe LDK, 

nestabilní 

▪ Rhomberg I. – svede 

▪ Rhomberg II. – svede, drápovité prstce 

▪ Rhomberg III. – nestabilní, hra šlach 

▪ Trendelenburgova zkouška – při stoji na PDK zkouška negativní, stoj na LDK 

nezvládá (výrazná nestabilita a bolest za zevním kotníkem) 
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3.7.2  Vyšetření chůze 

Třídobá chůze o 2 francouzských holí, stabilní, frekvence kroků pravidelná, 

délka kroku symetrická. Antalgické odlehčování LDK, dle ošetřujícího lékaře již může 

zatěžovat plnou vahou, pro bolestivost za zevním kotníkem zatím pacient nezvládá.  

Vlevo přepadávání plosky nohy plantárně s nutností zvýšené flexe v levém kyčelním 

kloubu. Došlap levé nohy veden přes špičku nohy, odvíjení plosky přes mediální část 

chodidla, bez aktivity prstů, odraz z celé plosky nohy při semiflektovaném kolenním 

kloubu a málo vyjádřené extenzi v kyčelním kloubu. Vpravo došlap přes patu, odvíjení 

plosky nohy přes mediální část chodidla, odraz veden z hlaviček metatarzů, pravé 

koleno v odrazové fázi extendované, extenze v kyčelním kloubu přiměřená. Postavení 

pánve fyziologické, ramena v protrakčním držení, hlava v předsunu. 

 

3.7.3  Neurologické vyšetření 

Vymizelé povrchové čití na anterolaterální ploše levého bérce v distální třetině 

a za zevním kotníkem, na dorzální straně palce a ukazováčku I. sin. Pohybocit 

a polohocit narušen u ukazováčku a prostředníčku LDK při pohybu do flexe a extenze. 

Šlachookosticové reflexy C4-C7 hodnotím jako normoreflexii bilat., patelární reflex 

(L2-L4) normoreflexie bilat., reflex Achillovy šlachy a medioplantární reflex (L5-S2) 

normoreflexie bilat. Iritační (spastické) pyramidové jevy HKK (Justerův jev, 

Trömnerův jev) nevýbavné. Paretické (zánikové) jevy HKK (Mingazziniho příznak, 

Dufourův příznak, Ruseckého příznak) nepřítomny. Iritační (spastické) jevy DKK 

(Babinského příznak, Chaddockův příznak, Oppenheimův příznak) nevýbavné. 

Paretické (zánikové) jevy DKK (Mingazziniho příznak, Barrého příznak, příznak 

retardace) nepřítomny. Taxe horních a dolních končetin přesná.  

 

3.7.4  Vyšetření měkkých tkání a jizev 

Vertikální jizva o velikosti 5 cm v podkolenní jamce nyní vystouplá, zhojená, 

bez sekrece, při extenzi v kolenním kloubu napnutá, při flexi v kolenním kloubu 

posunlivá a protažitelná všemi směry. Vertikální jizva o velikosti 7 cm 

na anterolaterální ploše proximální části bérce bez zarudnutí, bez sekrece, mírně vpadlá, 

zlepšená posunlivost hlavně v mediolaterálním směru, posunlivost a protažitelnost 

v proximodistálním směru stále vázne. Kožní štěp nepravidelného tvaru cca 15x15 cm 
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na dorzální straně levého bérce v jeho mediální části s vkleslou neposunlivou jizvou 

po celém obvodu kožního štěpu. Stav ostatních jizev zůstává neměnný. 

Teplota aker v porovnání s druhostrannou končetinou symetrická. Teplejší levý 

bérec v mediální třetině na ventrální straně s mírným začervenáním v blízkosti 

přetrvávajícího otevřeného kožního defektu. Změnu sudometriky neregistruji, hydratace 

dostatečná. Achillova šlacha LDK stále tuhá, oproti vstupnímu vyšetření jen mírné 

zlepšení protažitelnosti mediolaterálním směrem. Svalový tonus pravé dolní končetiny 

eutonický, palpační bolestivost neudává. Svalový tonus svalstva na přední a zadní straně 

lýtka levé dolní končetiny z důvodu tuhého otoku nyní neposuzuji. Jediný den, kdy jsem 

mohl objektivně hodnotit svalový tonus lýtkového svalstva LDK byla terapie ze dne 

8. 2. 2018, kdy prakticky vymizel otok na bérci LDK – lýtkové svalstvo jsem hodnotil 

jako hypotonické bez přítomnosti trigger points. 

