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Abstrakt 

Název práce  

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou stav po fraktuře distálního radia 

Cíle práce 

Cílem teoretické části práce je seznámit čtenáře s odbornými znalostmi anatomie 

a kineziologie horní končetiny a přiblížení problematiky fraktur předloktí se zaměřením 

na fraktury distálního radia. Cílem praktické části je popsat fyzioterapeutickou péči 

o pacienta s diagnózou stavu po zlomenině distálního radia formou kazuistiky s využitím 

technik, metod a znalostí získaných při studiu fyzioterapie. 

Metodika práce 

Teoretická část práce je zpracována formou rešerše odborné literatury. Jsou v ní popsána 

všechna důležitá data, vztahující se k tematice praktické části, tedy anatomie, 

kineziologie, funkce ruky a úchopů. Stran traumatologie jsou zde rozebrány možné 

zlomeniny v oblasti předloktí, možnosti léčby tohoto poranění a nejběžněji užívané 

fyzioterapeutické metody a prostředky pro následnou rehabilitaci. Praktickou část tvoří 

kazuistika pacienta s diagnózou stavu po zlomenině distálního radia, tedy popis celé 

terapeutické péče, vstupní a výstupní kineziologický rozbor, popis jednotlivých 

terapeutických jednotek a zhodnocení efektu terapie. 

Výsledky 

Cíle práce byly splněny. V průběhu terapie docházelo u pacienta ke zlepšení stavu, tedy 

k redukci otoku, zlepšení joint-play u kloubů na akru LHK a zvýšení rozsahu jejich 

pohybů, odstranění reflexních změn na měkkých tkáních, snížení bolestivosti, odstranění 

trigger-pointů, protažení zkrácených svalů a zlepšení jemné motoriky ruky. 

Klíčová slova 

předloktí, radius, fraktura, kazuistika, fyzioterapie, ruka 

  



Abstract 

Title 

Case study of physiotherapy treatment of a patient with the diagnosis of fracture of the 

distal radius 

Aim of the thesis 

The aim of the teoretical part of this thesis is to familiarize the reader with the knowledge 

of anatomy and kinesiology of the upper limb and to approach the problém of fractures of 

the forearm with a focus on fractures of the distal radius. The aim of the practical part is 

to describe the physiotherapeutic care of a patient with a diagnosis of the condition after a 

fracture of he distal radius by means of a case report using the techniques, methods and 

knowledge acquired during the study of physiotherapy. 

Methodology  

The theoretical part of the thesis is elaborated in the form of a literature search. It 

describes all the important data related to the themes of the practical part, namely 

anatomy, kinesiology, hand function and grip. The traumatology side discusses possible 

fractures in the area of the forearm, the possibilities of treating the injuries and the most 

commonly used physiotherapeutic methods and the means for subsequent rehabilitation. 

The practical part is a case report of a patient diagnosed with a distal radius fracture, 

description of the whole therapeutic care, input and output kinesiological analysis, 

description of the individual therapeutic units and assessment of the effect of the therapy. 

Results 

The goals of the work have been fulfilled. During treatment, patient’s condition had been 

improved, swelling reduced, joint-play at the joints of the upper left extremity and the 

range of their motin improved, reflex changes on soft tissues removed, overal pain 

reduced, trigger-points removed, shortened muscles stretched, and fine hand movements 

improved. 

Key words 

forearm, radius, fracture, case report, physiotherapy, hand 
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Seznam zkratek: 

ADL – activities of daily living 

AGR – antigravitační relaxace 

CMC – karpometakarpový 

cm – centimetr 

č. – číslo 

dg. - diagnóza 

DK – dolní končetina 

DKK – dolní končetiny 

HK – horní končetina 

HKK – horní končetiny 

Hz – Hertz 

IP – interfalangový 

IP1 – proximální interfalangový 

IP2 – distální interfalangový 

L – levý 

LHK – levá horní končetina 

lig. – ligamentum 

LTV – léčebná tělesná výchova 

 

m. – musculus 

min. – minuta 

MP – metakarpofalangový 

ms. – milisekunda 

n. – nervus 

P – pravý 

PHK – pravá horní končetina 

PIR – postizometrická relaxace 

PNF – proprioceptivní 

neuromuskulární facilitace 

RTG - rentgen 

SIAS – spina illiaca anterior 

superior 

SIPS – spina illiaca posterior 

superior 

St. – stupeň 

StP – status post (stav po) 

TENS – transkutánní elektrická 

neurostimulace 

VP – výchozí poloha 

 

  



 10 

Úvod 

Tato bakalářská práce si klade za cíl zmapovat a popsat fyzioterapeutickou léčbu 

formou kazuistiky u pacienta po zlomenině distálního radia. Práce je rozdělena na dvě 

části: první, teoretická část, popisuje funkční anatomii a kineziologii horní končetiny 

se zaměřením na oblast distálně od lokte, také jsou zde popsány funkce ruky a její 

úchopové a manipulační schopnosti. Další oddíly teoretické části práce jsou věnovány 

traumatologii se zaměřením na zlomeniny, konkrétně na oblast předloktí a blíže pak 

na zlomeniny distálního radia. Následuje popis léčby těchto zlomenin a možné 

komplikace. Na závěr jsou uvedeny terapeutické koncepty, které je vhodné použít při 

fyzioterapeutické péči u pacienta po zlomenině distálního radia. 

Praktická část obsahuje kazuistiku pacienta s diagnózou stavu po zlomenině 

distálního radia. Předkládá popis stavu pacienta před terapií v podobě vstupního 

kineziologického rozboru, v průběhu u popisu jednotlivých terapeutických jednotek, 

a na konci terapie v kapitole výstupní kineziologický rozbor. Tato část byla vypracována 

a data pro ni získána během souvislé odborné praxe v lednu 2018 v Centru léčby 

pohybového aparátu na Praze 9. Cílem této části bylo mimo jiné aplikovat teoretické 

a praktické poznatky, získané během bakalářského studia, v praxi.  
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1 Část teoretická 

1.1 Anatomie předloktí a ruky 

1.1.1 Kosti  

Kosti předloktí (ossa antebrachii) jsou dvě, ulna a radius. Tvoří střední článek 

horní končetiny a jsou uloženy paralelně. Jedná se o dlouhé kosti, které jsou proximálně 

skloubeny s humerem a distálně s kostmi zápěstí a také vzájemně mezi sebou. 

Radius (kost vřetenní) je umístěna na předloktí laterálně, tedy na palcové straně. 

Rozeznáváme na ní tři hlavní části: caput radii (hlavice radia) je na proximálním konci, 

má tvar kola a nese dvě kloubní plošky pro skloubení s humerem a proximální částí ulny. 

Distálně pod hlavicí je collum radii (krček radia), který přechází v corpus radii (tělo kosti 

vřetenní). Tělo je proximálně oblé, distálně a mediálně od krčku je nápadná tuberositas 

radii, místo úponu m. biceps brachii. Distálně tělo nabývá trojbokého průřezu s vnitřní, 

přední a zadní hranou. Distální konec je rozšířen a tvoří processus styloideus radii, 

bodcovitý výběžek, na jehož mediální (ulnární) straně se nachází incisura ulnaris, plocha 

pro kloubní spojení s ulnou, a facies articularis carpalis pro spojení s proximální řadou 

karpálních kostí (Čihák, 2001). 

Ulna (kost loketní) je na mediální straně předloktí (na malíkové straně). Její 

proximální část je masivní s několika nápadnými útvary. Olecranon (výběžek loketní) je 

dobře hmatný na loketním kloubu vzadu a upíná se zde m. triceps brachii. Na přední 

straně je incisura trochlearis, kloubní jamka pro spojení s humerem, jejíž přední část 

uzavírá processus coronoideus a laterálně incisura radialis pro kloubní spojení s caput 

radii. Níže nalézáme tuberositas ulnae, místo úponu m. brachialis. Střední část (corpus 

ulnae) je štíhlá a distálně vybíhá ve válcovitou caput ulnae (hlavici kosti loketní), která 

artikuluje s incisura ulnaris radii a bodcovitý výběžek (processus styloideus ulnae), který 

vybíhá dále distálně (Čihák, 2001). 
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Kosti ruky 

Ossa manus (kosti ruky) zahrnují několik oddílů: ossa carpi (kosti zápěstní) ossa 

metacarpi (kosti záprstní), ossa digitorum manus (kosti článků prstů) a drobné kůstky 

zavzaté ve šlachách – ossa sesamoidea (sesamské kosti). 

Ossa carpi (kosti zápěstní) obnáší osm kostí ve dvou řadách, proximální 

a distální. Proximální řada zahrnuje os scaphoideum, os lunatum, os triquetrum a os 

pisiforme (směr radio-ulnární). Tato řada má jako celek směrem proximálním kloubní 

plošky konvexního tvaru a nasedá tak na radius. Distální řada je tvořena kostmi os 

trapezium, os trapezoideum, os capitatum a os hamatum, které artikulují s proximální 

řadou a distálně tvoří spojení mezi zápěstím a ossa metacarpi. 

 

Obrázek 1 - Karpální kosti ruky (Netter, 2003) 

 

Ossa metacarpi (kosti záprstní) tvoří střední část kostry ruky. Je to pět přibližně 

stejně dlouhých kostí, které navazují na zápěstí. Všechny se skládají ze třech hlavních 

částí - báze (proximálně), těla, a hlavice (distálně).  
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Ossa digitorum (kosti prstů neboli phalanges) mají proximálním směrem široké 

báze, těla jsou dorzálně mírně konvexní, hlavice na distální části mají vodicí rýhu, 

přičemž vodicí lišta je na bazi dalšího článku. Distálnější články jsou kratší než 

proximální, přičemž palec, jenž je počítán jako první prst z radiální strany, má články 

dva, ostatní prsty po třech článcích (Čihák, 2001; Dylevský, 2007). 

 

Obrázek 2 - Dorzopalmární radiogram karpu a ruky (Netter, 2003) 
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1.1.2 Klouby a vazy 

Na předloktí a ruce rozlišujeme následující klouby: articulatio cubiti (kloub 

loketní), dále pak articulatio radioulnaris distalis (distální radioulnární kloub) 

a articulationes manus (klouby ruky). 

V loketním kloubu artikulují tři kosti – humerus, ulna a radius. Vznikají zde tedy 

tři kloubní spojení – humeroulnární kloub má kladkový charakter a tvoří ho trochlea 

humeri a incisura trochlearis ulnae. Humeroradiální spojení je kulovitý kloub mezi 

capitulum humeri a fovea capitis radii. Proximální radioulnární kloub je kolový a vzniká 

spojením incisura radialis ulnae a circumferentia articularis radii. Jsou zde také zesilující 

vazy: ligamentum collaterale radiale et ulnare (zevní a vnitřní postranní vaz). Krček radia 

je fixován k ulně pomocí ligamentum anulare radii (Dylevský, 2009). 

Membrana interossea antebrachii je vazivová blána rozepjatá mezi oběma kostmi 

předloktí. Fixuje předloketní kosti a začínají na ní některé svaly předloktí. Krom toho je 

strukturou přenášející tlak nárazu na ulnu a humerus (Dylevský, 2009). 

Articulatio radioulnaris distalis (distální radioulnární kloub), je spojení, jehož 

kloubní plochy tvoří caput ulnae a incisura ulnaris radii a jeho kloubní pouzdro vykazuje 

značnou volnost, což je nezbytné pro možnosti pohybu obou předloketních kostí do 

pronace a supinace (Čihák, 2001; Dylevský, 2009). 

Articulationes manus (klouby ruky) je soubor řad kloubů, které zajišťují pohyby 

zápěstí, ruky a prstů. Popisujeme articulatio radiocarpalis (spojení zápěstí a radia), 

articulatio mediocarpalis (spojení proximální a distální řady zápěstních kostí), 

articulationes intercarpales (vzájemné spojení kostí jedné karpální řady), articulationes 

carpometacarpales (klouby mezi distální řadou karpálních kostí a metakarpálními 

kostmi), articulationes intermetacarpales (mezi bazemi metakarpálních kostí), 

articulationes metacarpophalangeae (mezi hlavicemi metakarpů a proximálními články 

prstů) a articulationes interphalangeae (mezi jednotlivými články prstů). Klouby jsou 

zesíleny ligamenty, které jsou uspořádané v komplexní celky na straně ulnární, radiální, 

palmární i dorzální (Dylevský, 2009). 
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1.1.3 Svaly a inervace 

Svaly předloktí rozdělujeme do tří skupin: palmární, laterální a dorzální. 

Palmární skupina se skládá ze čtyř vrstev flexorů a pronátorů.  

V první, povrchové vrstvě nalézáme m. pronator teres, m. flexor carpi radialis, 

m. palmaris longus a m. flexor carpi ulnaris. První tři jmenované svaly jsou inervovány 

z n. medianus, m. flexor carpi ulnaris má inervaci z n. ulnaris (Čihák, 2001; Dylevský, 

2009). 

Druhá vrstva obnáší jeden sval, m. flexor digitorum superficialis, jenž má inervaci 

z n. medianus. 

Třetí vrstva obsahuje m. flexor pollicis longus s inervací z n. medianus a m. 

digitorum profundus, který má inervaci podvojnou – pro 2. a 3. prst z n. medianus a pro 

4. a 5. prst z n. ulnaris. 

Čtvrtá vrstva obnáší jeden sval, m. pronator quadratus, který je opět inervován 

z n. medianus (Čihák, 2001; Dylevský, 2009). 

Laterální skupina svalů předloktí je tvořena dvěma vrstvami, které mají všechny 

inervaci z n. radialis. 

Povrchová vrstva obnáší svaly m. brachioradialis, m. extensor carpi radialis 

longus a m. extensor carpi radialis brevis. 

V hluboké vrstvě nalézáme opět jeden sval – m. supinator (Čihák, 2001; 

Dylevský, 2009). 

Dorzální skupina má opět dvě vrstvy svalů – extenzorů, všechny inervovány z n. 

radialis.  

V povrchové vrstvě nalézáme m. extensor digitorum, m. extensor digiti minimi 

a m. extensor carpi ulnaris. 

Hluboká vrstva zahrnuje m. abductor pollicis longus, m. extensor pollicis longus, 

m. extensor pollicis brevis a m. extensor indicis (Čihák, 2001; Dylevský, 2009). 
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Na ruce nalézáme čtyři další charakteristické skupiny svalů: 

Svaly thenaru na straně palcové, kam řadíme m. abductor pollicis brevis, 

m. flexor pollicis brevis, m. opponens pollicis a m. adductor pollicis, jsou inervovány 

z n. medianus (kromě m. adductor pollicis a hluboké hlavy m.  flexor pollicis brevis, 

majících inervaci z n. ulnaris) (Čihák, 2001; Dylevský, 2009). 

Svaly hypothenaru na malíkové straně obnáší m. palmaris brevis, m. abductor 

digiti minimi, musculus flexor digiti minimi brevis a m. opponens digiti minimi. Všechny 

tyto svaly mají shodnou inervaci z n. ulnaris (Čihák, 2001; Dylevský, 2009). 

Musculi lumbricales jsou čtyři svaly začínající na šlachách m. flexor digitorum 

profundus a jdou k 2. – 5. prstu po jejich palcovém okraji. 1. a 2. m. lumbricalis jsou 

inervovány z n. medianus, 3. a 4 pak z n. ulnaris (Čihák, 2001; Dylevský, 2009). 

Musculi interossei palmares jdou při 2., 4. a 5. prstu a jsou přivráceny ke 

3. metakarpu, který svůj m. interosseus palmaris nemá.  

Musculi interossei dorsales jsou čtyři pro 2. – 4. prst. 2. a 4. prst mají každý 

jeden m. interosseus dorsalis ze strany odvrácené od 3. prstu, který má tyto svaly dva, na 

každé straně jeden. Všechny musculi interossei dorsales jsou inervovány z n. ulnaris 

(Čihák, 2001; Dylevský, 2009). 

 

1.2 Kineziologie předloktí a ruky 

1.2.1 Funkce horní končetiny 

Horní končetiny jsou pro člověka orgánem úchopu a manipulace, slouží 

k sebeobsluze, komunikaci a k práci. Pro spolehlivou činnost je potřebná posturální 

spolupráce s osovým orgánem pro zajištění stability těla při úkonech prováděných horní 

končetinou. Při práci a manipulaci často pracují obě končetiny současně, ačkoliv 

dominantní končetina má hlavní roli. Vytvářejí tak uzavřený funkční řetězec (Véle, 2006; 

Dylevský, 2009). 
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1.2.2 Loket a předloktí 

Loketní kloub je poměrně složitý – umožňuje flexi, extenzi, ale i pronaci 

a supinaci, tedy rotaci ruky v podélné ose předloktí, což jsou pohyby důležité pro 

manipulaci – pomocí nich je zajištěno přiblížení ruky k ústům, což je jeden ze základních 

pohybů loketního kloubu nezbytných pro jídlo.  

Kloub loketní ovládají jak svaly paže, tak svaly předloktí. Flexi v lokti primárně 

zajišťují m. biceps brachii, m. brachialis, m. brachioradialis, přičemž činnost těchto svalů 

závisí na výchozí poloze, nejvyšší je při flexi okolo 90°. M. biceps brachii má největší 

účinnost mezi 80°a 90°, m. brachioradialis pak mezi 100-110°. Efektivitu krom jiného 

určije úhlová rychlost pohybu – při pomalé flexi jsou více aktivní m. biceps brachii 

a m. brachialis, při rychlém pohybu se větší měrou aktivuje m. brachioradialis (Véle, 

2006; Dylevský, 2009) 

Extenze je prováděna hlavně pomocí m. triceps brachii, jehož caput mediale 

a laterale spojuje ulnu s humerem a caput longum s lopatkou. Maximální efektivita tohoto 

svalu je při flexi 20-30°, v krajních polohách lokte je efektivita menší. Rozsah pohybů 

flexe-extenze je cca 150° (Véle, 2006). 