 

3.7.5  Vyšetření kloubní vůle 

Kloubní vůle (joint play) byla vyšetřena ve všech kloubech dolních končetin 

mimo tibiofibulárního kloubu, v jehož těsné blízkosti se nachází nezhojená fraktura 

proximální fibuly. Interfalangeální klouby – zůstávají četné blokády v laterolaterálním 

směru, v dorzoplantárním směru zvýšení joint play. Omezení přetrvává 

v interfalangeálním kloubu palce LDK ve směru dorzoplantárním, laterolaterálním 

i do rotace. Přetrvávající četné blokády v metatarzálních kloubech, které sice velmi 

dobře reagují na mobilizace v dorzoplantárním směru, avšak blokády se brzy spontánně 

vrací. Největší omezení zůstává mezi 1. a 2. metatarzem. Kloubní vůle Lisfrankova 

kloubu narušena hlavně ve směru dorzoplantárním, kloubní vůle do rotace bez omezení. 

Choppartův kloub zůstává velmi zatuhlý, zlepšení pasivní kloubní pohyblivosti pouze 

v mediolaterálním směru, přetrvává omezení joint play plantárně, dorzálně a do rotace. 

Pohyblivost pately bez omezení bilaterálně. 

 

3.7.6  Antropometrické měření 

 ▪ výška: 185 cm 

 ▪ váha: 80 kg 

 ▪ BMI: 23,4 
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 PDK LDK 

Délka DK (anatomická) 85 cm 85 cm 

Délka DK (funkční) 93 cm 93 cm 

Délka stehna 43 cm 43 cm 

Délka bérce 42 cm 42 cm 

Délka nohy 27 cm 27 cm 

Obvod stehna 15 cm nad patelou 47 cm 43 cm 

Obvod kolem pately 40 cm 40 cm 

Obvod přes tuberositas tibiae 36 cm 35 cm 

Obvod lýtka 36 cm 41 cm 

Obvod přes nárt a patu 35 cm 37 cm 

Obvod přes hlavičky metatarzů 26 cm 27 cm 

Tabulka č. 14: Výstupní antropometrické vyšetření DKK 

 

 

3.7.7  Goniometrické vyšetření 

KYČELNÍ KLOUB 

Aktivní pohyb PDK LDK 

EX – 0 – FX  S 10 – 0 – 120 S 5 – 0 – 130 

ABD – 0 – ADD F 40 – 0 – 25 F 40 – 0 – 25 

ZR – 0 – VR  R 40 – 0 - 25 R 35 – 0 – 25 

Tabulka č. 15: Výstupní goniometrické vyšetření aktivní pohyblivosti v kyčelním kloubu 

KYČELNÍ KLOUB 

Pasivní pohyb PDK LDK 

EX – 0 – FX  S 10 – 0 – 120 S 10 – 0 – 125 

ABD – 0 – ADD F 40 – 0 – 30 F 40 – 0 – 30 

ZR – 0 – VR  R 45 – 0 – 30 R 45 – 0 – 30 

Tabulka č. 16: Výstupní goniometrické vyšetření pasivní pohyblivosti v kyčelním kloubu 
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KOLENNÍ KLOUB 

Aktivní pohyb PDK LDK 

EX – 0 – FX S 0 – 0 – 140 S 0 – 0 – 135 

Tabulka č. 17: Výstupní goniometrické vyšetření aktivní pohyblivosti v kolenním kloubu 

KOLENNÍ KLOUB 

Pasivní pohyb PDK LDK 

EX – 0 – FX S 0 – 0 – 140 S 0 – 0 – 140 

Tabulka č. 18: Výstupní goniometrické vyšetření pasivní pohyblivosti v kolenním kloubu 

HLEZENNÍ KLOUB 

Aktivní pohyb PDK LDK 

DF – 0 – PF  S 15 – 0 – 30 S 0 – 0 – 10 

EV – 0 – IN  R 15 – 0 – 15 R 0 – 0 – 10 

Tabulka č. 19: Výstupní goniometrické vyšetření aktivní pohyblivosti v hlezenním kloubu 