Pronaci předloktí zajišťují primárně svaly m. pronator teres a m. pronator 

quadratus. Při tomto pohybu se kosti předloktí překříží do podoby písmene X. Rozsah 

pronace je ovlivněn polohou a spoluúčastí loketního a ramenního kloubu a pohybem 

lopatky. Supinaci provádí m. supinator a m. biceps brachii a jedná se o pohyb uvedení 

kostí předloktí paralelně. Právě díky posledně jmenovanému svalu je supinace silnější 

než pronace. Jsou to důležité pohyby pro práci a sebeobsluhu. Fyziologický rozsah je při 

flexi v lokti 85°do pronace a 90°do supinace (Véle, 2006; Dylevský, 2009). 

1.2.3 Zápěstí a ruka 

Tato část horní končetiny je v nejčastějším kontaktu s okolním prostředím 

zejména při manipulaci, úchopech či komunikaci. Je to oblast velice pohyblivá se 

značnou obratností pohybů, což je zajištěno složitostí kosterní anatomické skladby 

a velkým množstvím svalů, které s těmito segmenty pohybují. Výrazná je zde jemná 

motorika, pro kterou je důležitější přesná koordinace pohybů spíše než svalová síla, která 
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ovšem i zde může být značná zejména při silových úchopech (Véle, 2006). Právě úchop 

je základním pohybovým projevem ruky, při kterém jde v zásadě o flexi prstů s opozicí 

palce. Funkčně je ruka členěna na dva paprsky – mediální, tvořen 4. a 5. prstem 

a laterální, tvořen 1. a 2. prstem, 3. prst má polohu nestabilní. Právě na mediálním nebo 

laterálním paprsku se většinou koncentruje zatížení ruky při pohybech a oporách 

(Dylevský, 2009). 

Rozsahy pohybů v zápěstí jsou značné, je to 15° pro radiální dukci, 45° pro 

ulnární dukci, 80° pro palmární flexi a 80° pro flexi dorzální, může však dojít k omezení 

pohyblivosti a tím zhoršení funkčnosti ruky např. po zlomeninách, fixaci a tím způsobené 

retrakci vaziva. Velkou roli zde hrají karpální kůstky, které tvoří spolu s retinaculum 

musculorum flexorum tunel, jímž prochází n. medianus s cévami zásobujícími dlaňovou 

část ruky. Při snížené pohyblivosti těchto kůstek může být nejen omezena funkce ruky, 

často dochází i k útlaku nervově-cévního svazku a tím k syndromu karpálního tunelu 

(Véle, 2006). 

Prsty se skládají z pěti metakarpů a čtrnácti falangeálních kůstek. Dobrá 

pohyblivost v kloubech mezi těmito kostmi je předpokladem pro kvalitní úchopovou 

funkci ruky. Palec má články dva, zato má však schopnost opozice, která je pro úchopy 

také velmi důležitá, funkce malíku je také relativně samostatná. Ačkoliv je možné provést 

v jednotlivých segmentech svalový test, jako nejlepší pro hodnocení všech kvalit 

a všestrannosti ruky se jeví vyšetření koordinace jemných motorických pohybů ruky, 

které zajišťují všední činnosti. Je nezbytné vyšetřit složitější úkony jako psaní, kreslení, 

manipulaci s drobnými předměty. Při tom je však třeba přijmout individualitu 

a interpersonálně odlišný vývoj motoriky akrální části ruky a jemnou motoriku hodnotit 

podle návyků vyšetřovaného (Véle, 2006). 

1.2.4 Úchopy 

Véle zmiňuje Kapandjiho (Véle, 2006), že úchopy můžeme rozdělit do šesti 

hlavních skupin, které mohou podléhat modifikacím. Čtyři z nich vyžadují funkci 

thenaru. Dále pak úchopy lze rozdělit na jemné a silové. Při silovém úchopu je předmět 

pevně sevřen flektovanými prsty, dlaní a palcem, který opozicí vytváří protitlak ostatním 
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prstům. U jemných úchopů je pak předmět uchopen mezi prsty a palcem, který je 

v opozici (Krivošíková, 2011; Haladová, 2011) 

Štipec – úchop s terminální opozicí palce a ukazováku. Jedná se o úchop mezi 

špičkami prstů k manipulaci s drobnými předměty, umožňuje je uchopit jemně a přesně. 

Nedostatečnost tohoto úchopu může poukazovat na lézi n. medianus inervující 

flexorovou skupinu svalů. 

Pinzeta – úchop se subterminální opozicí palce a malíku je uchopení předmětu 

mezi bříška palce a ukazováku.  

Klepeto – úchop s laterální opozicí, také klíčový úchop. Zde je bříško palce 

postaveno k palcové hraně ukazováku. Při tomto úchopu lze vyvinout značnou sílu. 

Úchop interdigitální – předmět je zde držen mezi dvěma prsty, například při 

držení cigarety. 

Špetka – úchop tříprstý. Pro uchopení předmětu jsou použity bříška 2. a 3. prstu 

a palce v opozici. Je stabilnější než úchop pinzetový. 

Úchop válcový – dlaň je v kontaktu s předmětem, prsty flektovány a palec je 

v opozici. Tento úchop má největší efektivitu při extenzi zápěstí, při flexi jeho síla klesá. 

Úchop kulový – je zde přítomna abdukce prstů a jejich flexe, předmět je přitom 

opět v kontaktu s dlaní. Efektivita tohoto úchopu je dána svalovou silou thenaru, 

hypothenaru a dlaně.  

Úchop háčkový – tento je tvořen všemi prsty, které vytvoří flexí háčky kromě 

palce, ten jim může pomáhat v opozici. Tento úchop má užití při nošení břemen 

s madlem (Krivošíková, 2011; Haladová, 2011; Véle, 2006). 
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1.3 Zlomeniny 

1.3.1 Definice zlomeniny 

Zlomeninou rozumíme porušení kontinuity kosti, která může být úplná či neúplná, 

jako např. subperiostální fraktura (Pokorný, 2002) 

1.3.2 Typologie, etiologie a patogeneze zlomenin 

Zlomeniny rozlišujeme následovně (Pokorný, 2002): 

• Úrazové zlomeniny – vznik při jednorázovém úrazovém násilí, kdy 

mechanismus zlomeniny může být přímý nebo nepřímý. Úrazové násilí 

rozdělujeme na torzní, ohybové, kompresní, avulzní a střižné, přičemž 

jednotlivé druhy násilí se mohou kombinovat. Zlomeniny také rozlišujeme 

dle linie lomu, a to na příčné, šikmé, spirální, vertikální, tangenciální 

a avulzní. Podle počtu úlomků lze zlomeniny dělit na dvouúlomkové, 

tříúlomkové, čtyřúlomkové a tříštivé. Při dislokaci úlomků se hodnotí 

poloha periferního úlomku proti centrálnímu fragmentu. Dislokace 

rozlišujeme: do strany, do délky (s distrakcí nebo kontrakcí), úhlové nebo 

rotační, přičemž posuny úlomků se mohou kombinovat. 

• Únavové zlomeniny vznikají opakovaným přetěžováním segmentu. Ke 

zlomenině může dojít při únavě určité svalové skupiny v zátěži nebo při 

nadměrném úsilí hypertrofické svalové skupiny např při užívání anabolik. 

Častá je tzv. podochová zlomenina 3. metatarzu, u běžců a tanečníků bývá 

zlomena tibie ve střední tředině diafízy nebo fibula v distální třetině. Méně 

častá je zlomenina kosti patní, tuber ischiadicum či páteře.  

• Patologické zlomeniny vznikají při kostních onemocněních na 

patologicky změněném terénu. Potřebné je nevelké násilí, přičemž 

zlomenině většinou předchází období neurčitých bolestí. V pozdějším 

věku bývá příčinou osteoporóza, u mladších lidí kostní cysty. Ve většině 

případů to však jsou metastatické cysty při nádoru prsu, štítné žlázy, 

prostaty a dalších. Právě zlomení kosti v místě metastázy může být prvním 
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znamením onkologického onemocnění a je třeba dbát na řádnou celkovou 

diagnostiku (Pokorný, 2002). 

Další dělení zlomenin popisujeme podle poškození měkkých tkání: 

• Zavřené zlomeniny – klasifikace podle Tscherneho (G0 – G3) 

o G0 – žádné či nepodstatné poranění měkkých tkání v okolí 

o G1 – zhmožnědí kůže způsobené při tlaku fragmentu zevnitř (př. 

luxační zlomenina hlezna) 

o G2 – zhmožděná kůže včetně podkoží a svalů, přítomnost 

ohraničeného hematomu po přímém zevním násilí 

o G3 – rozsáhlé pohmoždění měkkých tkání se zavřeným poraněním 

větších cév, přítomnost masivního hematomu 

• Otevřené zlomeniny – klasifikace podle Tserneho-Gustila 

o 1. st. – porušení kožního krytu do 1 cm zvnitřku ven dislokovaným 

úlomkem 

o 2. st. – porušení kožního krytu více než 1 cm s větším poškozením 

měkkých tkání zvnějšku dovnitř, nervově cévní svazek neporušen 

o 3. st. – rozsáhlé porušení kožního krytu s místem lomu široce 

otevřeným, poranění nervově cévního svazku 

o 4. st. – devastační poranění až subtotální amputace s porušením 

nervově cévních svazků 

1.3.3 Epidemiologie 

Zlomenina distálního konce radia je vůbec nejčastější zlomeninou radia ze 

statistického hlediska. Tvoří asi šestinu poranění na akutních příjmových ambulancích 

a asi desetinu veškerých zlomenin u pacientů starších 35 let. Ač byly dříve považovány 

za zlomeniny spojené s vyšším věkem, nyní je nacházíme u všech věkových kategorií. Je 

však pravdou, že stále nejvíce se jich objevuje u pacientů nad 65 let věku, kde je 

incidence až 17 % a poměr tohoto zranění u žen oproti mužům je 4:1, což může souviset 

jednak se stále aktivnějším životním stylem stárnoucí populace, ale také s výskytem 

osteoporózy u žen po klimakteriu. U dětí se tato zlomenina eviduje jako jedna 

z nejčastějších, představuje až 22 % všech dětských zlomenin. Chlapci jsou vůči dívkám 
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postiženi častěji v poměru 3:1, což můžeme přikládat odlišným volnočasovým a 

sportovním aktivitám chlapců a dívek (Abrano, 2009; Ruber, 2009; O’Neill, 2001; 

Bartoníček, 2008). 

1.3.4 Klinický obraz zlomeniny 

Klinická diagnostika typické zlomeniny se opírá o příznaky jisté 

a pravděpodobné. K jistým řadíme deformaci končetiny, patologickou pohyblivost 

a krepitaci úlomků. Pravděpodobné příznaky jsou bolest, funkční omezení, otok či 

ohraničený krevní výron. 

V případě únavové zlomeniny jsou příznaky často nenápadné. Může se objevit jen 

lokální bolest při zátěži bez hematomu, později klidová bolest. První rtg snímkování je 

většinou negativní, jako pozitivní se jeví až po 4. – 6. týdnech v podobě periostální 

reakce (Pokorný, 2002; Hove, 2014) 

1.3.5 Diagnostika 

Klinickou diagnózu je vždy nutno ozřejmit zobrazovacími metodami. Typicky je 

to rentgenové snímkování ve dvou projekcích, někdy je potřeba podpořit RTG snímky 

tomografií. Neúplné zlomeniny se často při prvním snímkování nezobrazí, pokud tedy 

klinické vyšetření napovídá na zlomeninu, je třeba snímkování zopakovat po 7 – 10 

dnech. Pokud je nejisté, jestli jde o čerstvou zlomeninu nebo defekt staršího data, pak je 

vhodná scintigrafie. Když jde o zlomeninu nitrokloubní, popřípadě zlomeniny obratlů, rtg 

snímky se doplňují vyšetřením CT.  

Je třeba na zlomeninu myslet vždy, když nalezneme klinické podezření, pak nelze 

přehlédnout. Neodhalena však může zůstat zlomenina krčku femuru při současné 

zlomenině jeho diafízy, vysoká zlomenina fibuly při současném poranění hlezna, 

zlomeniny tarzálních či karpálních kostí, zlomenina ulny při poranění zápěstí nebo luxace 

hlavičky radia při Monteggiově zlomenině (Pokorný, 2002). 

1.3.6 Diferenciální diagnostika 

V rámci diferenciální diagnostiky můžeme předpokládat některé jevy související 

se stavem zlomeniny. Mezi ně patří např. nesoudržnost a špatné hojení kosti, což je 

nejběžnější komplikace, postihující až 17 % pacientů. Kompartment syndrom nastává 
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tehdy, když se v určité lokalitě zvýší tlak a způsobuje útlak nervově cévních svazků. 

V případě podezření je třeba končetinu elevovat a pozorovat, zda se stav nezhoršuje. 

Komplexní regionální bolestivý syndrom (CRPS) nastává u 8-35 % pacientů. Může nastat 

v momentě, kdy je snížen rozsah pohybu, zvýšená bolestivost, změní se teplota a barva 

postiženého místa a vznikne otok. Dupuytrenova kontraktura je zkracování snopců 

palmární fascie a může vznikat v souvislosti s imobilizací po zlomenině. Léze periferního 

motorického nervu, což bývá nejčastěji n. medianus, se může objevit v akutní fázi nebo 

až v průběhu léčby. Akutní syndrom karpálního tunelu může vzniknout, pokud byla 

terapie zahájena se zpožděním. Následně souvisí s nedobrými výsledky terapie, 

nekompletním zotavením nebo zdlouhavým návratem do funkčního stavu. Mohou se také 

objevit komplikace na úrovni šlach, které bývají poraněny impingementem nebo 

zánětem. Může se stát, že i po fyzioterapeutické léčbě pacient nezíská zpět plný rozsah 

pohybu v daném segmentu, což bývá způsobeno kontrakturou kloubního pouzdra 

distálního radioulnírního kloubu (American academy of orthopaedic surgeons, 2013). 

1.3.7 Hojení zlomenin 

Hojení zlomeniny probíhá skrze tvorbu svalku a je závislé na dobrém cévním 

zásobení. To obstarávají cévy periostální, endostální a cévy Haversových kanálků. 

U vorby svalku charakterizujeme tři fáze: zánětlivou, reparační a remodelační. 

• Zánětlivá fáze – obnáší hematom v místě zlomu, který obsahuje 

neutrofily a makrofágy, přičemž monocyty a granulocyty pohlcují 

nekrotickou tkáň v místě zlomeniny. 

• Reparační fáze – hematom je nahrazován svalkem, což je specifická 

granulační tkán obsahující fibroblasty, endotelové buňky, chondroblasty 

a osteoblasty. 

• Remodelační fáze – dochází k remineralizaci a nasměrování kostních 

trámců 

Tento typ hojení kosti se také nazývá sekundárním. Primární hojení (primární 

tvorba svalku) vyžaduje těsný kotakt úlomků kosti a jejich kompresi, zásobení potom 

probíhá přímo skrze Haversovy kanálky (Pokorný, 2002). 
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1.3.8 Léčba zlomenin  

Léčba zlomenin může mít různé podoby podle závažnosti zlomeniny – 

konzervativní, operační a funkčně-konzervativní. 

Konzervativní léčby se užívá při jednodušších frakturách a obnáší méně 

komplikací než složitá operativa. Nevýhodou však je dlouhodobá, většinou sádrová 

fixace kloubů sousedících se zlomeninou, a z ní plynoucí rizika a omezení. Mezi ně patří 

poúrazová artróza, tzv. zlomeninová nemoc spočívající v omezení cévního 

a lymfatického řečiště a s tím související chronické otoky, svalová atrofie, osteoporóza 

a kostní atrofie. Těmto komplikacím však lze čelit správně volenou rehabilitační léčbou. 

Principielně dělíme konzervativní léčbu repozici, retenci a rehabilitaci. Zlomenina po 

repozici vyžaduje nepřetržitý klid pro tvorbu svalku. Následně zvyšujeme zátěž, aby se 

mohl svalek remineralizovat a remodelovat. Pokud má zlomenina tendenci ke kontrakci 

úlomků, volí se skeletární trakce. Nejedná se o imobilizaci sensu stricto, ale spíše 

o dynamickou kontinuální repozici, ke které se užívá K-drátů. Aby byla trakce účinná, 

musí být tah drátů přesně vyvážený a směrovaný (Pokorný, 2002; Pilný, 2011; Hove, 

2014). 

Operativní léčba postrádá zásadní nevýhody sádrových fixací a jejich rizik, zato 

však obnáší všechna rizika spojená s porušením kožního krytu a další operativy. 

Osteosyntézy dělíme dle stability na stabilní a adaptační. Stabilní osteosyntézy se užívá 

pro časnou imobilizaci prvky jako je dřeňové hřebování, dlahová technika nebo zevní 

fixátor. Limitem rehabilitační léčby je jenom hojení operační rány. Adaptační 

osteosyntézou rozumíme šrouby, tahovou cerkláž a K-dráty. Zde není spojení fragmentů 

dostatečně pevné, takže je nutno končetinu v časné pooperační fázi imobilizovat 

sádrovou fixací nebo ortézou, což vylučuje časnou rehabilitaci v postiženém segmentu. 

Kladem je však menší invazivita výkonu. Takových postupů se užívá hlavně v dětské 

traumatologii a gerontotraumatologii (Holubář, 2003; Pokorný, 2002; Pilný, 2011; Hove, 

2014). 

Funkčně-konzervativní léčba spočívá ve fixaci pomocí obvazů, které umožňují 

sousedním kloubům limitovaný pohyb, úlomky tedy nejsou pevně fixovány. Tlak na 

úlomek je zde vyvíjen jak obvazem, tak hydrodynamickým tlakem, který tvoří svalový 
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aparát, což má urychlit tvorbu svalku. Metoda je však náročná na časté kontroly 

a spolupráci pacienta, proto se příliš nevžila. Užívá se jí však k doléčení zlomenin bérce 

a femuru (Holubář, 2003; Pokorný, 2002; Pilný, 2011; Hove, 2014). 