HLEZENNÍ KLOUB 

Pasivní pohyb PDK LDK 

DF – 0 – PF  S 20 – 0 – 30 S 15 – 0 – 15 

EV – 0 – IN  R 15 – 0 – 20 R 10 – 0 – 15 

Tabulka č. 20: Výstupní goniometrické vyšetření pasivní pohyblivosti v hlezenním kloubu 

MTP KLOUBY NOHY 

Aktivní pohyb PDK LDK 

EX – 0 – FX  S 15 – 0 – 30 S 0 – 0 – 10 

Tabulka č. 21: Výstupní goniometrické vyšetření aktivní pohyblivosti v MTP kloubech DKK 

MTP KLOUBY NOHY 

Pasivní pohyb PDK LDK 

EX – 0 – FX  S 20 – 0 – 35 S 10 – 0 – 15 

Tabulka č. 22: Výstupní goniometrické vyšetření pasivní pohyblivosti v MTP kloubech DKK 
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MTP KLOUB PALCE NOHY 

Aktivní pohyb PDK LDK 

EX – 0 – FX  S 20 – 0 – 30 S 0 – 0 – 10 

Tabulka č. 23: Výstupní goniometrické vyšetření aktivní pohyblivosti v MTP kl. palců DKK 

MTP KLOUB PALCE NOHY 

Pasivní pohyb PDK LDK 

EX – 0 – FX  S 20 – 0 – 35 S 10 – 0 – 15 

Tabulka č. 24: Výstupní goniometrické vyšetření pasivní pohyblivosti v MTP kl. palců DKK 

 

3.7.8  Vyšetření svalové síly 

sval PDK LDK 

m. piriformis, m. gemellus superior, m. obturatorius internus, m. 

gemellus inferior, m. quadratus femoris 
5 5 

m. gluteus maximus, m. biceps femoris, m. semimembranosus, m. 

semitendinosus 
5 5 

m. gluteus medius, m. gluteus minimus, m. tensor fasciae latae 5 5 

m. adductor magnus, m. adductor longus, m. adductor brevis, m. 

gracilis, m. pectineus 
5 4+ 

m. rectus femoris, m. iliopsoas 5 5 

m. vastus medialis, m. vastus intermedius, m. vastus lateralis 5 4 

m. tibialis anterior 5 1 

m. peroneus longus, m. peroneus brevis 5 0 

m. extensor digitorum longus, m. extensor digitorum brevis 5 2 * 

m. extensor hallucis longus 5 1** 

Tabulka č. 25: Výstupní vyšetření svalové síly svalů DKK dle Jandy (2004) 

* svalový stupeň č. 2 pro 2. a 3. prst při omezeném rozsahu pohybu; 4. a 5. prst 

zůstávají na svalovém stupni č. 1 

** při pokusu o extenzi v palci záškub m. extensor hallucis longus se 

synkinézou abdukce palce 
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3.7.9  Vyšetření základních pohybových stereotypů 

▪ extenze v kyčelním kloubu: Pohyb začíná aktivací m. gluteus maximus, následuje 

aktivita kontralaterálních erektorů bederní páteře a homolaterálních erektorů bederní 

páteře, ischiokrurálních svalů a aktivita erektorů thorakolumbálního přechodu 

bilaterálně. Aktivitu svalů ramenního pletence neregistruji. 

▪ abdukce v kyčelním kloubu: Pohyb začíná aktivací m. tensor fasciae latae 

bilaterálně, poté se zapojují hýžďové svaly (m. gluteus medius et minimus), m. iliopsoas 

současně s m. quadratus lumborum a tonickou aktivitou břišního svalstva. Abdukce 

LDK vedena za současné mírné semiflexe v kyčelním kloubu a semiflexe v kloubu 

kolenním. 

 

3.7.10  Vyšetření zkrácených svalových skupin 

sval PDK LDK 

m. triceps surae – m. gastrocnemii 0 2* 

m. triceps surae – m. soleus 1 2* 

flexory kolenního kloubu 0 0 

adduktory kyčelního kloubu 0 0 

m. piriformis 1 0 

m. iliopsoas 1 1 

m. rectus femoris 1 0 

m. tensor fasciae latae 1 1 

Tabulka č. 26: Výstupní vyšetření zkrácených svalových skupin DKK dle Jandy (2004) 

* vyšetření zkresleno omezením rozsahu pohybu do dorzální flexe v hlezenním kloubu 

 

  



58 

 

3.8  Závěr vyšetření 

Stoj stabilní, větší zatížení spočívá stále na PDK (rozdíl na 2 vahách 43 kg PDK, 

37 kg LDK). Přetrvává mírná semiflexe v levém kolenním kloubu, které není dáno 

omezením pohyblivosti do extenze, ale bolestivostí levého hlezna při dlouhodobějším 

zatížení a tím pádem podvědomým odlehčováním LDK. Při chůzi o 2 FH došlap LDK 

cca 80 %, i když dle OL může již 100 %. Odlehčování LDK opět zapříčiněné 

bolestivostí hlavně za zevním kotníkem při déletrvajícím zatížení. Vzhledem ke zvýšení 

pohyblivosti přednoží a talokruurálního kloubu je již více vyjádřená peroneální paréza 

s nutností zvýšené flexe levého kolenního a kyčelního kloubu, kdy LDK primárně 

dopadá na špičku nohy. 

Obnova povrchového čití na distální třetině nártu a částečně i na anterolaterální 

ploše levého bérce v jeho mediální třetině. Rovněž úprava hluboké propriocepce prstů 

LDK, kdy se normalizoval polohocit a pohybocit palce, jehož pohyb nebyl pacientem 

na začátku terapie vnímán. Za současného Jendrassikovu manévru vybaveny všechny 

reflexy DKK, které hodnotím na stupni č. 3 (normoreflexie). Při vstupním 

kineziologickém vyšetření byly hodnoceny šlachookosticové reflexy L2-L4 na stupni 

č. 2 (hyporeflexie), šlachookosticové reflexy L5-S2 na stupni č. 1 (areflexie). Ačkoliv 

nemůžu s jistotou říci, že se myotatické reflexy obnovily díky reinervaci (prvotní 

vyšetření mohlo být zkresleno např. poruchou relaxace, kdy jsem nepoužil Jendrassikův 

manévr), nynější reflexní odpověď svalů je prognosticky uspokojivější. Při vyšetření 

taxe dolních končetin došlo rovněž ke změně, kdy při vstupním kineziologickém 

vyšetření byla patrná hypometrie LDK (levá pata se dotkla proximální části bérce, 

nikoliv kolena), při výstupním kineziologickém rozboru je již taxe přesná. 

Zlepšení posunlivosti a protažitelnosti jizev, a to hlavně 5cm jizvy v podkolenní 

jamce LDK, která byla z počátku terapie přisedlá, napnutá s krustou na povrchu - nyní 

zhojená, napnutá jen při extenzi v kolenním kloubu, při flexi v kolenním kloubu 

posunlivá a protažitelná všemi směry. Zároveň zlepšení protažitelnosti 7cm jizvy 

na laterální straně kolenního kloubu v mediolaterálním směru, tato jizva ale zůstává 

vpadlá a hlavně v proximodistálním směru je její posunlivost a protažitelnost výrazně 

omezena. Pozitivně hodnotím vzestup teploty na akrech LDK, kde byla z počátku 

terapie noha a hlavně prsty chladnější než na PDK. Na mediální ploše bérce přetrvává 

zvýšená teplota v okolí otevřeného kožního defektu, bohužel i přes kyretáž ze dne 

7. 2. 2018 se nepodařil odstranit původ zánětlivého ložiska a rána i nadále hnisá. 
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Stehenní svalstvo LDK hypotonické na ventrální i dorzální ploše, stejně tak lýtkové 

svalstvo LDK jsem při ústupu otoku hodnotil jako hypotonické. 

Otoky LDK považuji za významný faktor omezující pasivní kloubní 

pohyblivost, se zjevnými důsledky i pro aktivní kloubní pohyblivost. Etiologie otoků 

nejspíše na základě poruchy mízního řečiště (dle OL a provedené angiografie). 

Přetrvává tuhý, neprohmatný otok LDK s maximem v mediální a distální části bérce. 

Úplné vstřebání otoku nad patellou, nad tuberositas tibiae  a částečné vstřebání otoku 

v oblasti přednoží. Ačkoliv je pasivní pohyblivost přednoží celkově volnější, přetrvávají 

četné blokády kloubů přednoží, a to hlavně v interfalangeálním kloubu palce všemi 

směry, ostatních interfalangeálních kloubech laterolaterálním směrem, metatarzálního 

kloubu 1. a 2. prstu dorzoplantárním směrem a Lisfrankova kloubu dorzoplantárním 

směrem. Největší omezení joint play zůstává v Choppartovu kloubu, který je stále velmi 

tuhý a kloubní vůle je narušena dorzoplantárním směrem i směrem do rotace. 