1.3.9 Prognóza 

Funkční výstup léčby fraktury distálního radia je přímo ovlivněn jednak 

závažností a typem zlomeniny, neméně také volbou vhodné léčby adekvátní ke stavu 

zlomeniny a terapeutickou péčí. Podle Gaureshovy studie (Gauresh, 2014) se 

u složitějších, a hlavně intraartikulárních zlomenin dosáhne ideálního výsledku repozice 

a maximální obnovy funkce ruky pouze chirurgickým zákrokem s použitím osteosyntézy. 

U jednoduchých extraartikulárních zlomenin se při konzervativním řešení jako největší 

nevýhoda jeví ztráta mobility fixovaných kloubů. Stává se však, že se ani jednoduchá 

zlomenina neudrží sádrovou fixací v reponovaném stavu, což vede ke slabým výsledkům 

jak funkčním, tak kosmetickým (Gauresh, 2014). 

1.3.10 Zlomeniny předloktí 

Zlomeniny v úrovni předloktí můžou nabývat různého charakteru.  

Zlomenina obou kostí předloktí (ulny a radia) se mohou projevit jako nejvíce 

obtížné pro léčbu. Bývají komplexní a často se nedislokovaná zlomenina stane 

dislokovanou i při použití externí sádrové fixace. 

Izolovaná zlomenina těla radia se také jeví jako obtížná, oproti izolované 

zlomenině těla ulny. Ta často vzniká při přímém násilí na ulnární stranu vztyčeného 

předloktí a často se zde s úspěchem používá konzervativních metod. Při izolované 

zlomenině těla ulny s posunem menším, než 50 % průměru kosti a zaúhledním ne větším 

než 10° stačí k fixaci krátká předloketní sádra nebo funkční ortéza na dobu čtyř až osmi 

týdnů. Pokud se použije pevná fixace, měla by se během dvou týdnů nahradit funkční 

ortézou, aby bylo možné udržovat alespoň omezený rozsah pohybů v kloubech a předejít 

tím rizikům dlouhodobé pevné fixace (Black, 2009). 

Zlomenina hlavičky radia většinou vznikne při pádu na nataženou paži 

s předloktím v pronaci a mírnou flexí lokte nebo s přímým násilím na laterální stranu 

lokte. Je zde velká bolestivost pronace a supinace a zvýšená citlivost po radiální straně 



 26 

předloktí až nad laterální epikondyl. Nedislokovaná fraktura dvojúlomková se řeší 

primárně konzervativně dlahou na pět až sedm dní s brzkou mobilizací. Jednou 

z nejčastějších komplikací je nemožnost plné extenze v lokti. Při dislokaci úlomku větší 

než 2 mm nebo zaúhlení větším než 30° je nutná chirurgická repozice s vnitřní fixací, 

případně náhrada celé hlavičky radia (Black, 2009). 

Zlomenina olecrana, který je v jeho subkutánní poloze poměrně zranitelný 

hlavně při flexi lokte, vzniká nejčastěji přímým traumatem, objevuje se ale také jako 

avulze při úponu m. triceps brachii. Zlomeninu lze většinou snadno odhalit palpačně díky 

absenci měkkých tkání v okolí olecranu. Zlomeniny intraartikulární se většinou řeší 

chirurgicky pomocí vnitřní fixace, u zlomenin s minimální dislokací (menší než 2 mm), 

fyziologickou stabilitou loketního kloubu a intaktním extenčním mechanismem se může 

zvážit léčba konzervativní (Black, 2009) 

Zlomeniny processus coronoidus jsou velmi vzácné. Většinou se objevují 

v případech vykloubeného loketního kloubu a to v 10-15 %. Jako izolované zranění se 

může s úlomkem menším než 5 mm a stabilním loketním kloubem léčit konzervativně 

dlouhou pažní fixací s 90°flexí lokte (Black, 2009). 

Monteggiova zlomenina je typicky v proximální třetině ulny za přítomnosti 

ventrální luxace hlavičky radia. Nastává buď přímým násilím na ulnu nebo při pádu na 

ruku za současné flexe v lokti. Rozlišuje se flekční a extenční typ podle směru dislokace 

ulny (Pokorný, 2002). 

Galeazziho zlomenina je charakteristická frakturou radia v distální třetině za 

současné luxace distální ulny. Většinou se řeší osteosyntézou radia, přičemž luxace ulny 

se upraví sama (Pokorný, 2002). 
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1.4 Zlomeniny distálního radia 

1.4.1 Klasifikace zlomenin distálního radia 

Nejčastější zlomeniny distálního radia dostaly pojmenování po autorech, kteří je 

popsali. 

Collesova zlomenina je zlomenina extraartikulární a extenční, při které dochází 

k roztříštění dorzální strany kosti, dorzálnímu sklonu kloubní plochy, radiálnímu zkrácení 

a dorzální dislokaci fragmentu. 

Smithova zlomenina je extraartikulární a flekční a její tři typy popisují 

zlomeninu distálního radia s volární dislokací. Typy I. a III. jsou v podstatě opakem 

Collesovy zlomeniny, typ II. je totožný s volárním typem zlomeniny Bartonovy (Čízmar, 

2006). 

Bartonova zlomenina je typicky dislokovaná, nestabilní intraartikulární fraktura, 

při které je dislokováno zápěstí pospolu s dislokovaným fragmentem radia, tedy částí 

jeho kloubní plochy. Dělí se na dorzální a volární podle směru dislokace fragmentu. 

Chaufferova (řidičská) zlomenina je zlomenina distálního radia, při které je 

processus styloideus radii šikmo oddělen od hlavní kosti (Čízmar, 2006; Typovský 1981). 
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Obrázek 3 - Dva typy zlomenin distálního radia (Pištorová, 2012) 

Jelikož ne vždy odpovídá jmenný název vlastnostem konkrétní zlomeniny, často 

se užívá popis číselnou klasifikací, která uvádí, zda jde o zlomeninu otevřenou, zavřenou, 

dislokovanou, nedislokovanou, intra nebo extraartikulární či zda je u dítěte nebo 

dospělého. Jako příklad můžeme popsat Frykmanovu klasifikaci. Ta byla zavedena na 

základě klinických a biomechanických studií se zaměřením na rozlišení intra 

a extraartikulární zlomeniny distálního radia a na přítomnosti současné zlomeniny 

distální ulny. Zlomenina je tím komplikovanější, čím vyšší číslo má v klasifikaci, 

v těchto případech pak i horší prognózu (Čízmar, 2006). 
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Obrázek 4 - Frykmanova klasifikace (Čízmar, 2006) 

1.4.2 Komplikace zlomenin distálního radia 

Komplikace, související se zlomeninou distálního radia, můžou vznikat z různých 

příčin. K nejčastějším řadíme poranění měkkých tkání včetně porušení kožního krytu 

u otevřených zlomenin, dále pak poranění nervově cévních svazků (velmi často 

n. radialis). Dále může komplikací léčby být nedostatečná repozice fragmentu 

či nevhodně zvolená poloha při sádrové fixaci. Sudeckův syndrom bývá častý právě 

u špatně reponovaných zlomenin, jeho pravé příčiny jsou však neznámé. Dělíme ho na tři 

stádia – hyperémie, dystrofie a ischémie. První stádium se řeší pomocí analgetik 

a rehabilitace. Ve druhém stádiu se uplatňují léky na prokrvení, ve stádiu třetím je již 

končetina zbarvena do fialova a jedná se o postižení celé končetiny atrofií často včetně 

kořenového kloubu (Turner, 2007; Dungl, 2005; Chung, 2015). Další možné související 

onemocnění viz kapitola Diferenciální diagnóza. 

1.4.3 Léčba zlomenin distálního radia 

Základním principem, jak bylo výše uvedeno, je repozice zlomeniny, retence, 

tedy znehybnění a rehabilitace. Ani zde tomu není jinak. Hlavním cílem je obnovení 

normální funkce segmentu, čehož však mnohdy nelze dosáhnout bez chirurgického 

zákroku a přiložení vnitřní dlahy, hlavně pokud se jedná o zlomeninu intraartikulární 

(Meena, 2014). 

Všechny zlomeniny vyznačující minimální dislokaci bývají řešeny zavřenou 

repozicí a sádrovou fixací. Navzdory široce přijímané idei imobilizace se názory na 

optimální pozici při imobilizaci rozcházejí, stejně tak stran délky trvání imobilizace 
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a prodloužení fixace proximálně na loket. Objevují se názory (Sarmiento et al.), že by 

mělo být předloktí imobilizováno v supinaci, aby se zredukovala síla m. brachioradialis. 

Oproti tomu Wahlstrom doporučuje imobilizovat v pronaci a tvrdí, že m. pronator 

quadratus má největší podíl na dislokaci úlomku processu styloideu radii. Zápěstí by 

mělo být imobilizováno v dorzální flexi, jelikož ta je nezbytná pro pozdější řádnou 

rehabilitaci funkce prstů (Meena, 2014). 

Jelikož mají úlomky distálního konce radia tendenci k opakovaným dislokacím 

způsobeným tahem svalů i v sádrové fixaci, je doporučeno k vnitřní fixaci použití K-

drátů zavedených perkutánně, čehož se užívá u extraartikulárních, jednoduchých 

intraartikulárních zlomenin bez dislokace a u pacientu s dobrou kvalitou kostní tkáně.  

Zevní fixátor se používá většinou v případech tříštivých a složitých zlomenin 

typicky jako doplněk jiného způsobu fixace (např. K-drátů). Je to metoda zabraňující 

kompresi, torzi a ohybu v oblasti zlomu. Dalším způsobem je zavádění K-drátů za 

přítomnosti artroskopické asistence, což má benefity v přesném zavedení drátu, navíc se 

může ozřejmit poškození ligament v oblasti zlomu. Nezřídka se také užívá otevřené 

repozice a implantace vnitřní fixace, např. v podobě kovové dlahy (Shin, 2007). 

1.5 Fyzioterapeutické metody a postupy při léčbě zlomenin distálního 

radia 

1.5.1 Období imobilizace 

Ačkoliv zevní sádrová fixace zabraňuje aktivním pohybům imobilizovaných 

kloubů, již v tomto období lze využít některých metod a technik, aby bylo zabráněno 

vzniku sekundárních změn. Jako první se nabízí polohování postižené končetiny v elevaci 

coby protiedémové opatření. Pro zachování určitého tonu a síly svalů používáme 

izometrickou kontrakci svalů ovládajících imobilizované klouby a aktivní pohyby kloubů 

končetiny, které nejsou zafixovány, zejména všech volných kloubů prstů, u kterých 

můžeme zařadit i kloubní mobilizaci dle Lewita. I zde již lze použít prvky fyzikální 

terapie, jako je pulsní magnetické pole a distanční elektroléčba (Kolář, 2009; 

Hromádková, 1999; Ipkeze, 2016). Je škoda, že k výše zmíněnému cvičení v tomto 

období bývá instruováno jen méně než 10 % pacientů (Ipkeze, 2016). 
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1.5.2 Období po imobilizaci 

Zde již přichází na řadu fyzioterapeutická péče. Mezi hlavní cíle patří obnova 

rozsahu pohybu v segmentu, odstranění otoku, obnova funkce ruky zahrnující jemnou 

motoriku a úchopy, ale také zvýšení síly u svalů, které mohly během období imobilizace 

atrofovat (Kolář, 2009). 

Míčkování dle Jebavé – metoda, která je využívána pro redukci otoku, 

uvolňování jizev a zmírnění bolesti hypertonických svalů. Využívá se zde molitanového 

míčku, kterým se měkké tkáně opakovaně disto-proximálně masírují (Jebavá, 1993). 

Manuální nebo přístrojová lymfodrenáž – při manuální lymfodrenáži se 

používají hmaty, které jsou prováděny disto-proximálně po směru lymfatických cest. 

Přístrojová lymfodrenáž využívá kompresního návleku na končetinu, ve kterém se 

postupně, taktéž disto-proximálně, nafukují komory a působí intermitentní kompresi 

měkkých tkání. Dále můžeme využí lymfotapingu, který pomáhá účinně odstraňovat 

povrchové hematomy. Všechny tyto metody mají značný antiedematozní účinek (Kolář, 

2009). 

Mobilizace kloubů dle Lewita – Lewit popsal techniky a metody, kterými se 

obnovuje kloubní vůle (angl. joint-play). Provádíme opakované repetitivní pohyby 

a posuny v kloubech vykazujících blokádu, tedy omezenou joint-play, popřípadě 

nárazovou manipulaci (Lewit, 2003). 

Manipulace měkkých tkání dle Lewita – tyto postupy obnovují pohyblivost, 

posunlivost a elasticitu měkkých tkání, tedy kůže, podkoží a fascií. V omezené lokalitě 

dosáhneme předpětí až do bariéry a vyčkáváme na fenomén tání. 

Postizometrická relaxace dle Lewita – postup, kterým můžeme snížit tonus 

hypertonických svalů, popřípadě ošetřit a odstranit trigger-pointy ve svalové tkáni. 

Nejprve u hypertonického svalu dosáhneme předpětí a poté instruujeme pacienta, aby 

kladl izometrický odpor s minimální intenzitou po dobu cca deseti sekund. Následuje 

nádech a s výdechem pacient uvolňuje napětí. Odpor do protažení svalu držíme stejný 

a opět vyčkáváme na fenomén tání. Práce s dechem můžeme využívat i u mobilizací 
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proximálních kloubů, jejichž funkce je s dechem spojena, ale i při protahování fascií na 

trupu, kde dechové synkinézy hrají při uvolnění velkou roli (Lewit, 2003). 

PNF dle Kabata – metoda na neurofyziologickém podkladu, kterou lze pro její 

značnou variabilitu použít jak k relaxaci hypertonických, tak k posílení oslabených svalů 

(Holubářová, 2017). 

Pasivní pohyby – provádíme je bez námahy pacienta. Jejich cílem je primárně 

zvýšení rozsahu pohybu v daném kloubu. Jejich použití je na místě, když pacient silou 

vlastních svalů nezvládá vykonat pohyb aktivní, ať už kvůli snížené svalové síle nebo 

velkým vazivovým kontrakturám. Zde můžeme zmínit i použití motodlahy, které 

vykonává pasivní pohyby za nás. Jejich použití ale bývá omezeno na ramenní a kolenní 

klouby (Kolář, 2009). 

Aktivní pohyby – pacient je provádí hlavně s cílem zvýšení svalové síly ale i pro 

zvýšení rozsahu pohybu v kloubu. Mohou být vykonávány pouze proti odporu gravitace 

nebo se závažím. Dále mohou být prováděny analyticky, tedy cíleně na konkrétní sval či 

svalovou skupinu nebo kombinovaně např. v diagonálách užívaných v konceptu PNF, 

kdy odpor může klást pružný expander (Kolář, 2009; Holubářová, 2017). 

LTV – léčebná tělesná výchova, jejíž jednotky jsou individuálně sestaveny 

potřebám konkrétního pacienta, může obsahovat různé prvky z výše zmíněného. Pacienta 

lze instruovat ke cvičení s váhou vlastního těla, ke zvýšení odporu při cvičení použitím 

pružných expanderů nebo k použití dalších pomůcek. Sem můžeme zařadit i nácvik 

jemné motoriky ruky a úchopů, což jsou funkce, které bývají po imobilizaci často 

postiženy. Trénujeme proto komplexní pohyby ruky a prstů a manipulaci s drobnými 

předměty denního života (Kolář, 2009). 

Ergoterapie – ergoterapeutická péče by měla být aplikována 

v multidisciplinárním přístupu spolu s péčí fyzioterapeutickou. V této tematice se 

zaměřuje na obnovení všech funkcí ruky jako celku včetně obnovení úchopových 

schopností a jemné motoriky v souvislosti se soběstačností pacienta v rámci ADL (Kolář, 

2009; Krivošíková, 2011). 
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1.5.3 Fyzikální terapie 

Při diagnóze zlomeniny distálního radia (ale i jiných zlomenin) můžeme využívat 

termoterapie, fototerapie, hydroterapie, mechanoterapie a elektroterapie. Prvků fyzikální 

terapie užíváme podle toho, jakých účinků chceme u poškozené tkáně dosáhnout (Kolář, 

2009). 

Analgetický účinek – pro snížení bolestivosti lze využít nízkofrekvenčních 

proudů s frekvencí okolo 100 Hz. Mezi ně patří  

• Träbertův proud (143Hz s 2 ms pravoúhlým impulsem a 5 ms pauzou, 

intenzitu volíme podprahově algickou) 

• Leducův proud (frekvence 100 Hz, pravoúhlý impuls 1 ms a pauza 9 ms 

s intenzitou nadprahově senzitivní),  

• TENS proudy (impuls kratší než 1 ms) 

• Diadynamické proudy 

Středofrekvenční proudy s analgetickým účinkem užíváme s frekvencí okolo 100 

Hz a intenzitu volíme prahově až nadprahově senzitivní. Z výběru elektroterapeutických 

procedur lze dále použít například distanční elektroterapii nebo nízkofrekvenční 

magnetoterapii s frekvencí do 100 Hz, aplikací 30 min a 10 – 20 procedurami. Nabízí se 

také terapie rázovou vlnou, vysokofrekvenční terapie a lokální termonegativní 

i termopozitivní terapie (Kolář, 2009; Poděbradský, 1998). 

Myorelaxační účinek – pro relaxaci hypertonických svalů lze využít ultrazvuku, 

kombinace ultrazvuku a elektroterapie, TENS a středofrekvenční proudy. Použít můžeme 

i IR-A záření, pulzní nízkofrekvenční magnetoterapii nebo parafín (Kolář, 2009; 

Poděbradský, 2009). 