Pasivní pohyblivost levého hlezenního kloubu zvýšena do inverze, dorzální 

a plantární flexe o přibližně 5° oproti počátečním hodnotám. Zvýšení rozsahu rovněž 

pozoruji u MTP kloubů nohy do extenze. V případě pohybu do everze nohy, dorzální 

flexe nohy a extenze prstů přetrvává obraz denervace n. peroneus communis. Objektivní 

zlepšení volní motoriky u svalů inervovaných n. peroneus communis jsem vyšetřil jen 

u 2. a 3. prstu LDK do extenze prstů, jejichž svalovou činnost hodnotím stupněm 2 dle 

Jandy, ačkoliv byl pohyb vykonán jen v omezeném rozsahu pohybu (u MTP kloubů 

LDK pasivní rozsah jen 10°). Inkoordinace pohybu prstů na noze, při pokusu o extenzi 

jednotlivých prstů se často objevuje synkinéza do abdukce prstů. Vyšetření pohybových 

hybných stereotypů bez změn. Celkové zvýšení svalové síly LDK, gluteální svalstvo 

a svalstvo LDK hodnotím jako 4 až 4+ dle svalového testu dle Jandy. Nulová aktivita 

m. peroneus longus et brevis. Záškub u svalů m. tibialis anterior a m. extensor hallucis 

longus. Lehké zkrácení svalů hlavně na PDK na stupni č. 1 dle Jandy, na LDK zkrácení 

na stupni č. 1 dle Jandy u m. iliopsoas a m. tensor fasciae latae. Zkrácení m. triceps 

surae na stupni č. 2 dle Jandy, objektivita vyšetření je ale zkreslena omezením pasivní 

i aktivní pohyblivosti do dorzální flexe v hlezenním kloubu. 
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3.9  Zhodnocení efektu terapie 

Dílčí cíle terapie byly splněny, terapii proto hodnotím jako úspěšnou, zvlášť 

když beru v potaz poměrně krátký časový horizont (3 týdny), během kterých jsem 

s pacientem spolupracoval. Přesto vidím velký potenciál ve zlepšení pacientova stavu, 

neboť se s postupujícím časem začínají objevovat známky reinervace svalů zásobených 

n. peroneus communis, který je hlavním etiologickým mechanismem vedoucím 

k motorickému i senzitivnímu deficitu pacienta. 

Stoj stabilnější, kdy již zvládne i stoj při zkoušce Rhomberg II. (stoj spatný 

s otevřenýma očima), Rhomberg III. (stoj spatný se zavřenýma očima) zatím nestabilní. 

Přetrvává podvědomé odlehčování LDK, i když dle OL může zatěžovat 100 % váhy 

těla. Při déletrvajícím zatížení LDK bolest za zevním kotníkem, občas i v průběhu 

Achillovy šlachy. Zůstává mírná semiflexe kolenního a kyčelního kloubu LDK, 

protrakční držení ramen, hlava v předsunu. 

Chůzi o 2 francouzských holích pacient již od počátku terapie zvládal, došlo 

k mírné úpravě stereotypu chůze ve smyslu vyrovnání délky kroků. Paradoxním 

výsledkem terapie je fakt, že s postupující fyzioterapeutickou péčí je čím dál více 

vyjádřena peroneální paréza LDK. Z počátku terapie nebyla peroneální paréza tolik 

vyjádřena, neboť byl talokrurální kloub velmi tuhý. Zvýšením rozsahu pohybu 

ve zmíněném kloubu sice obnovujeme fyziologický ROM, zároveň ale poskytujeme 

prostor m. triceps surae ke zvýšení plantární flexe, neboť chybí aktivace antagonistů 

(především m. tibialis anterior a m. extensor digitorum longus inervovaných n. peroneus 

profundus).  

 Důležitým příznakem dokazující postupnou reinervaci senzitivní složky 

n. peroneus superficialis et profundus je obnova povrchového čití na distální třetině 

nártu a částečně i na anterolaterální ploše levého bérce v jeho mediální třetině. Kladně 

hodnotím rovněž úpravu hluboké propriocepce prstů LDK, kdy se normalizoval 

polohocit a pohybocit palce, jehož pohyb nebyl pacientem na začátku terapie vnímán. 