Antiedematózní účinek – pro redukci otoku je první volba polohování končetiny 

do elevace. Dále lze využít negativní termoterapii, ultrazvukovou terapii, vakuum-

kompresní terapii, nízkofrekvenční a středněfrekvenční proudy (Kolář, 2009; 

Poděbradský, 1998). 

Trofotropní účinek – vhodné je použití galvanických proudů, vodoléčbu střídavě 

termopozitivní a termonegativní, nízkofrekvenční elektroléčbu s frekvencemi 30 – 60 Hz 
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s prahovou až nadprahovou motorickou intenzitou, ultrazvukovou terapii, laser či 

polarizované světlo (Kolář, 2009; Poděbradský, 2009). 
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2 Část praktická 

2.1 Metodika práce 

Podklady a data pro praktickou část této bakalářské práce byly získány během 

souvislé odborné praxe v Centru léčby pohybového aparátu (Sokolovská 304, Praha 9 

Vysočany, 190 61) v období od 8. 1. do 2. 2. 2018 pod vedením Mgr. Dany Šachové. 

Praxe probíhala od pondělí do pátku během dopoledne a po 4 hodinách pracovního času.  

Pacient V.H., s diagnózou stavu po fraktuře distálního radia, docházel na 

ambulantní rehabilitační léčbu 3x týdně, celkem proběhlo 10 terapií. První a poslední 

terapie, které zahrnovaly vstupní a výstupní kineziologický rozbor, byly provedeny 

v ambulantní ordinaci s veškerým potřebným vybavením (polohovatelné lehátko, 

krejčovský metr, goniometr, olovnice, neurologické kladívko), 2. až 9. terapie probíhala 

ve fitcentru, které bylo plně zařízeno stran provádění terapií. Pacient před každou 

terapeutickou jednotkou docházel na hydroterapii LHK v podobě hypotermní výřivé 

vany. Následovala terapeutická jednotka o trvání přibližně 60 minut. 

V terapeutických jednotkách bylo využito technik a metod spadajících do 

kompetence fyzioterapeuta. Při první jednotce byla odebrána anamnéza a proveden 

vstupní kineziologický rozbor, stanoven krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán, 

návrh terapie, a nakonec provedena první terapie. Jako vyšetřovací metody bylo použito 

vyšetření stoje a chůze aspekcí, aspekční a palpační vyšetření LHK a svalů v oblasti krku 

a šíje, antropometrické a goniometrické vyšetření, vyšetření reflexních změn měkkých 

tkání dle Lewita, vyšetření kloubní vůle dle Lewita, svalový test dle Jandy, vyšetření 

pohybových stereotypů dle Jandy, vyšetření zkrácených svalů, vyšetření úchopů dle 

Haladové a základní neurologické vyšetření. 

V průběhu terapií byly použity techniky měkkých tkání dle Lewita, míčkování dle 

Jebavé, mobilizace periferních kloubů dle Lewita, PIR dle Lewita, PIR s protažením, 

ischemická komprese TrP, analytické posilovací techniky dle svalového testu, posilování 

pomocí PNF dle Kabata, posilování s využitím dostupných pomůcek (Theraband, prstový 

expander), nácvik úchopů a jemné motoriky ruky dle Haladové. 
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Při vyšetření a terapiích byly použity následující pomůcky: krejčovský metr, 

goniometr, neurologické kladívko, měkké míčky, Theraband, prstový expander, 

terapeutická plastelína a předměty denního života (klíče, mince). 

Pacient před zahájením terapií podepsal informovaný souhlas (příloha č. 2) 

a souhlasil, že údaje o jeho zdravotním stavu mohou být použity pro vypracování této 

práce. Projekt byl schválen etickou komisí dne 19. 1. 2018 pod jednacím číslem 

019/2018. 
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2.2 Anamnéza 

Vyšetřovaná osoba: V. H., muž, ročník 1946, věk 72 let 

Diagnóza 

Stav po zlomenině distálního radia 

Status preasens 

Subjektivní: Pacient se cítí dobře, uvádí bolestivost v oblasti zlomeniny, na 

mediální straně 1. metakarpu a laterální straně 5. metakarpu. Dále si stěžuje na omezení 

pohyblivosti v zápěstí a otok. Bolestivost uvádí stupněm 5 na stupnici VAS. Stran 

osového aparátu pacient neuvádí bolestivost, ale značné omezení pohybu krční páteře 

a neexistující pohyblivost hrudní a bederní páteře (viz Vstupní kineziologický rozbor). 

Objektivní: Pacient je komunikativní, orientován časem, prostorem, místem 

i osobou, viditelný otok levého zápěstí i distální části předloktí. 

Osobní anamnéza 

Dřívější onemocnění 

Pacient prodělal běžná dětská onemocnění a kryptorchismus pravého varlete. Od 

roku 1969 m. Bechtěrev počínající zánětem v oblasti hrudní páteře po prochladnutí. V r. 

2004 fraktura krčku pravého femuru, následně operován s TEP kyčelního kloubu. Šedý 

zákal bilaterálně. 

Operace 

- V dětském věku operace kryptorchismu pravého varlete 

- 2004 – TEP kyčelního kloubu vpravo 

- 2006 – operace šedého zákalu bilaterálně 

Úrazy 

- 2004 – fraktura krčku femuru vpravo 
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Nynější onemocnění 

- M. Bechtěrev (ankylozující spondylitida, dále AS) trvající od roku 1969 

s postupnou progresí, posledních cca 20 let bez vhodné pohybové intervence.  

- Artróza kolenních kloubů bilaterálně  

- Arteriální hypertenze 

- Stav po fraktuře distálního radia: 7. 12. 2017 pacient doma upadl a přisedl si 

levou ruku, čímž si způsobil frakturu. Po repozici byla aplikována sádrová fixace po dobu 

3 týdnů, sňata byla 29. 12. Po odnětí fixace je přítomen otok, snížená hybnost akra 

a bolestivost klidová i pohybová. 

Sociální anamnéza 

Pacient bydlí s manželkou v bytě panelového domu, je plně mobilní, do práce 

dojíždí autem. 

Rodinná anamnéza 

Otec zemřel v 72 letech na karcinom tlustého střeva. 

Matka zemřela v 62 letech na leukémii. 

Pracovní anaméza 

Celý život sedavé zaměstnání – poradce. Bližší informace pacient neuvádí. 

Farmakologická anamnéza 

Recoxa, Tramal, Prestarium, preparáty s Fe, preparáty na ochranu žaludeční 

stěny. 

Alergologická anamnéza 

Detralex 

Abusus 

Káva 

  



 39 

Sportovní anamnéza 

V mládí kolektivní sporty, od začátku propagace ankylozující spondylitidy bez 

sportu. 

Předchozí rehabilitace 

Od začátku propagace ankylozující spondylitidy pacient docházel na cvičení do 

Revmatologického ústavu v Praze Na Slupi. Mezi roky 1948 a 1964 každý rok v lázních 

– procedury protizánětlivé a na zlepšení mobility páteře. Rehabilitace po TEP kyčelního 

kloubu v r. 2004 se standardním průběhem, úspěšná. 

 

Diferenciální diagnostika 

Vzhledem k dlouhodobě tvajícímu onemocnění m. Bechtěrev (ankylozující 

spondylitida) lze očekávat omezení až neexistenci pohybu ve všech etážích osového 

aparátu včetně sakroiliakálních spojení. Předpokládá se omezená pohyblivost žeber 

a s tím spojený patologický dechový stereotyp. Ramenní pletence mohou mít sníženou 

svalovou sílu a snížený rozsah pohybu. Patologie můžeme očekávat i na dolních 

končetinách, konkrétně ve stereotypu chůze vázaném na celkovou nestabilitu pacienta 

a na sníženou pohyblivost páteře do rotace, mnohočetné kloubní blokády (omezenou 

joint-play) na akrech dolních končetin a caput fibulae bilat. Očekává se omezená extenze 

kolenních i kyčelních kloubů. Snížená svalová síla se očekává v rámci všech kořenových 

kloubů stejně jako u trupu, kde bude pravděpodobně dysfunkční HSS a svaly břišní stěny. 

Hypertonus a svalové zkrácení je očekáváno v oblasti šíje a krku v extenzorových 

skupinách, naopak oslabené budou hluboké flexory krku.  

Vzhledem k nynějšímu onemocnění (stav po zlomenině distálního radia) se 

očekává snížená hybnost akra LHK včetně mnohočetných klouních blokád (omezené 

joint-play), zkrácených svalů předloktí flexorové i extenzorové skupiny, pronátorů 

a supinátorů, hypertonus či trigger-pointy v těchto svalech a zvýšená bolestivost v místě 

zlomeniny a v místech začátku či úponu hypertonních svalů. Kůže, podkoží a fascie 

mohou mít sníženou protažitelnost a posunlivost, tento stav bude navíc zhoršovat 

přetrvávající otok předloktí. Lze očekávat změny senzitivity kůže a prstů. 
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Výpis ze zdravotnické dokumentace 

Není k dispozici. 

Indikace k rehabilitaci 

Stav po zlomenině distálního radia. Rehabilitační plán s cílem odstranění otoku, 

navrácení mobility v zápěstí, MP a IP kloubeh, odstranění hypertonu ve svalech 

předloktí, posílení oslabených svalů předloktí, mobilizace kloubů zápěstí a drobných 

kloubů ruky, senzomotorická stimulace. 
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2.3 Vstupní kineziologický rozbor 

Proveden dne 12. 1. 2018 

VYŠETŘENÍ STOJE STATICKÉ 

Stoj mírně nestabilní, šíře stojné báze fyziologická. 

 

Pohled zezadu 

Stojná báze fyziologické šíře, levá noha více vpředu, kontura pat trojhranná, levá 

pata více oploštělá, levá Achillova šlacha více prominuje, kontura lýtek symetrická, levá 

popliteální rýha výše, genua vara bilaterálně, asymetrické kontury stehen – na levém 

stehně mediální kontura více vykrojena, pravá subgluteální rýha výše, pravá crista illiaca 

výše, pravá SIPS výše, thorakobrachiální trojuhelník vlevo není, vpravo minimálně, 

pravý dolní úhel lopatky níže, pravé rameno níže. Olovnice spuštěná z týla opouští linii 

procesi spinosi v úrovni C-Th přechodu a pokračuje přes levou SIPS a končí zhruba v ¼ 

vzdálenosti mezi levou a pravou patou. Křivka páteře ve frontální rovině kloněná doleva 

(dextrokonvexní skoliotické zakřivení), paravertebrální valy nevýrazné. Hlava je 

v lateroflekčním držení vlevo. 

Pohled zleva 

Levná noha předsunuta před pravou o 4 až 5 cm a ve větší vnější rotaci, kolenní 

klouby v semiflexi, kyčelní klouby v semiflexi. Obě HK v extenčním držení v ramenních 

kloubech s předloktími v pronaci. Hlava ve výrazné protrakci a extenzi v horní části CP, 

pohled směřuje šikmo dolů. Olovnice spuštěná z úrovně zevního zvukovoud dopadá na 

špičku levé nohy. Páteř postrádá bederní lordózu, je přítomna jen krční lordóza, hrudní 

kyfóza plynule přechází v bederní páteř a navazuje na sacrum. Břišní stěna výrazně 

ochablá a prominuje. 
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Pohled zepředu 

Bilaterálně propadlá příčná i podélná klenba nohy, klenba bérců je asymetrická 

s mediální prominencí levého lýtka. Obě patelly směřují ventro-laterálně, genua vara 

bilaterálně. Mediální kontrura levého stehna více vykrojena. Pravá SIAS výše, pravá 

crista illiaca výše, lateroflexe trupu vlevo, umbilicus tažen doprava. Pravé rameno níže, 

hlava v lateroflexi doleva, v obličeji patrná asymetrie. 

Pohled zprava 

Pravá noha více vzadu, kolenní klouby v semiflexi, kyčelní klouby v semiflexi. 

Obě HK v extenzi v ramenním kloubu, předloktí v pronaci. Olovnice spuštěná z úrovně 

vnějšího zvukovou dopadá cca 5 cm před špičku pravé nohy.  

 

Modifikace stoje 

Rombergův test 

I: stoj na šíři ramen – mírná hra šlach na bércích, prstce zatíná do podlahy 

II: stoj o úzké bázi – výrazná hra šlach, titubace předozadní i latero-laterální 

III: stoj o úzké bázi se zavřenýma očima – netestováno 

 

Trendelenburgova zkouška: nezvládl z důvodu nestability 

 

Stoje na jedné DK: nezvládl z důvodu nestability 
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VYŠETŘENÍ STOJE DYNAMICKÉ 

Dynamika páteře 

Anteflexe: Anteflexe je pacient schopen prakticky jen v oblasti krční páteře 

odhadem po C6-C7, vrchol dynamické křivky se nachází v segmentu C5-C6. Páteř se 

dále pohybuje do anteflexe an-blok, další flekční pohyb je proveden až v kyčelních 

kloubech. 

Retroflexe: Pohyb opět probíhá pouze v krční páteři s vrcholem dynamické křivky 

v segmentu C3-C4, snaha o retroflexi je provedena v kyčelních kloubech pohybem pánve 

do retroverze. 

Lateroflexe: Bilaterálně je pohyb proveden pouze v krční páteři, snaha 

o lateroflexi probíhá pokrčením nohy v kyčli a v koleni na straně lateroflexe. 

 

Vyšetření na dvou vahách: hmotnost 130 kg, PDK – 60 kg, LDK – 70 kg. 

 

VYŠETŘENÍ CHŮZE 

Chůze je stabilní, pacient chodí bez pomůcek. Rytmus je nepravidelný, krok pravé 

DK je delší, převažuje peroneální typ chůze dle Jandy. Odval chodidla iniciuje pata 

vedená laterálně, na pravé DK výrazněji. Při došlapu směřuje špička pravé nohy více 

laterálně, došlap je veden na střed paty s postupným zatížením laterální strany chodidla. 

Kolena při dopadu paty nedosahují plné extenze. Nedochází k souhybu pánve, chůze je 

spíše kolébavá. K laterální výchylce dochází v okamžiku přenosu váhy na ipsilaterální 

DK. HK zůstávají v extenzi v ramenních kloubech, semiflexi v loketních kloubech, 

předloktí v pronaci, dlaně směřují vzad. Extenze v kyčelních kloubech je omezena. 
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VYŠETŘENÍ ZÁKLADNÍCH HYBNÝCH STEREOTYPŮ DLE JANDY 

Abdukce v ramenním kloubu 

PHK: timing aktivace svalů – m. trapezius homolaterálně – nejprve elevace 

ramenního pletence, m. deltoideus, m. supraspinatus. Pohyb je veden do horizontály.  

LHK: timing aktivace svalů – stejné jako u PHK s výjimkou nižšího rozsahu 

odhadem 80°. 

Abdukce v kyčelním kloubu 

PDK: timing aktivace svalů – m. tenzor fascia latae, m. gluteus medius et 

minimus. Převažuje tenzorový mechanismus, docházi k flexi v kyčelním kloubu. 

LDK: timing aktivace svalů – stejné jako u PDK, s výraznější flekční složkou 

v kyčelním kloubu. 

Pozn: ostatní pohybové stereotypy nebyly vyšetřeny z důvodu nemožnosti pohybu 

v téměř celém rozsahu páteře (flexe trupu, flexe hlavy), nemožnosti lehu na břiše (extenze 

v kyčelním kloubu) a bolestivosti levého zápěstí (vzpor/klik). 

 

HODNOCENÍ STABILIZAČNÍCH SCHOPNOSTÍ HSS 

Vyšetření dechového stereotypu dle Koláře: Pacient vykazuje pouze břišní typ 

dýchání, žebra jsou nepohyblivá a v exspiračním postavení. Mírnou pohyblivost při 

palpaci vykazují volná žebra, která se však do dechového stereotypu nezapojují. 

Test nitrobřišního tlaku dle Koláře: Tlak vytvořený břišní stěnou proti 

palpačnímu odporu v tříselné krajině je slabý, břišní stěna jeví celkově slabou aktivitu. 

  



 45 

ANTROPOMETRIE 

Antropometrické vyšetření horních končetin (měřeno krejčovským metrem). 

DÉLKA [cm] PHK LHK 
Celá HK 84 84 

Paže a předloktí 62 63 

Paže 33 33,5 
Předloktí 29 29,5 

Ruka 22 22 

OBVOD [cm]  

Paže (relaxovaná) 35 35 
Paže (v kontrakci) 37 36 

Loketní kloub 32 35 

Předloktí 33 34 
Zápěstí 21 26 

Hlavičky metakarpů 25 27 

Tabulka 1 - antropometrie HK, [cm] 

DISTANCE NA PÁTEŘI 

• Čepojevova vzdálenost – 10 cm 

• Forestierova fleche – 35 cm 

Pozn: Všechny další měřitelné distance na páteři vykazovaly nulovou změnu při 

pokusu o flexi či extenzi páteře. 