Prognosticky uspokojivé je vybavení všech šlachookosticových reflexů DKK (L2-L4 

a L5-S2), které jsem z počátku terapie hodnotil na stupni č. 2 (L2-L4) a stupni č. 1 (L5-

S2). Při výstupním kineziologickém rozboru jsem myotatické reflexy DKK hodnotil 

na stupni č. 3 (prvotní vyšetření mohlo být zkresleno poruchou relaxace, kdy jsem 

nepoužil Jendrassikův manévr). Během terapie došlo zároveň ke zpřesnění taxe LDK, 

což přisuzuji zvýšení propriocepce z LDK.  
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Pravidelnými technikami měkkých tkání a mobilizací periferních kloubů jsem 

docílil zvýšení pasivní i aktivní pohyblivosti hlavně v interfalangeálních 

a metatarzálních kloubech a Lisfrankova kloubu. Přesto hlavně z důvodu otoku zůstává 

velmi tuhá Achillova šlacha LDK a fascie v oblasti lýtka. Goniometrické vyšetření 

prokázalo zvýšení pohyblivosti hlezenního kloubu i kloubů prstů LDK. 

 

HLEZENNÍ KLOUB LDK  

Aktivní pohyb 29. 1. 2018 14. 2. 2018 

DF – 0 – PF  S 0 – 0 – 10 S 0 – 0 – 10 

EV – 0 – IN  R 0 – 0 – 5 R 0 – 0 – 10 

Tabulka č. 27: Vstupní a výstupní goniometrické vyšetření aktivní pohyblivosti v hlezenním kl. LDK 

HLEZENNÍ KLOUB LDK 

Pasivní pohyb 29. 1. 2018 14. 2. 2018 

DF – 0 – PF  S 10 – 0 – 10 S 15 – 0 – 15 

EV – 0 – IN  R 10 – 0 – 10 R 10 – 0 – 15 

Tabulka č. 28: Vstupní a výstupní goniometrické vyšetření pasivní pohyblivosti v hlezenním kl. LDK 

MTP KLOUBY NOHY LDK 

Aktivní pohyb 29. 1. 2018 14. 2. 2018 

EX – 0 – FX  S 0 – 0 – 10 S 0 – 0 – 10 

Tabulka č. 29: Vstupní a výstupní goniometrické vyšetření aktivní pohyblivosti v MTP kl. LDK 

MTP KLOUBY NOHY LDK 

Pasivní pohyb 29. 1. 2018 14. 2. 2018 

EX – 0 – FX  S 10 – 0 – 10 S 10 – 0 – 15 

Tabulka č. 30: Vstupní a výstupní goniometrické vyšetření pasivní pohyblivosti v MTP kl. LDK 

MTP KLOUB PALCE LDK 

Aktivní pohyb 29. 1. 2018 14. 2. 2018 

EX – 0 – FX  S 0 – 0 – 10 S 0 – 0 – 10 

Tabulka č. 31: Vstupní a výstupní goniometrické vyšetření aktivní pohyblivosti v MTP kl. palce LDK 

MTP KLOUB PALCE LDK 

Pasivní pohyb 29. 1. 2018 14. 2. 2018 

EX – 0 – FX  S 10 – 0 – 15 S 10 – 0 – 15 

Tabulka č. 32: Vstupní a výstupní goniometrické vyš. pasivní pohyblivosti v MTP kl. palce LDK 
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Antropometrické vyšetření DKK prokázalo vstřebání otoku v okolí patelly, 

tuberositas tibiae a nártu. Naopak v mediální a distální části levého bérce přetrvává tuhý 

neprohmatný otok, částečně i na přednoží. Zůstává nepoměr objemu stehenního svalstva 

na PDK a LDK, na LDK svalstvo hypotonické, vyšetření ukázalo mírné zvýšení obvodu 

stehna 15 cm na patellou a zvýšení svalové síly LDK (viz tabulky č. 33 a č. 34).  

 

 29. 1. 2018 14. 2. 2018 

 PDK 

41 cm 

40 cm 

LDK 

38 cm 

26 cm 

PDK 

40 cm 

35 cm 

LDK 

37 cm 

26 cm 

Obvod stehna 15 cm nad patelou 47 cm 42 cm 47 cm 43 cm 

Obvod kolem pately 40 cm 41 cm 40 cm 40 cm 

Obvod přes tuberositas tibiae 36 cm 40 cm 36 cm 35 cm 

Obvod lýtka 35 cm 38 cm 36 cm 41 cm 

Obvod přes nárt a patu 35 cm 38 cm 35 cm 37 cm 

Obvod přes hlavičky metatarzů 26 cm 26 cm 26 cm 27 cm 

Tabulka č. 33: Vstupní a výstupní antropometrické vyšetření LDK 
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Ke stimulaci a facilitaci denervovaných svalů jsem využíval léčebnou tělesnou 

výchovu na neurofyziologickém podkladě, a to proprioceptivní neuromuskulární 

facilitaci dle Kabata, stimulaci denervovaných svalů dle Kenny a SMS vsedě. Zároveň 

jsem využil i elektrostimulaci, která bohužel nevedla k žádanému účinku, extenzory 

prstů na stimulaci nereagovaly a místo toho se objevovaly záškuby do abdukce 

jednotlivých prstů. Z toho důvodu jsem elektrostimulaci již dále nepoužíval, abych 

nepodporoval patologické synkinézy. Vyšetření svalové síly dle Jandy (2004) ukazuje 

zvýšení svalové síly stehenního svalstva LDK, což přisuzuji nejen terapeutickému 

cvičení, ale především postupnému zvyšování zátěže LDK. Největší úspěch ale spatřuji 

ve zvýšení svalové síly extenzorů prstů (konkrétně 2. a 3. prstu) ze stupně č. 1 na stupeň 

č. 2 dle svalového testu dle Jandy (2004). Pohyb prstů je sice prováděn vzhledem 

ke snížené aktivní i pasivní pohyblivosti prstů LDK v omezeném rozsahu, přesto je to 

důležitá známka reinervace z n. peroneus profundus a má tak důležitý vztah k prognóze 

pacienta. Zatím bez známky reinervace n. peroneus superficialis, kdy při pokusu 

o everzi (pronaci) nohy nedochází ke svalovému záškubu m. peroneus longus et brevis. 

Svaly LDK 29. 1. 2018 14. 2. 2018 

m. piriformis, m. gemellus superior, m. obturatorius internus, m. 

gemellus inferior, m. quadratus femoris 
5 5 

m. gluteus maximus, m. biceps femoris, m. semimembranosus, 

m. semitendinosus 
5 5 

m. gluteus medius, m. gluteus minimus, m. tensor fasciae latae 5 5 

m. adductor magnus, m. adductor longus, m. adductor brevis, m. 

gracilis, m. pectineus 
4 4+ 

m. rectus femoris, m. iliopsoas 4 5 

m. vastus medialis, m. vastus intermedius, m. vastus lateralis 4 4 

m. tibialis anterior 1 1 

m. peroneus longus, m. peroneus brevis 0 0 

m. extensor digitorum longus, m. extensor digitorum brevis 1 2 * 

m. extensor hallucis longus 1 ** 1** 

Tabulka č. 34: Vstupní a výstupní vyšetření svalové síly svalů LDK dle Jandy (2004) 

* svalový stupeň č. 2 pro 2. a 3. prst při omezeném rozsahu pohybu; 4. a 5. prst zůstávají 

na svalovém stupni č. 1 

** při pokusu o extenzi v palci záškub m. extensor hallucis longus se synkinézou abdukce palce 
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Zkrácené svalové skupiny jsem protahoval pomocí PIR s následným protažením, 

s využitím therabandu, klínu a žebřin.  

 29. 1. 2018 14. 2. 2018 

Svaly DKK PDK LDK PDK LDK 

m. triceps surae – m. gastrocnemii 1 2* 0 2* 

m. triceps surae – m. soleus 1 2* 1 2* 

flexory kolenního kloubu 0 1 0 0 

adduktory kyčelního kloubu 0 0 0 0 

m. piriformis 1 0 1 0 

m. iliopsoas 1 1 1 1 

m. rectus femoris 1 1 1 0 

m. tensor fasciae latae 1 2 1 1 

Tabulka č. 35: Vstupní a výstupní vyšetření zkrácených svalových skupin DKK dle Jandy 

(2004) 

* vyšetření zkresleno omezením rozsahu pohybu do dorzální flexe v hlezenním kloubu 
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4  ZÁVĚR 

 V bakalářské práci nazvané „Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta 

s diagnózou paréza nervus peroneus communis“ jsem se zabýval problematikou 

periferních paréz se zaměřením na parézu nervus peroneus communis a možnostmi její 

léčby z pohledu fyzioterapie. 