VYŠETŘENÍ KOUBNÍHO ROZSAHU – GONIOMETRIE 

Měřeno dvouramenným goniometrem 

Vyšetření rozsahu pohybu krční páteře 

Aktivní pohyb Pasivní pohyb 
S 5 – 0 – 10  S 5 – 0 – 10  

F 5 – 0 – 5  F 5 – 0 – 5  

R 25 – 0 – 25   R 25 – 0 – 25   

 Tabulka 2 - goniometrie - vyšetření rozsahu pohybu krční páteře, [SFTR]  
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Vyšetření rozsahu pohybu v ramenním kloubu 

P L 

Aktivní pohyb Pasivní pohyb Aktivní pohyb Pasivní pohyb 
S 10 – 0 - 120 S 15 – 0 – 125 S 10 – 0 - 110 S 15 – 0 – 120 

F 80 – 0 – 0 F 90 – 0 – 0 F 80 – 0 – 0 F 85 – 0 – 0 

T 10 – 0 – 85 T 15 – 0 – 95  T 5 – 0 – 80 T 10 – 0 – 90 
R 50 – 0 - 90 R 50 – 0 – 95  R 50 – 0 - 90 R 50 – 0 – 95  

Tabulka 3 - goniometrie - vyšetření rozsahu pohybu v ramenním kloubu, [SFTR] 

 

Vyšetření rozsahu pohybu v loketním kloubu 

P L 
Aktivní pohyb Pasivní pohyb Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

S 0 – 0 – 130  S 0 – 0 – 140  S 0 – 0 – 120 S 0 – 0 – 125  

Tabulka 4 - goniometrie - vyšetření rozsahu pohybu v loketním kloubu, [SFTR] 

 

Vyšetření rozsahu pohybu v radioulnárním kloubu 
P L 

Aktivní pohyb Pasivní pohyb Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

R 85 – 0 – 90  R 90 – 0 – 90  R 45 – 0 – 50  R 50 – 0 – 60 
Tabulka 5 - goniometrie - vyšetření rozsahu pohybu v radioulnárním kloubu, 

[SFTR] 

Vyšetření rozsahu pohybu v zápěstí 

P L 
Aktivní pohyb Pasivní pohyb Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

S 50 – 0 – 30  S 50 – 0 - 35 S 30 – 0 – 30  S 35 – 0 – 35  

F 45 – 0 – 20  F 45 – 0 – 25  F 10 – 0 – 15  F 20 – 0 – 20  
Tabulka 6 - goniometrie - vyšetření rozsahu pohybu v zápěstí, [SFTR] 
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Vyšetření rozsahu pohybu drobných kloubů ruky 

Pohybový segment prst rovina P L 

Aktivně Pasivně Aktivně Pasivně 

MP klouby 

II. S 0-0-80 0-0-85 5-5-50 5-5-55 

F 30-0-30 35-0-35 15-0-20 25-0-25 

III. S 0-0-80 0-0-85 10-10-50 5-5-55 
F 25-0-25 30-0-30 15-0-15 15-0-15 

IV. S 0-0-80 0-0-85 5-5-50 0-0-55 

F 40-0-40 45-0-45 20-0-20 25-0-25 

V. S 0-0-85 0-0-90 0-0-50 0-0-55 

F 40-0-45 45-0-45 20-0-20 25-0-25 

IP 1 klouby 

II. S 0-0-100 0-0-105 5-5-40 5-5-45 

III. S 0-0-100 0-0-105 10-10-50 5-5-55 
IV. S 0-0-100 0-0-100 5-5-60 5-5-65 

V. S 0-0-90 0-0-95 5-5-60 5-5-65 

IP 2 klouby 

II. S 0-0-40 0-0-40 5-5-35 0-0-35 
III. S 0-0-50 0-0-55 0-0-40 0-0-40 

IV. S 0-0-50 0-0-55 0-0-40 0-0-45 

V. S 0-0-50 0-0-55 5-5-35 0-0-40 

Karpometakarpální 
kloub palce I. S 10-0-40 10-0-40 5-0-25 5-0-25 

F 50-0-40 50-0-40 30-0-25 30-0-30 

MP kloub palce I. F 0-0-40 0-0-45 10-10-30 5-5-35 

IP kloub palce I. F 0-0-65 0-0-70 5-5-40 5-5-40 
Tabulka 7 - Goniometrie - vyšetření rozsahu pohybu drobných kloubů ruky, 

[SFTR] 
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VYŠETŘENÍ ZKRÁCENÝCH SVALŮ DLE JANDY 

m. pectoralis major P L 

pars abdominalis - - 

pars sternalis 1 1 
pars acromialis + m. 
pectoralis minor 

2 2 

m. iliopsoas 2 2 

m. rectus femoris 1 1 

m. biceps femoris, m. 
semitendinosus, m. 
semimembranosus 

2 2 

Tabulka 8 - vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Pozn: další vyšetření zkrácených svalů nebylo možné z důvodu sníženého až 

neexistujícího pohybu v daných segmentech (vč. m. pectoralis major – pars abdominalis 

pro snížený rozsah do abdukce v ramenním kloubu a svalů v oblasti krční páteře kvůli její 

značně omezené pohyblivosti). 

VYŠETŘENÍ HYPERMOBILITY  

Hypermobilita nebyla vyšetřena z důvodu velmi omezeného až neexistujícího 

pohybu páteře, omezeného pohybu v ramenních kloubech a omezeného a bolestivého 

pohybu v levém zápěstí. Za těchto okolností bylo vyšetření hypermobility bezpředmětné. 

VYŠETŘENÍ SVALOVÉ SÍLY DLE JANDY 

Svalová síla pravé horní končetiny včetně akra (MP a IP klouby) odpovídala 

stupni 4 až 4+. 

Na levé horní končetině byly svalovým testem hodnoceny svaly ovlivňující 

ramenní kloub a flexory a extenzory lokte, jejich svalová síla odpovídala stupni 4 až 4+. 

Svaly předloktí nebyly kvůli omezení pohybu a bolestivosti hodnoceny lege artis ale 

pouze orientačně. Svalová síla zde odpovídá stupni 3 (palmární flexe), 3+ (dorzální 

flexe), 3 (ulnární i radiální dukce), 3+ (pronace a supinace). 
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VYŠETŘENÍ KLOUBNÍ VŮLE DLE LEWITA 

POHYBOVÝ 

SEGMENT 

POHYB P L 

Lopatka abdukce a oddálení 
dolního úhlu 

přilehlá přilehlá 

AC skloubení kaudálně 

 

OP OP 

ventrodorzálně OP OP 

Ramenní kloub 
kaudálně bpn bpn 
ventrodorzálně bpn OP – dorzálně  

laterálně bpn bpn 

Hlavička radia dorzoventrálně bpn OP  
Distální radioulnírní kloub dorzopalmárně bpn OP  

Zápěstí 

palmární flexe bpn OP  

dorzální flexe bpn OP  
ulnární dukce bpn OP  

radiální dukce bpn OP  

Hlavičky metakarpů dorzopalmárně bpn OP – 1. – 5. prst 

Os pisiforme laterolaterálně OP OP  
distálně bpn OP  

CMC kloub palce dorzopalmárně bpn OP  

MP klouby 1. – 5. prstu 
dorzopalmárně bpn OP – 1. – 5. prst 
laterolaterálně bpn OP – 1. – 5. prst 

rotace bpn OP – 1. – 5. prst 

IP 1 1. – 5. prstu 

dorzopalmárně bpn OP – 1. – 5. prst 

laterolaterálně bpn OP – 1. – 5. prst 
rotace bpn OP – 1. – 5. prst 

zaúhlení bpn OP – 1. – 5. prst 

IP 2 2. – 5. prstu 

dorzopalmárně bpn OP – 2. – 5. prst 
laterolaterálně bpn OP – 2. – 5. prst 

rotace bpn OP – 2. – 5. prst 

zaúhlední bpn OP – 2. – 5. prst 

Tabulka 9 - vyšetření kloubní vůle dle Lewita 

Legenda: OP=omezení pohybu (joint play), BPN=bez patologického nálezu 
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Pozn: v blokádě jsou též obě sternoklavikulární spojení, je však otázkou, zda tento jev 
není důsledkem ankylozující spondylitidy, kterou pacient trpí. 
 
VYŠETŘENÍ HORNÍCH KONČETIN PALPACÍ DLE HALADOVÉ 

Kůže 

PHK: Kůže je přirozeně teplá a suchá bez otoků a zvýšené potivosti na celé HK. 

LHK: Na předloktí a distálně na akru je kůže více napjatá z důvodu otoku, s nižší 

protažitelností na předloktí kraniálně, kaudálně a do rotace mediálně i laterálně, na dorzu 

ruky kraniálně, kaudálně, mediálně i laterálně, na dotek není bolestivá. Ochlupení 

v porovnání s PHK nezměněno. 

Podkoží 

PHK: bpn 

LHK: V oblast zápěstí nelze nabrat Kibblerovu řasu, na předloktí je cítit odpor 

tkáně směrem kraniálním, kaudálním, mediálním a laterálním, nad loktem bpn. Tkáň na 

falangách klade velký odpor do rotací mediálně i laterálně, přítomnost otoku. 

Fascie 

PHK: bpn 

LHK: Tkáně distálně od lokte kladou výrazný odpor do rotace i do protažení 

kraniálně, kaudálně a v rotaci laterálně i mediálně, na dorzu ruky do protažení kraniálně, 

kaudálně, laterálně a mediálně. 

Svaly 

PHK: bpn 

LHK: Hypotonie svalů předloktí ve skupině flexorové i extenzorové s přítomnými 

TrP v m. flexor carpi ulnaris (ventro-mediálně v proximální třetině předloktí), m. flexor 

carpi radialis (ventrálě ve střední třetině předloktí), m. abductor policis longus (dorzálně, 

střední třetina předloktí), m. extenzor carpi radialis longus (dorzo-laterálně, proximální 

čtvrtina předloktí). Přítomná hypotonie a velmi mírná hypotrofie thenaru. Pravděpodobné 

zkrácení svalů flexorové i extenzorové skupiny. 
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Kosti 

PHK: bpn 

LHK: bolestivost na proximální části 1. a 5. metakarpu a v oblasti processus 

styloideus radii et ulnae. 

 
VYŠETŘENÍ ÚCHOPU DLE HALADOVÉ 

• Štipec – 1. a 2. prst: Zvládne nehtový i bříškový úchop. (2) 

• Špetka – úchop třemi prsty: Zvládne s námahou. (1) 

• Laterální úchop – 1. a 2. prst: Zvládne, bolestivost. (1) 

• Kulový úchop – 2. – 5. prst: Zvládnou, palec vázne v pohybu do opozice. 

(1) 

• Háček – 2. – 5. prst: Zvládne, svalová síla je zde však pro nošení těžších 

břemen nedostatečná. (1) 

• Válcový úchop – nesvede plnou pěst, mezi špičkami prstů a dlaní chybí 

2,5 – 3 cm. Válec o průměru 5 cm zvládne uchopit. (1) 

Hodnocení: 

• 0 = nezvládne 

• 1 = zvládne neúplně 

• 2 = zvládne úplně 

 

NEUROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 

Vyšetření šlachookosticových reflexů 

Bicipitový reflex (C5), tricipitový reflex (C7), pronační reflex (C6) a reflex 

flexorů prstů (C8) na pravé ruce vykazoval stupeň 3, tedy normoreflexii. Na levé ruce 

nebyly pro bolestivost a otok vyšetřovány pronační a flexorový reflex, bicipitový a 

tricipitový vykazovaly stupeň 3 – normoreflexii. 
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Vyšetření periferních motorických nervů 

N. medianus P L 

Izolovaná flexe posledního 
článku prstu 

BPN OP 

Zkouška mlýnku palců BPN BPN 
Příznak kružítka BPN OP 

Příznak sepjatých rukou BPN BPN 

Opozice a abdukce palce BPN BPN 
Příznak lahve BPN BPN 

Zkouška pěsti BPN OP 

N. ulnaris  
Izolovaná abdukce a 
addukce malíku 

BPN BPN 

Fromentův test BPN BPN 

Příznak kormidla BPN OP 

Dukce 3. prstu BPN BPN 
N. radialis  

Zkouška sepětí prstů BPN OP 

Test na extenzory BPN BPN 
Tabulka 10 - vyšetření periferních motorických nervů 

Legenda: OP = omezený pohyb, BPN = bez patologického nálezu 

Všechna ostatní neurologická vyšetření (vyšetření hlavových nervů, pyramidových 

jevů, cerebellárních funkcí, vyšetření páteře a čití) bpn. 

 

VYŠETŘENÍ ADL 

Pacient je schopen se o sebe ve všech směrech postarat. Jelikož se nejedná o 

dominantní končetinu, není výrazně limitován v běžných denních činnostech (osobní 

hygiena, práce v domácnosti, výkon povolání), pacient na terapie sám dojíždí autem. 

Levou ruku se snaží zapojovat do běžných aktivit, ač udává nepohodlí související 

s bolestivostí a sníženým rozsahem pohyblivosti. 
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Barthel Index Test 1 

ČINNOST HODNOCENÍ POČET BODŮ 

Najedení, napití Samostatně 10b 
Oblékání Samostatně 10b 

Koupání Samostatně 10b 

Osobní hygiena Samostatně 10b 
Kontinence moči Samostatně 10b 

Kontinence stolice Samostatně 10b 

Použití WC Samostatně 10b 
Přesun lůžko – židle Samostatně 10b 

Chůze po rovině Samostatně 10b 

Chůze po schodech Samostatně 10b 

VÝSLEDEK nezávislý 
Tabulka 11 - Barthel Index Test 

Hodnocení:  

• 0 – 40b: vysoce závislý ve všedních činnostech,  

• 41 – 60b: závislost středního stupně 

• 61 – 95b: závislost lehčího stupně 

• 100b: nezávislý 

 

ZÁVĚR VSTUPNÍHO KINEZIOLOGICKÉHO ROZBORU 

Pacient přichází na rehabilitaci po fraktuře distálního radia na levé HK. Sádrová 

fixace odňata 12 dní před první terapeutickou jednotkou.  

Na levé HK je patrný otok distálně od lokte. Akrum levé ruky (drobné klouby 

ruky a zápěstí) vykazují sníženou hybnost, důvody jsou otok, což naznačují obvodové 

míry (+2 cm v lokti, +1,5 cm v předloktí, +4 cm v zápěstí, +1,5 cm přes hlavičky 

                                                

1 Převzato z: < https://is.muni.cz/th/128248/lf_d/Prilohy.pdf> 
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metakarpů v porovnání se zdravou HK) a snížená joint-play. Omezená je proti zdravé 

končetině flexe i extenze IP1 a IP2 kloubů, u MP kloubů navíc i dukce, s rozdíly 5 – 60°.  

Vyšetření kloubních blokád ozřejmilo blokády (omezenou joint-play) ve všech 

kloubech MP, IP1 a IP2 do všech směrů, v zápěstí do dorzální i palmární flexe a radiální i 

ulnární dukce. V blokádě je též os pisiforme a hlavička radia. Zdravá končetina vykazuje 

blokádu pouze v os pisiforme. Zabklokována jsou AC skloubení bilaterálně 

ventrodorzálně i kaudálně, sternoklavikulární skloubení zablokována bilaterálně. 

Ramenní kloub na postižené končetině je zablokován dorzálně.  

Vyšetření měkkých tkání ukazuje zvýšené napětí kůže, podkoží i fascií, a to 

nejvíce v oblasi dorza ruky a všech prstů, méně pak na předloktí. Tkáně mají sníženou 

protažlivost a kladou odpor do protažení i rotace, Kibblerova řasa na předloktí nejde 

nabrat. Byly nalezeny TrP v m. flexor carpi ulnaris, m. flexor carpi radialis, m. abductor 

policis longus, m. extensor carpi radialis longus, přičemž flexorová i extenzorová 

svalová skupina předloktí vykazuje hypotonii. 

Bolestivé body na periostu se nacházejí na proximálních částech 1. a 5. metakarpu 

a v oblasti obou processi styloidei. 

Páteř vykazuje typické zakřivení při ankylozující spondylitidě, kdy chybí 

fyziologické křivky v sagitální rovině a páteř je ohnuta v jediném oblouku. Hlava je ve 

výrazné protrakci a flexi v krční páteři, přičemž v horních několika segmentech (C1-C4) 

je přítomna extenze. Hrudník je pro nepohyblivost žeber trvale v exspiračním postavení, 

je přítomno pouze abdominální dýchání. Na dolních končetinách jsou ve zkrácení 

bilaterálně na stupeň 2 m. illiopsoas, m. biceps femoris, m. semimembranosus, 

m. semitendinosus. M. rectus femoris je zkrácen bilaterálně na stupeň 1. 

Vyšetření pohybových strereotypů dle Jandy odhalilo chybné hybné stereotypy 

při abdukci v kyčelním kloubu, kde převládá tensorový mechanismus bilaterálně 

s výraznější flekční složkou na LDK, dále při abdukci v ramenním kloubu, kde dochází 

nejdříve k elevaci ramenního pletence s výraznou aktivitou m. trapezius. 

Neurologické vyšetření neodhalilo žádné patologické stavy, testy na parézu 

periferních nervů (n. ulnaris, n. medianus, n. radialis) negativní. Úchopy pacient zvládá 
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neúplně kvůli snížené svalové síle, omezenému rozsahu pohybů v drobných kloubech 

ruky, a otoku. 
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2.4 Krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán 

Krátkodobý rehabilitační plán 

Cíle terapie 

• Odstranění otoku měkkých tkání 

• Odstranění blokád v měkkých tkáních (kůže, podkoží, fascie) 

• Odstranění TrP ve svalech předloktí 

• Protažení zkrácených svalů předloktí 

• Odstranění kloubních blokád – obnovení joint-play 

• Posílení svalů předloktí a ruky 

• Zlepšení úchopových schopností a jemné motoriky ruky 

Návrh terapie 

• Míčkování měkkým míčkem disto-proximálně pro redukci otoku měkkých 

tkání 

• Manuální protahování měkkých tkání (kůže, podkoží, fascie) dle Lewita 

pro zlepšení pohybu jednotlivých vrstev a odstranění napětí 

• Použití PIR dle Lewita a ischemické komprese pro odstranění TrP ve 

svalech předloktí 

• Použití PIR s protažením dle Lewita pro protažení zkrácených svalů 

předloktí 

• Mobilizace drobných kloubů ruky, zápěstí, hlavičky radia a ramenního 

kloubu dle Lewita pro zvýšení joint-play 

• Použití analytického posilování pro zvýšení svalové síly předloktí a PNF 

dle Kabata pro zvýšení svalové síly celé horní končetiny 

• Nácvik jednotlivých úchopů s užitím pomůcek (válec, koule, drobné 

předměty denního života 

• Nácvik autoterapie pro odstranění otoku, uvolnění TrP, protažení 

zkrácených svalů a nácvik jemné motoriky ruky 

• Vodoléčba – vířivka na předloktí LHK hypotermní 
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Dlouhodobý rehabilitační plán 

Cíle terapie 

• Zvýšení mobility a stability v oblasti krční páteře  

• Zvýšení mobility, stability a motorického stereotypu ramenních pletenců 

• Korekce postury  

• Odstranění svalových dysbalancí na DK 

• Zlepšení stereotypu chůze 

• Zlepšení stability kolenních a kyčelních kloubů 

• Posílení HSS 

Návrh terapie 

• Mobilizace a trakce krční páteře dle Lewita  

• Individuální LTV na posílení a zlepšení mobility ramenních pletenců 

(PNF, cvičení s therabandem, cvičení s tyčí) 

• Protažení zkrácených svalů DK analyticky a pomocí AGR dle Zbojana  

• Nácvik správného stereotypu chůze 

• Senzomotorická stimulace pro zlepšení balančních schopností a zvýšení 

stability trupu a DK 

• Posilování HSS dle Koláře 
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2.5  Průběh terapie 

Pozn: veškeré terapeutické zákroky byly prováděny na LHK. 

1. terapeutická jednotka 10. 1. 2018 

Status preasens 

Viz vstupní kineziologický rozbor 

Cíl terapeutické jednotky: 

• Vstupní kineziologický rozbor (viz výše) 

• Instruktáž autoterapie ke snížení otoku  

• Zlepšení pohyblivosti kůže, podkoží a fascií na předloktí, v oblasti zápěstí 

a ruky 

• Odstranění TrPs 

• Obnovení joint-play u kloubů v blokádě dle kineziologického rozboru 

Návrh terapie: 

• Vodoléčba – vířivá koupel na předloktí hypotermní 

• TMT dle Lewita – protažení kůže podkoží a fascií distálně od lokte 

• Ischemická komprese a PIR dle Lewita na svaly s TrP 

• Mobilizace kloubů prstů a ruky do všech směrů, mobilizace kloubů zápěstí 

do všech směrů dle Lewita 

Provedení: 

• Protažení kůže, podkoží a fascií pomocí TMT (manuální protahování 

disto-proximální a do rotace mediálně a laterálně dle Lewita, Kibblerova 

řasa) 

• Ischemická komprese TrP a PIR na m. flexor carpi ulnaris, m. flexor carpi 

radialis, m. abductor policis longus, m. extenzor carpi radialis longus 

(lokalizace viz kineziologický rozbor). 

• Mobilizace kloubů prstů a ruky do všech směrů, mobilizace kloubů zápěstí 

do všech směrů dle Lewita dle kineziologockého rozboru (15 x) 

• Vodoléčba – vířivá koupel na předloktí LHK hypotermní (30 °C, 15 min) 
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Autoterapie: 

• Instruktáž pacienta k provádění autoterapie ke zmírnění otoku 

míčkováním a polohováním horní končetiny. Míčkování dle Jebavé 

měkkým molitanovým míčkem provádí disto-proximálně 5 minut 3x 

denně. Celou horní končetinu co nejčastěji během dne elevuje nad 

horizontálu. 

Výsledek: 

Subjektivní 

Pacient uvádí zmírnění bolesti na bázích 1. a 5. metakarpu a mírné zlepšení 

pohyblivosti v zápěstí. Celkově se zdá celá HK ¨volnější¨. 

Objektivní 

Kůže, podkoží a fascie na předloktí vykazují větší pohyblivost a posunlivost do 

rotace laterálně i mediálně a otok na předloktí se mírně snížil. Zvýšila se dorzální flexe 

v zápěstí o 5° a radiální dukce zápěstí o 5° (odhadem, neměřeno).  

 

2. terapeutická jednotka 15. 1. 2018 

Status preasens 

Subjektivní 

Pacient komunikativní a připraven spolupracovat. Orientován osobou, časem, 

místem. Udává bolestivost v proximální oblasti 1. a 5. metakarpu a v oblasti obou 

processi styloidei stejně, jako před první terapií stupněm 5 VAS. Stěžuje si na sníženou 

pohyblivost kloubů prstů a opozici palce. 

Objektivní 

Otok přítomen v nezměněné podobě. Přítomny TrP ve svalech m. flexor carpi 

radialis, m. flexor carpi ulnaris, m. extenzor carpi radialis longus, m. abductor pollicis 

longus. Kůže, podkoží a fascie na předloktí a zápěstí kladou odpor protažení disto-

proximálnímu i do rotace. 
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Cíl terapeutické jednotky: 

• Zlepšení pohyblivosti kůže, podkoží a fascií na předloktí, v oblasti zápěstí 

a ruky 

• Redukce otoku 

• Odstranění TrP a protažení zkrácených svalů předloktí 

• Obnovení joint-play u kloubů v blokádě 

Návrh terapie: 

• Vodoléčba – vířivá koupel na předloktí hypotermní 

• TMT dle Lewita – protažení kůže podkoží a fascií distálně od lokte 

• Míčkování dle Jebavé pro redukci otoku  

• Ischemická komprese a PIR dle Lewita na svaly s TrP 

• PIR s protažením na flexory a extenzory zápěstí a prstů, pronátory a 

supinátory předloktí 

• Mobilizace kloubů prstů a ruky do všech směrů, mobilizace kloubů zápěstí 

do všech směrů, mobilizace hlavičky radia dorzo-ventrálně dle Lewita 

Provedení: 

• Vodoléčba – vířivá koupel na předloktí LHK hypotermní (30 °C, 15 min) 

• Protažení kůže, podkoží a fascií pomocí TMT na ventrální a dorzální 

straně předloktí a ruky (manuální protahování disto-proximální, do rotace 

a dvěma palci vějířovitě dle Lewita, Kibblerova řasa) 

• Míčkování dle Jebavé molitanovým míčkem v oblasti lokte, předloktí a 

ruky disto-proximálně 

• Ischemická komprese TrP a PIR na m. flexor carpi ulnaris, m. flexor carpi 

radialis, m. abductor policis longus, m. extensor carpi radialis longus 

(lokalizace viz kineziologický rozbor). 

• Mobilizace  

o IP-1 a IP-2 klouby všech prstů dorzo-palmárně, latero-laterálně, 

rotace latero-laterálně (15x) 

o MP klouby všech prstů dorzo-palmárně a latero-laterálně (15x) 
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o MC spojení 2. – 4. prstu dorzo-ventrálně (15x) 

o CMC kloub palce dorzo-palmárně (15x) 

o Proximální řada kloubů zápěstí dorzálně (15x), radiálně (15x) 

o Distální řada kloubů zápěstí palmárně (15x), se zřetelem na 

radiální straně (15x) 

o Mobilizace celých metakarpů – dorzální a palmární vějíř (15x)  

o Os pisiforme latero-laterálně a distálně (15x) 

o Hlavička radia dorzo-ventrálně (15x) 

• PIR s protažením na flexory, extenzory zápěstí a prstů a pronátory a 

supinátory předloktí do fenoménu tání 

Autoterapie 

• Zvýšení rozsahu pohybů v zápěstí a zvýšení svalové síly: aktivní pohyby 

proti gravitaci do všech směrů (8-10x do každého směru, ve 3 sériích, 3x 

denně). 

Výsledek: 

Subjektivní 

Zlepšení pohyblivosti do pronace a supinace, zmírnění otoku. Bolestivost 

problematických bodů beze změny (5 VAS). 

Objektivní 

Pronace i supinace zvýšena odhadem o 10°, flexe MP kloubů 2. – 4. prstu o 5-10°. 

Hlavička radia a os pisiforme bez blokády. Otok předloktí opticky menší, v oblasti 

zápěstí a prstů zůstává beze změny.  
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3. terapeutická jednotka 17. 1. 2018  

Status preasens 

Subjektivní 

Pacient je v dobrém rozpoložení, orientován časem, místem, osobou. Udává 

snížení bolestivosti všech problematických okosticových bodů (báze 1. a 5. metakarpu, 

processi styloidei) a hodnotí stupněm 3-4 VAS.  

Objektivní 

Otok předloktí a zápěstí je stále přítomen a beze změny charakteru. TrP ve 

svalech předloktí stále přítomny, avšak bolestivá reakce při ¨přebrnknutí¨ má menší 

intenzitu. Blokády drobných kloubů ruky přítomny stále a beze změny. Hlavička radia 

zablokována dorzo-ventrálně. Zvýšení rozsahu pohybu v zápěstí do dorzální flexe o 5° 

(odhadem). 

Cíl terapeutické jednotky: 

• Zlepšení pohyblivosti kůže, podkoží a fascií na předloktí, v oblasti zápěstí 

a ruky 

• Redukce otoku 

• Odstranění TrP a protažení zkrácených svalů předloktí 

• Obnovení joint-play u kloubů v blokádě 

Návrh terapie: 

• Vodoléčba – vířivá koupel na předloktí hypotermní  

• TMT dle Lewita – protažení kůže podkoží a fascií distálně od lokte 

• Míčkování dle Jebavé pro redukci otoku  

• Ischemická komprese a PIR dle Lewita na svaly s TrP 

• PIR s protažením na flexory a extenzory zápěstí a prstů, pronátory a 

supinátory předloktí 

• Mobilizace kloubů prstů a ruky do všech směrů, mobilizace kloubů zápěstí 

do všech směrů dle Lewita 

  



 63 

Provedení: 

• Vodoléčba – vířivá koupel na předloktí LHK hypotermní (30 °C 15 min) 

• Protažení kůže, podkoží a fascií pomocí TMT na ventrální a dorzální 

straně předloktí a ruky (manuální protahování disto-proximální, do rotace 

a dvěma palci vějířovitě dle Lewita, Kibblerova řasa) 

• Míčkování dle Jebavé molitanovým míčkem v oblasti lokte, předloktí a 

ruky disto-proximálně 

• Ischemická komprese TrP a PIR na m. flexor carpi ulnaris, m. flexor carpi 

radialis, m. abductor policis longus, m. extensor carpi radialis longus 

(lokalizace viz kineziologický rozbor). 

• Mobilizace  

o IP-1 a IP-2 klouby všech prstů dorzo-palmárně, latero-laterálně, 

rotace latero-laterálně (15x) 

o MP klouby všech prstů dorzo-palmárně a latero-laterálně (15x) 

o MC spojení dorzo-ventrálně (15x) 

o CMC kloub palce dorzo-palmárně (15x) 

o Proximální řada kloubů zápěstí dorzálně (15x), radiálně (15x) 

o Distální řada kloubů zápěstí palmárně (15x), se zřetelem na 

radiální straně (15x) 

o Mobilizace celých metakarpů – dorzální a palmární vějíř (15x)  

o Hlavička radia dorzo-ventrálně (15x) 

• PIR s protažením na flexory, extenzory zápěstí a prstů a pronátory a 

supinátory předloktí do fenoménu tání 

Autoterapie: 

Nácvik PIR s protažením na flexory a extenzory zápěstí a prstů dle Lewita (5-8x) 

Výsledek: 

Subjektivní 

Pacient udává snížení bolestivosti na bazi 5. metakarpu na stupeň 1 VAS, ostatní 

bolestivé body zůstávají beze změny. Kladně hodnotí zvětšení rozsahu palce do opozice. 
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Objektivní 

Odstraněn TrP v m. flexor carpi ulnaris. Odstraněna blokáda 

karpometakarpálního a MP kloubu palce a hlavičky radia. Zmírnění otoku v oblasti 

předloktí i v karpální krajině. 

 

4. terapeutická jednotka 19. 1. 2018  

Status preasens 

Subjektivní 

Pacient orientován časem, místem a osobou. Stěžuje si na zvýšení otoku od 

poslední terapie, podotýká, že upustil od autoterapie a režimového opatření a většinu času 

měl paži spuštěnou dolů. Bolestivost zůstává stejná (na bázi 5. metakarpu stupeň 1 VAS, 

na bázi 1. metakarpu a na obou processi styloidei stupeň 4 VAS).  

Objektivní 

Zvýšení otoku v celé oblasti distálně od loketního kloubu. Další stav zůstává od 

poslední terapie nezměněn.  

Cíl terapeutické jednotky: 

• Zlepšení pohyblivosti kůže, podkoží a fascií na předloktí, v oblasti zápěstí 

a ruky 

• Redukce otoku 

• Odstranění TrP a protažení zkrácených svalů předloktí 

• Obnovení joint-play u kloubů v blokádě 

• Zvýšení síly svalů předloktí, provádějících pohyby v zápěstí 

Návrh terapie: 

• Vodoléčba – vířivá koupel na předloktí hypotermní  

• TMT dle Lewita – protažení kůže podkoží a fascií distálně od lokte 

• Míčkování dle Jebavé pro redukci otoku  

• Ischemická komprese a PIR dle Lewita na svaly s TrP 
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• PIR s protažením na flexory a extenzory zápěstí a prstů, pronátory a 

supinátory předloktí 

• Mobilizace kloubů prstů a ruky do všech směrů, mobilizace kloubů zápěstí 

do všech směrů dle Lewita 

• Analytické posilování svalů předloktí proti odporu terapeuta 

• Posilovací technika PNF dle Kabata na posílení svalů ventrální i dorzální 

strany předloktí 

Provedení: 

• Vodoléčba – vířivá koupel na předloktí LHK hypotermní (30 °C, 15 min) 

• Protažení kůže, podkoží a fascií pomocí TMT na ventrální a dorzální 

straně předloktí a ruky (manuální protahování disto-proximální, do rotace 

a dvěma palci vějířovitě dle Lewita, Kibblerova řasa) 

• Míčkování dle Jebavé molitanovým míčkem v oblasti lokte, předloktí a 

ruky disto-proximálně 

• Ischemická komprese TrP a PIR na m. flexor carpi radialis, m. abductor 

policis longus, m. extensor carpi radialis longus (lokalizace viz 

kineziologický rozbor). 

• Mobilizace  

o IP-1 a IP-2 klouby všech prstů dorzo-palmárně, latero-laterálně, 

rotace latero-laterálně (15x) 

o MP klouby 2. – 5. prstu dorzo-palmárně a latero-laterálně (15x) 

o MC spojení dorzo-ventrálně (15x) 

o Proximální řada kloubů zápěstí dorzálně (15x), radiálně (15x) 

o Distální řada kloubů zápěstí palmárně (15x), se zřetelem na 

radiální straně (15x) 

o Mobilizace celých metakarpů – dorzální a palmární vějíř (15x)  

• PIR s protažením na flexory, extenzory zápěstí a prstů a pronátory a 

supinátory předloktí do fenoménu tání 

• Analytické posilování svalů předloktí do dorzální a palmární flexe a 

radiální a ulnární dukce proti mírnému odporu (8x do každého směru)  
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• PNF dle Kabata – instruktáž a nácvik 1. diagonály, flekční a extenční 

vzorec. Nutná modifikace vsedě – pacient špatně toleruje leh na zádech. 

Autoterapie: 

• Analytické posilování svalů předloktí směrem do dorzální a palmární flexe 

a radiální a ulnární dukce proti odporu druhé ruky (8x do každého směru, 

3x denně) 

Výsledek: 

Subjektivní 

Pacient pociťuje slabost v předloktí po cvičení. Zlepšení pohyblivosti 2., 3. a 4. IP 

kloubu. Zvýšení bolestivosti na processus styloideus radii po posilování na stupeň 5 

VAS. 

Objektivní 

Zvýšení rozsahu pohybu 2., 3. a 4. MP kloubu do extenze (klouby v nulovém 

postavení). Zmírnění bolestivé odpovědi při palpaci TrP v m. flexor carpi radialis a m. 

extenzor carpi radialis longus. Kůže, podkoží a fascie na předloktí protažitelné disto-

proximálně, rotaci stále kladou mírný odpor, Kibblerova řasa nejde nabrat. 

 

5. terapeutická jednotka 22. 1. 2018  

Status preasens 

Subjektivní 

Pacient orientován časem, místem a osobou. Pocitově zvýšení síly a rozsahu 

pohybů v zápěstí, zmírnění otoku a snížení bolestivosti na processus styloideus radii a 

ulnae na hodnotu 3-4 VAS. Pacient uvádí přísné dodržování režimu polohování 

končetiny, míčkování pro redukci otoku a posilování svalů předloktí. 
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Objektivní 

Zmenšení otoku předloktí i karpální krajiny, v podkoží se objevují žíly. Stav kůže, 

podkoží a fascií na předloktí od poslední terapie zlepšen, zvýšená protažitelnost disto-

proximálně, Kibblerova řasa jde nabrat od poloviny předloktí proximálně.  

Cíl terapeutické jednotky: 

• Zlepšení pohyblivosti kůže, podkoží a fascií na předloktí, v oblasti zápěstí 

a ruky 

• Redukce otoku 

• Odstranění TrP a protažení zkrácených svalů předloktí 

• Obnovení joint-play u kloubů v blokádě 

• Zvýšení síly svalů předloktí, provádějících pohyby zápěstí a prstů 

Návrh terapie: 

• Vodoléčba – vířivá koupel na předloktí hypotermní  

• TMT dle Lewita – protažení kůže podkoží a fascií distálně od lokte 

• Míčkování dle Jebavé pro redukci otoku  

• Ischemická komprese a PIR dle Lewita na svaly s TrP 

• PIR s protažením na flexory a extenzory zápěstí a prstů, pronátory a 

supinátory předloktí 

• Mobilizace kloubů prstů a ruky do všech směrů, mobilizace kloubů zápěstí 

do všech směrů dle Lewita 

• Analytické posilování svalů předloktí proti odporu terapeuta 

• Posilovací technika PNF dle Kabata na posílení svalů ventrální i dorzální 

strany předloktí 

Provedení: 

• Vodoléčba – vířivá koupel na předloktí LHK hypotermní (30 °C, 15 min) 

• Protažení kůže, podkoží a fascií pomocí TMT na ventrální a dorzální 

straně předloktí a ruky (manuální protahování disto-proximální, do rotace 

a dvěma palci vějířovitě dle Lewita, Kibblerova řasa) 
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• Míčkování dle Jebavé molitanovým míčkem v oblasti lokte, předloktí 

a ruky disto-proximálně 

• Ischemická komprese TrP a PIR na m. flexor carpi radialis, m. abductor 

policis longus, m. extensor carpi radialis longus (lokalizace viz 

kineziologický rozbor). 