Předpokladem cílené fyzioterapeutické intervence u pacientů s periferními 

parézami je znalost anatomie nervové soustavy a patofyziologie nervového systému, 

kterou jsem stručně popsal v obecné části této práce. Zároveň se mi podařil splnit hlavní 

cíl teoretické části práce, kterým bylo uvedení nejčastějších fyzioterapeutických metod 

a postupů využívaných k léčbě periferních paréz se zaměřením na postižení nervus 

peroneus communis. 

 Ve speciální části jsem uvedl kazuistiku fyzioterapeutické péče o pacienta 

s posttraumatickou parézou nervus peroneus communis, kterou jsem zpracoval 

pod odborným dohledem v Oblastní nemocnici Kladno v období od 29. 1. 2018 

do 14. 2. 2018. V maximální možné míře jsem v praxi aplikoval vědomosti získané 

tříletým studiem oboru Fyzioterapie a teoretické poznatky z teoretické části práce, což 

bylo současně hlavním cílem speciální části této bakalářské práce.  

Stanovené cíle bakalářské práce byly splněny, přesto vidím velký potenciál 

v dalším rozšíření práce, a to hlavně v zaměření se na méně často využívané 

fyzioterapeutické koncepty v terapii periferních paréz. Metoda Roswithy Brunkow, 

akrální koaktivační terapie, Vojtova metoda nebo metoda Margaret Rood jsou 

speciálními technikami ke stimulaci motoriky na neurofyziologickém podkladě, jejich 

popis však přesahuje rámec bakalářské práce. 

Komplexní fyzioterapeutická léčba má zásadní význam pro dlouhodobou kvalitu 

života u pacientů trpících periferní parézou nervus peroneus communis, neboť kvalitní 

a pravidelná fyzioterapeutická intervence zásadně ovlivňuje dosažený stupeň 

sebeobsluhy, kvalitu lokomoce a celkové pohybové schopnosti nemocných. Terapie 

periferních paréz je dlouhodobá, často celoživotní a vyžaduje nejen správný výběr 

terapeutických metod, ale také trpělivý a motivovaný přístup pacienta.  
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Příloha č. 1 – Žádost o vyjádření Etické komise 

 

 

  



 

 

Příloha č. 2 – Informovaný souhlas 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Vážená paní, vážený pane,                                         

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

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

deklarací, přijatou 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění 

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

předpisy, Vás žádám o souhlas s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a 

průběhu terapie prováděné v rámci praxe v Oblastní nemocnici Kladno, a. s., kde Vás 

příslušně kvalifikovaná osoba seznámila s Vaším vyšetřením a následnou terapií.  

Výsledky Vašeho vyšetření a průběh Vaší terapie bude publikován v rámci bakalářské 

práce na UK FTVS, s názvem „Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta 

s diagnózou paréza nervus peroneus communis“. 

 

Cílem této bakalářské práce je přiblížit možnosti fyzioterapeutické péče o pacienty 

s peroneální parézou. 

 

Získané údaje, fotodokumentace, průběh a výsledky terapie budou uveřejněny 

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

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

nebyla zneužita. 

 

Jméno a příjmení řešitele:     Podpis:............................. 

 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení:  Podpis:............................. 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

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

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

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

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

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

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

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

následně informovat řešitele. 

 

Místo, datum ................................................ 

Jméno a příjmení pacienta  .......................................Podpis pacienta: ............................ 

 

  



 

 

Příloha č. 3 – Seznam použitých zkratek 

bilat.  bilaterální 

CNS  centrální nervová soustava 

č.  číslo 

DKK  dolní končetiny 

dx.  dexter 

EMG  elektromyografie 

HKK  horní končetiny 

kl.  kloub 

LDK  levá dolní končetina 

LHK  levá horní končetina 

LTV  léčebná tělesná výchova 

m.  musculus 

MJ  motorická jednotka 

MTP  metakarpophalangeální 

n.  nervus 

NS  nervová soustava 

PDK  pravá dolní končetina 

PHK  pravá horní končetina 

PIR  postizometrická relaxace 

PNF  proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

RHB  rehabilitace 

ROM  Range of Movement 

RTG  rentgen 

SMS  senzomotorická stimulace 

sin.   sinister  

st.  stupeň 

tab.  tabulka 
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