• Mobilizace  

o IP-1 a IP-2 klouby všech prstů dorzo-palmárně, latero-laterálně, 

rotace latero-laterálně (15x) 

o MP klouby 2. – 5. prstu dorzo-palmárně a latero-laterálně (15x) 

o MC spojení dorzo-ventrálně (15x) 

o Proximální řada kloubů zápěstí dorzálně (15x), radiálně (15x) 

o Distální řada kloubů zápěstí palmárně (15x), se zřetelem na 

radiální straně (15x) 

o Mobilizace celých metakarpů – dorzální a palmární vějíř (15x)  

• PIR s protažením na flexory, extenzory prstů a zápěstí a pronátory 

a supinátory předloktí do fenoménu tání 

• Analytické posilování svalů předloktí do dorzální a palmární flexe 

a radiální a ulnární dukce proti mírnému odporu (8x do každého směru) + 

autoterapie – pacient klade odpor druhou rukou (8 opakování do každého 

směru, 3x denně) 

• Analytické posilování extenzorů prstů s expandérem (simultánní 

posilování všech prstů do extenze, 8 opakování ve 2 sériích) 

• Analytické posilování prstů do flexe pomocí gumového posilovacího 

míčku (8 opakování ve 2 sériích) 

• PNF dle Kabata – 1. diagonála, flekční a extenční vzorec, nácvik 

a instruktáž 2. diagonály, flekční a extenční vzorec v modifikované poloze 

vsedě 

Autoterapie: 

• Nácvik posilování svalů zápěstí a prstů do extenze pomocí Therabandu, do 

flexe bude pacient posilovat s míčkem – nácvik proveden při terapii. 
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Výsledek: 

Subjektivní 

Pocitově zvýšení pohyblivosti zápěstí do všech směrů, po posilování se dostavuje 

slabost svalů předloktí. Bolestivost processus styloideus ulnae a báze 1. metakarpu se 

snížila na stupeň 2 VAS. 

Objektivní 

Odstranění kloubní blokády v zápěstí do dorzální flexe (distální řada karpálních 

kostí palmárně) a v MP kloubu 5. prstu. Odstranění TrP v m. extensor carpi radialis 

longus. Snížení otoku v oblasi předloktí a zápěstí. Měkké tkáně na všech prstech stále 

kladou zvýšený odpor všemi směry a je zde přítomen otok. Při posilování proti odporu je 

stále přítomen třes, svalová síla odhadem odpovídá stupni 3+.  

 

6. terapeutická jednotka 24. 1. 2018  

Status preasens 

Subjektivní 

Pacient orientován časem, místem a osobou. Udává výrazné zvýšení bolestivosti 

na bázi 1. metakarpu na stupeň 6 VAS. Uvádí, že po pořízení nevhodného Therabandu 

s větší tvrdostí posiloval více, než bylo vhodné, stejně tak při posilování flexe prstů 

s míčkem. 

Objektivní 

Masivní hypertonus abduktorech a extenzorech palce. Zvýšené napětí a palpační 

citlivost ve flexorové skupině svalů předloktí. Otok od předchozí terapie snížen. Distální 

řada karpální kostí palmárně a MP kloub 5. prstu bez blokády. 

Cíl terapeutické jednotky: 

• Zlepšení pohyblivosti kůže, podkoží a fascií na předloktí, v oblasti zápěstí 

a ruky 

• Redukce otoku 
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• Odstranění TrP a protažení zkrácených svalů předloktí 

• Obnovení joint-play u kloubů v blokádě 

• Zvýšení síly svalů předloktí, provádějících pohyby zápěstí a prstů 

• Nácvik obnovení jemné motoriky – úchopů 

Návrh terapie: 

• Vodoléčba – vířivá koupel na předloktí hypotermní  

• TMT dle Lewita – protažení kůže podkoží a fascií distálně od lokte 

• Míčkování dle Jebavé pro redukci otoku  

• Jemná masáž a PIR dle Lewita na svaly s TrP 

• PIR s protažením na flexory a extenzory zápěstí a prstů, pronátory 

a supinátory předloktí 

• Mobilizace kloubů prstů a ruky do všech směrů, mobilizace kloubů zápěstí 

do všech směrů dle Lewita 

• Analytické posilování svalů předloktí proti odporu terapeuta 

• Posilovací technika PNF dle Kabata na posílení svalů ventrální i dorzální 

strany předloktí 

• Nácvik jemné motoriky a úchopů (špetka, nehtový, bříškový, válcový) 

 

Provedení: 

• Vodoléčba – vířivá koupel na předloktí LHK hypotermní (30 °C, 15 min) 

• Protažení kůže, podkoží a fascií pomocí TMT na ventrální a dorzální 

straně předloktí a ruky (manuální protahování disto-proximální, do rotace 

a dvěma palci vějířovitě dle Lewita, Kibblerova řasa) 

• Míčkování dle Jebavé molitanovým míčkem v oblasti lokte, předloktí 

a ruky disto-proximálně 

• Jemná masáž a PIR na abduktory a extenzory palce 

• Mobilizace  

o IP-1 a IP-2 klouby všech prstů dorzo-palmárně, latero-laterálně, 

rotace latero-laterálně (15x) 
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o MP klouby 2. – 4.  prstu dorzo-palmárně a latero-laterálně (15x) 

o MC spojení dorzo-ventrálně (15x) 

o Proximální řada kloubů zápěstí dorzálně (15x), radiálně (15x) 

o Distální řada kloubů zápěstí se zřetelem na radiální straně (15x) 

o Mobilizace celých metakarpů – dorzální a palmární vějíř (15x)  

• PIR s protažením na flexory, extenzory prstů a zápěstí a pronátory 

a supinátory předloktí do fenoménu tání 

• PNF dle Kabata – 1. a 2. diagonála, flekční a extenční vzorec, 

v modifikované poloze vsedě 

• Nácvik jemné motoriky – úchop nehtový, bříškový a špetka (1. -> 2.-5. 

prst) s malým molitanovým míčkem a terapeutickou plastelínou; nácvik 

válcového úchopu (sevření v pěst) s akcentací na jednotlivé klouby (MP, 

IP 1 a IP 2) s terapeutickou plastelínou; nácvik opozice palce a malíku 

s molitanovým míčkem a terapeutickou plastelínou. 

Autoterapie: 

• Nácvik úchopů na doma za použití drobných předmětů denní potřeby 

a molitanové hubky a míčku pro cvičení opozice palce. Posilovací cvičení 

pro autoterapii vynecháváme. 

Výsledek: 

Subjektivní 

Zmírnění bolestivosti na bázi 1. metakarpu ve svalech ovládajících abdukci 

a extenzi palce na úroveň 3-4 VAS.  

Objektivní 

Zlepšení rozsahu pohybu palce do opozice odhadem o 5°. Zvýšení pohyblivosti 

IP-1 kloubu 1. prstu odhadem o 5° do flexe i extenze, kloub lze narovnat do roviny, jonit-

play zůstává omezená. Měkké tkáně na předloktí a zápěstí posunlivé a protažitelné disto-

proximálně, do rotace stále kladou odpor, Kibblerova řasa jde nabrat po celé délce 

předloktí. Koordinace motoriky úchopů se s postupem nácviku snížila pravděpodobně 
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pro únavu svalů. Otok přetrvává v oblasti prstů, dorza ruky a v distální polovině 

předloktí. 

 

7. terapeutická jednotka 26. 1. 2018  

Status preasens 

Subjektivní 

Pacient orientován časem, prostorem i osobou. Stěžuje si na zhoršení otoku i při 

dodržování režimových opatření (míčkování a polohování HK). Bolestivost processus 

styloideus radii zůstává beze změny na hodnotě 3-4 VAS, bolestivost ostatních 

problematických bodů (processus styloideus ulnae, baze 1. a 5. metakarpu) odpovídá 

stupni 1-2 VAS. Snížená pohyblivost zápěstí a prstů. 

Objektivní 

Otok přítomen i v proximální polovině předloktí, zhoršená protažitelnost 

a posunlivost měkkých tkání hlavně do rotace, méně do disto-proximálního posunu. 

Bolestivost abduktorů a extenzorů palce vymizela, přetrvává latentní TrP v m. abductor 

pollicis longus bolestivý pouze při silnější palpaci. Zápěstí má z důvodu otoku 

v porovnání s poslední terapií menší rozsah do dorzální i palmární flexe (odhadem o 5-

10°, stejně tak všechny klouby prstů do flexe (do úplné pěsti zbývají odhadem 2 cm).  

Cíl terapeutické jednotky: 

• Redukce otoku 

• Zlepšení pohyblivosti kůže, podkoží a fascií na předloktí, v oblasti zápěstí 

a ruky 

• Odstranění TrP a protažení zkrácených svalů předloktí 

• Obnovení joint-play u kloubů v blokádě 

• Zvýšení síly svalů předloktí, provádějících pohyby zápěstí a prstů 

• Nácvik jemné motoriky – úchopů 

Návrh terapie: 

• Vodoléčba – vířivá koupel na předloktí hypotermní  
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• TMT dle Lewita – protažení kůže podkoží a fascií distálně od lokte 

• Míčkování dle Jebavé pro redukci otoku  

• Ischemická komprese a PIR dle Lewita na svaly s TrP 

• PIR s protažením na flexory a extenzory zápěstí a prstů, pronátory 

a supinátory předloktí 

• Mobilizace kloubů prstů a ruky do všech směrů, mobilizace kloubů zápěstí 

do všech směrů dle Lewita 

• Analytické posilování svalů předloktí s Therabandem 

• Analytické posilování flexorů a extenzorů prstů s expandérem a gumovým 

posilovacím míčkem 

• Posilovací technika PNF dle Kabata na posílení svalů ventrální i dorzální 

strany předloktí 

• Nácvik jemné motoriky a úchopů (špetka, nehtový, bříškový, válcový) 

Provedení: 

• Vodoléčba – vířivá koupel na předloktí LHK hypotermní (30 °C, 15 min) 

• Protažení kůže, podkoží a fascií pomocí TMT na ventrální a dorzální 

straně předloktí a ruky (manuální protahování disto-proximální, do rotace 

a dvěma palci vějířovitě dle Lewita, Kibblerova řasa) 

• Míčkování dle Jebavé molitanovým míčkem v oblasti lokte, předloktí 

a ruky disto-proximálně 

• Ischemická komprese TrP a PIR na, m. abductor policis longus (lokalizace 

viz kineziologický rozbor). 

• Mobilizace  

o IP-1 a IP-2 klouby všech prstů dorzo-palmárně, latero-laterálně, 

rotace latero-laterálně (15x) 

o MP klouby 2. – 4.  prstu dorzo-palmárně a latero-laterálně (15x) 

o MC spojení dorzo-ventrálně (15x) 

o Proximální řada kloubů zápěstí dorzálně (15x), radiálně (15x) 

o Distální řada kloubů zápěstí se zřetelem na radiální straně (15x) 

o Mobilizace celých metakarpů – dorzální a palmární vějíř (15x) 
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• PIR s protažením na flexory, extenzory prstů a zápěstí a pronátory 

a supinátory předloktí do fenoménu tání 

• Analytické posilování svalů předloktí do dorzální a palmární flexe 

a radiální a ulnární dukce s Therabandem (8x ve dvou sériích do každého 

směru)  

• Analytické posilování extenzorů prstů s expandérem (simultánní 

posilování všech prstů do extenze, 8x ve 2 sériích) 

• Analytické posilování prstů do flexe pomocí gumového posilovacího 

míčku (8 opakování ve 2 sériích) 

• PNF dle Kabata – 1. a 2. diagonála, flekční a extenční vzorec, posilovací 

technika pomalý zvratv/výdrž v modifikované poloze vsedě 

• Nácvik úchopů – štipec nehtový a bříškový (1. -> 2.-5. prst) a špetka se 

zaměřením na koordinaci a přesnost pohybů s pomocí terapeutické 

plastelíny a míčku; nácvik válcového a kulového silového úchopu 

s terapeutickou plastelínou, míčkem a gumovým válcem o průměru cca 

4 cm;  

Autoterapie: 

Nácvik PNF - modifikované 1. a 2. flekční diagonály vsedě s Therabandem 

(zapojení agonistických vzorců v koncentrické a excentrické kontrakci) 

Výsledek: 

Subjektivní 

Zlepšení hybnosti v zápěstí, zmenšení otoku. Svalová slabost v předloktí po 

posilování. 

Objektivní 

Zmírnění otoku, zvýšení rozsahu pohybu v zápěstí do všech směrů odhadem o 5-

10°, pronace i supinace v předloktí již v plném rozsahu (R 90-0-90). Při posilování 

extenze prstů s expandérem a flexe s míčkem, stejně jako při posilování pohybů zápěstí 

s Therabandem se třes objevuje až ve druhé sérii cviků, z čehož lze soudit zvětšující se 

svalovou sílu. 
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8. terapeutická jednotka 29. 1. 2018  

Status preasens 

Subjektivní 

Pacient orientován časem, prostorem i osobou. Otok od poslední terapie 

nezměněn. Bolestivost je už jen v oblasti processus styloideus radii. Pociťuje zvyšující se 

sílu flexorů a extenzorů prstů a lepší koordinaci při nácviku úchopů.  

Objektivní 

Otok přítomen od poloviny předloktí distálně. Měkké tkáně na dorzu ruky 

a prstech se zdají být volnější – lepší posunlivost a protažitelnost disto-proximálně a do 

rotace od poslední terapie. Pouze mírná palpační citlivost TrP v m. flexor carpi radialis 

a m. abductor pollicis longus.  

Cíl terapeutické jednotky: 

• Redukce otoku 

• Zlepšení pohyblivosti kůže, podkoží a fascií na předloktí, v oblasti zápěstí 

a ruky 

• Odstranění TrP a protažení zkrácených svalů předloktí 

• Obnovení joint-play u kloubů v blokádě 

• Zvýšení síly svalů předloktí, provádějících pohyby zápěstí a prstů 

• Nácvik jemné motoriky – úchopů 

Návrh terapie: 

• Vodoléčba – vířivá koupel na předloktí hypotermní  

• TMT dle Lewita – protažení kůže podkoží a fascií distálně od lokte 

• Míčkování dle Jebavé pro redukci otoku  

• Ischemická komprese a PIR dle Lewita na svaly s TrP 

• PIR s protažením na flexory a extenzory zápěstí a prstů, pronátory 

a supinátory předloktí  

• Mobilizace kloubů prstů a ruky do všech směrů, mobilizace kloubů zápěstí 

do všech směrů dle Lewita 
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• Analytické posilování svalů předloktí s Therabandem 

• Analytické posilování flexorů a extenzorů prstů s expandérem a gumovým 

posilovacím míčkem 

• Posilovací technika PNF dle Kabata na posílení svalů ventrální i dorzální 

strany předloktí 

• Nácvik jemné motoriky a úchopů (špetka, nehtový, bříškový, válcový, 

kulový) 

Provedení: 

• Vodoléčba – vířivá koupel na předloktí LHK hypotermní (30 °C, 15 min) 

• Protažení kůže, podkoží a fascií pomocí TMT na ventrální a dorzální 

straně předloktí a ruky (manuální protahování disto-proximální, do rotace 

a dvěma palci vějířovitě dle Lewita, Kibblerova řasa) 

• Míčkování dle Jebavé molitanovým míčkem v oblasti lokte, předloktí 

a ruky disto-proximálně 

• Ischemická komprese TrP a PIR na m. flexor carpi radialis, m. abductor 

policis longus (lokalizace viz kineziologický rozbor). 

• Mobilizace  

o IP-1 a IP-2 klouby všech prstů dorzo-palmárně, latero-laterálně, 

rotace latero-laterálně (15x) 

o MP klouby 2. – 4.  prstu dorzo-palmárně a latero-laterálně (15x) 

o MC spojení dorzo-ventrálně (15x) 

o Proximální řada kloubů zápěstí dorzálně (15x), radiálně (15x) 

o Distální řada kloubů zápěstí se zřetelem na radiální straně (15x) 

o Mobilizace celých metakarpů – dorzální a palmární vějíř (15x) 

• PIR s protažením na flexory, extenzory prstů a zápěstí do fenoménu tání 

• Analytické posilování svalů předloktí do dorzální a palmární flexe 

a radiální a ulnární dukce s Therabandem (10x ve 2 sériích do každého 

směru)  

• Analytické posilování extenzorů prstů s expandérem (simultánní 

posilování všech prstů do extenze, 10x ve 2 sériích) 
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• Analytické posilování prstů do flexe pomocí gumového posilovacího 

míčku (10x ve 2 sériích) 

• PNF dle Kabata – 1. a 2. diagonála, flekční a extenční vzorec, posilovací 

technika pomalý zvratv/výdrž v modifikované poloze vsedě 

• Nácvik úchopů – štipec nehtový a bříškový (1. -> 2.-5. prst) a špetka se 

zaměřením na koordinaci a přesnost pohybů s pomocí terapeutické 

plastelíny a míčku; nácvik válcového a kulového silového úchopu 

s terapeutickou plastelínou, míčkem a gumovým válcem o průměru cca 

4 cm 

Autoterapie: 

Pokračování ve všech předchozích autoterapiích. 

Výsledek: 

Subjektivní 

Zlepšení rozsahu pohybů prstů, zmírnění otoku. Po posilování pacient udává 

bolestivost na bázi 1. metakarpu hodnotou 2 VAS. 

Objektivní 

Zvýšení rozahu pohybů IP-1 kloubů 2. – 5. prstu odhadem do 5°. Zmenšení otoku, 

který přetrvává na prstech, dorzu ruky a zápěstí, na předloktí jen mírně. Zvýšení 

koordinace svalů předloktí při posilování, třes se dostavuje vždy až ke konci 2. série 

cvičení. Svalová síla svalů předloktí odhadem 3+ - 4. 

 

9. terapeutická jednotka 31. 1. 2018  

Status preasens 

Subjektivní 

Pacient orientován osobou, časem, místem. Od poslední terapie nesleduje změny 

v bolestivosti ani v otoku. Udává zvýšenou sílu ve svalech předloktí a zlepšení válcového 

úchopu co do rozsahu flexe prstů i síly provedení. 
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Objektivní 

Zvětšení rozsahu pohybu flexe prstů, do plné pěsti chybí odhadem 1 cm. Otok 

beze změn. Latentní TrP v m. flexor carpi radialis, m. abductor pollicis longus. 

Cíl terapeutické jednotky: 

• Redukce otoku 

• Zlepšení pohyblivosti kůže, podkoží a fascií na předloktí, v oblasti zápěstí 

a ruky 

• Odstranění TrP a protažení zkrácených svalů předloktí 

• Obnovení joint-play u kloubů v blokádě 

• Zvýšení síly svalů předloktí, provádějících pohyby zápěstí a prstů 

• Nácvik jemné motoriky – úchopů 

Návrh terapie: 

• Vodoléčba – vířivá koupel na předloktí hypotermní  

• TMT dle Lewita – protažení kůže podkoží a fascií distálně od lokte 

• Míčkování dle Jebavé pro redukci otoku  

• Ischemická komprese a PIR dle Lewita na svaly s TrP 

• PIR s protažením na flexory a extenzory zápěstí a prstů, pronátory 

a supinátory předloktí 

• Mobilizace kloubů prstů a ruky do všech směrů, mobilizace kloubů zápěstí 

do všech směrů dle Lewita 

• Analytické posilování svalů předloktí s Therabandem 

• Analytické posilování flexorů a extenzorů prstů s expandérem a gumovým 

posilovacím míčkem 

• Posilovací technika PNF dle Kabata na posílení svalů ventrální i dorzální 

strany předloktí 

• Nácvik jemné motoriky a úchopů (špetka, nehtový, bříškový, válcový, 

kulový) 
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Provedení: 

• Vodoléčba – vířivá koupel na předloktí LHK hypotermní (30 °C, 15 min) 

• Protažení kůže, podkoží a fascií pomocí TMT na ventrální a dorzální 

straně předloktí a ruky (manuální protahování disto-proximální, do rotace 

a dvěma palci vějířovitě dle Lewita, Kibblerova řasa) 

• Míčkování dle Jebavé molitanovým míčkem v oblasti lokte, předloktí 

a ruky disto-proximálně 

• Ischemická komprese TrP a PIR na m. flexor carpi radialis, m. abductor 

pollicis longus (lokalizace viz kineziologický rozbor). 

• Mobilizace  

o IP-1 a IP-2 klouby všech prstů dorzo-palmárně, latero-laterálně, 

rotace latero-laterálně (15x) 

o MP klouby 2. – 4.  prstu dorzo-palmárně a latero-laterálně (15x) 

o MC spojení dorzo-ventrálně (15x) 

o Proximální řada kloubů zápěstí dorzálně (15x), radiálně (15x) 

o Distální řada kloubů zápěstí se zřetelem na radiální straně (15x) 

o Mobilizace celých metakarpů – dorzální a palmární vějíř (15x) 

• PIR s protažením na flexory, extenzory prstů a zápěstí do fenoménu tání 

• Analytické posilování svalů předloktí do dorzální a palmární flexe 

a radiální a ulnární dukce s Therabandem (8x ve 3 sériích do každého 

směru)  

• Analytické posilování extenzorů prstů s expandérem (simultánní 

posilování všech prstů do extenze, 8x ve 3 sériích) 

• Analytické posilování prstů do flexe pomocí gumového posilovacího 

míčku (8x ve 3 sériích) 

• PNF dle Kabata – 1. a 2. diagonála, flekční a extenční vzorec, posilovací 

technika pomalý zvratv/výdrž v modifikované poloze vsedě 

• Nácvik úchopů – štipec nehtový a bříškový (1. -> 2.-5. prst) a špetka se 

zaměřením na koordinaci a přesnost pohybů s pomocí terapeutické 

plastelíny a míčku; nácvik válcového a kulového silového úchopu 



 80 

s terapeutickou plastelínou, míčkem a gumovým válcem o průměru cca 

4 cm 

 

Autoterapie: 

Pokračování ve všech předchozích autoterapiích. 

Výsledek: 

Subjektivní 

Zlepšení jemné motoriky ruky a zvýšení svalové síly stran úchopů.  

Objektivní 

Otok beze změny. Odstraněny blokády na všech IP-1 kloubech, rozsah pohybu 

těchto kloubů však zůstává omezen. IP-2 klouby 2. – 5. prstu stále v blokádě s omezeným 

rozsahem pohybu. Odstraněny TrP v m. flexor carpi radialis a m. abductor pollicis 

longus. 

10. terapeutická jednotka 2. 2. 2018  

Status preasens 

Subjektivní 

Pacient orientován osobou, prostorem, časem. Udává zlepšení rozsahu pohybů 

v zápěstí a celkové zlepšení svalové síly ruky při běžných denních činnostech. 

Objektivní 

Otok od poslední terapie beze změny. Bolestivost již pouze v processus styloideus 

radii na stupni 3 VAS. Svaly předloktí bez hypertonu či TrP. IP-1 klouby všech prstů bez 

blokády. 

Cíl terapeutické jednotky: 

• Redukce otoku 

• Obnovení joint-play u kloubů v blokádě 

• Zvýšení síly svalů předloktí, provádějících pohyby zápěstí a prstů 
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• Nácvik jemné motoriky – úchopů 

• Výstupní kineziologický rozbor 

Návrh terapie: 

• Vodoléčba – vířivá koupel na předloktí hypotermní  

• Míčkování dle Jebavé pro redukci otoku  

• PIR s protažením na flexory a extenzory zápěstí a prstů 

• Mobilizace kloubů prstů a ruky do všech směrů, mobilizace kloubů zápěstí 

do všech směrů dle Lewita 

• Posilovací technika PNF dle Kabata na posílení svalů ventrální i dorzální 

strany předloktí 

• Nácvik jemné motoriky a úchopů (špetka, nehtový, bříškový, válcový, 

kulový) 

• Manuální lymfodrenáž pro redukci otoku 

Provedení: 

• Vodoléčba – vířivá koupel na předloktí LHK hypotermní (30 °C, 15 min) 

• Míčkování dle Jebavé molitanovým míčkem v oblasti lokte, předloktí 

a ruky disto-proximálně 

• Mobilizace  

o IP-2 klouby všech prstů dorzo-palmárně, latero-laterálně, rotace 

latero-laterálně (15x) 

o MP klouby 2. – 4.  prstu dorzo-palmárně a latero-laterálně (15x) 

o MC spojení dorzo-ventrálně (15x) 

o Proximální řada kloubů zápěstí dorzálně (15x), radiálně (15x) 

o Distální řada kloubů zápěstí se zřetelem na radiální straně (15x) 

o Mobilizace celých metakarpů – dorzální a palmární vějíř (15x) 

• PIR s protažením na flexory, extenzory prstů a zápěstí do fenoménu tání 

• PNF dle Kabata – 1. a 2. diagonála, flekční a extenční vzorec, posilovací 

technika pomalý zvratv/výdrž v modifikované poloze vsedě 
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• Nácvik úchopů – štipec nehtový a bříškový (1. -> 2.-5. prst) a špetka se 

zaměřením na koordinaci a přesnost pohybů s pomocí terapeutické 

plastelíny a míčku; nácvik válcového a kulového silového úchopu 

s terapeutickou plastelínou, míčkem a gumovým válcem o průměru cca 4 

cm 

• Manuální lymfodrenáž aplikovaná na celou LHK (provedena 

zaměstnancem CLPA) 

• Výstupní kineziologický rozbor 

Autoterapie: 

Zopakování všech cvičení určených pro autoterapii s korekcí pro ideální 

provádění cviků 

Výsledek: 

Subjektivní 

Pacient uvádí bolestivost pouze v processus styloideus radii.  

Objektivní 

Otok po manuální lymfodrenáži znatelně snížen na předloktí a zápěstí, na dorzu 

ruky a prstech pouze s minimální změnou. Při posilování se třes dostavuje až v závěru 

sérií, koordinace pohybů prstů a zápěstí jistá. Pacient uvádí menší únavu svalů než při 

předchozích terapiích. Přetrvávají kloubní blokády na IP-2 kloubech 2. – 5. prstu se 

sníženým rozsahem pohybu. Klouby palce bez blokád, přetrvává snížený rozsah pohybu 

oproti zdravé končetině. 



 83 

2.6 Výstupní kineziologický rozbor 

Proveden dne 2. 2. 2018 

VYŠETŘENÍ STOJE STATICKÉ 

Stoj mírně nestabilní, šíře stojné báze fyziologická. 

 

Pohled zezadu 

Stojná báze fyziologické šíře, levá noha více vpředu, kontura pat trojhranná, levá 

pata více oploštělá, levá Achillova šlacha více prominuje, kontura lýtek symetrická, levá 

popliteální rýha výše, genua vara bilaterálně, asymetrické kontury stehen – na levém 

stehně mediální kontura více vykrojena, pravá subgluteální rýha výše, pravá crista illiaca 

výše, pravá SIPS výše, thorakobrachiální trojuhelník vlevo není, vpravo minimálně, 

pravý dolní úhel lopatky níže, pravé rameno níže. Olovnice spuštěná z týla opouští linii 

procesi spinosi v úrovni C-Th přechodu a pokračuje přes levou SIPS a končí zhruba v ¼ 

vzdálenosti mezi levou a pravou patou. Křivka páteře ve frontální rovině kloněná doleva 

(dextrokonvexní skoliotické zakřivení), paravertebrální valy nevýrazné. Hlava je 

v lateroflekčním držení vlevo. 

Pohled zleva 

Levná noha předsunuta před pravou o 4 až 5 cm a ve větší vnější rotaci, kolenní 

klouby v semiflexi, kyčelní klouby v semiflexi. Obě HK v extenčním držení v ramenních 

kloubech s předloktími v pronaci. Hlava ve výrazné protrakci a extenzi v horní části CP, 

pohled směřuje šikmo dolů. Olovnice spuštěná z úrovně zevního zvukovoud dopadá na 

špičku levé nohy. Páteř postrádá bederní lordózu, je přítomna jen krční lordóza, hrudní 

kyfóza plynule přechází v bederní páteř a navazuje na sacrum. Břišní stěna výrazně 

ochablá a prominuje. 
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Pohled zepředu 

Bilaterálně propadlá příčná i podélná klenba nohy, klenba bérců je asymetrická 

s mediální prominencí levého lýtka. Obě patelly směřují ventro-laterálně, genua vara 

bilaterálně. Mediální kontrura levého stehna více vykrojena. Pravá SIAS výše, pravá 

crista illiaca výše, lateroflexe trupu vlevo, umbilicus tažen doprava. Pravé rameno níže, 

hlava v lateroflexi doleva, v obličeji patrná asymetrie. 

Pohled zprava 

Pravá noha více vzadu, kolenní klouby v semiflexi, kyčelní klouby v semiflexi. 

Obě HK v extenzi v ramenním kloubu, předloktí v pronaci. Olovnice spuštěná z úrovně 

vnějšího zvukovou dopadá cca 5 cm před špičku pravé nohy.  

 

Modifikace stoje 

Rombergův test 

I: stoj na šíři ramen – mírná hra šlach na bércích, prstce zatíná do podlahy 

II: stoj o úzké bázi – výrazná hra šlach, titubace předozadní i latero-laterální 

III: stoj o úzké bázi se zavřenýma očima – netestováno 

 

Trendelenburgova zkouška: nezvládl z důvodu nestability 

 

Stoje na jedné DK: nezvládl z důvodu nestability 
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VYŠETŘENÍ STOJE DYNAMICKÉ 

Dynamika páteře 

Anteflexe: Anteflexe je pacient schopen prakticky jen v oblasti krční páteře 

odhadem po C6-C7, vrchol dynamické křivky se nachází v segmentu C5-C6. Páteř se 

dále pohybuje do anteflexe an-blok, další flekční pohyb je proveden až v kyčelních 

kloubech. 

Retroflexe: Pohyb opět probíhá pouze v krční páteři s vrcholem dynamické křivky 

v segmentu C3-C4, snaha o retroflexi je provedena v kyčelních kloubech pohybem pánve 

do retroverze. 

Lateroflexe: Bilaterálně je pohyb proveden pouze v krční páteři, snaha 

o lateroflexi probíhá pokrčením nohy v kyčli a v koleni na straně lateroflexe. 

 

Vyšetření na dvou vahách: hmotnost 130 kg, PDK – 60 kg, LDK – 70 kg. 

 

VYŠETŘENÍ CHŮZE 

Chůze je stabilní, pacient chodí bez pomůcek. Rytmus je nepravidelný, krok pravé 

DK je delší, převažuje peroneální typ chůze dle Jandy. Odval chodidla iniciuje pata 

vedená laterálně, na pravé DK výrazněji. Při došlapu směřuje špička pravé nohy více 

laterálně, došlap je veden na střed paty s postupným zatížením laterální strany chodidla. 

Kolena při dopadu paty nedosahují plné extenze. Nedochází k souhybu pánve, chůze je 

spíše kolébavá. K laterální výchylce dochází v okamžiku přenosu váhy na ipsilaterální 

DK. HK zůstávají v extenzi v ramenních kloubech, semiflexi v loketních kloubech, 

předloktí v pronaci, dlaně směřují vzad. Extenze v kyčelních kloubech je omezena. 
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VYŠETŘENÍ ZÁKLADNÍCH HYBNÝCH STEREOTYPŮ DLE JANDY 

Abdukce v ramenním kloubu 

PHK: timing aktivace svalů –m. deltoideus + m. supraspinatus, následně 

m. trapezius bilaterálně. Pohyb je veden do horizontály.  

LHK: timing aktivace svalů – m. deltoideus + m. supraspinatus, následně 

m. trapezius bilaterálně. Pohyb je veden do horizontály. 

Abdukce v kyčelním kloubu 

PDK: timing aktivace svalů – m. tenzor fascia latae, m. gluteus medius 

et minimus. Převažuje tenzorový mechanismus, docházi k flexi v kyčelním kloubu. 

LDK: timing aktivace svalů – stejné jako u PDK, s výraznější flekční složkou 

v kyčelním kloubu. 

Pozn: ostatní pohybové stereotypy nebyly vyšetřeny z důvodu nemožnosti pohybu 

v téměř celém rozsahu páteře (flexe trupu, flexe hlavy), nemožnosti lehu na břiše (extenze 

v kyčelním kloubu) a bolestivosti levého zápěstí (vzpor/klik). 

 

HODNOCENÍ STABILIZAČNÍCH SCHOPNOSTÍ HSS 

Vyšetření dechového stereotypu dle Koláře: Pacient vykazuje pouze břišní typ 

dýchání, žebra jsou nepohyblivá v exspiračním postavení. Mírnou pohyblivost při palpaci 

vykazují volná žebra, která se však do dechového stereotypu nezapojují. 

Test nitrobřišního tlaku dle Koláře: Tlak vytvořený břišní stěnou proti 

palpačnímu odporu v tříselné krajině je slabý, břišní stěna jeví celkově slabou aktivitu. 
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ANTROPOMETRIE 

Antropometrické vyšetření horních končetin (měřeno krejčovským metrem). 

DÉLKA [cm] PHK LHK 
Celá HK 84 84 

Paže a předloktí 62 63 

Paže 33 33,5 
Předloktí 29 29,5 

Ruka 22 22 

OBVOD [cm] – před manuální lymfodrenáží LHK 

Paže (relaxovaná) 35 35 
Paže (v kontrakci) 37 36 

Loketní kloub 34 34 

Předloktí 32,5 33,5 
Zápěstí 22 24 

Hlavičky metakarpů 24 25,5 

OBVOD [cm] – po manuální lymfodrenáži LHK 
Paže (relaxovaná) 35 34,5 

Paže (v kontrakci) 37 35,5 

Loketní kloub 34 33,5 

Předloktí 32,5 33 
Zápěstí 22 24 

Hlavičky metakarpů 24 24,5 

Tabulka 12 - antropometrie HK, [cm] 

 

DISTANCE NA PÁTEŘI 

• Čepojevova vzdálenost – 10 cm 

• Forestierova fleche – 35 cm 

Pozn: Všechny další měřitelné distance na páteři vykazovaly nulovou změnu při 

pokusu o flexi či extenzi páteře. 
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VYŠETŘENÍ KOUBNÍHO ROZSAHU – GONIOMETRIE 

Měřeno dvouramenným goniometrem 

Vyšetření rozsahu pohybu krční páteře 
Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

S 5 – 0 – 10  S 5 – 0 – 10  

F 5 – 0 – 5  F 5 – 0 – 5  
R 25 – 0 – 25   R 25 – 0 – 25   

 Tabulka 13 - goniometrie - vyšetření rozsahu pohybu krční páteře, [SFTR] 

 

Vyšetření rozsahu pohybu v ramenním kloubu 

P L 
Aktivní pohyb Pasivní pohyb Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

S 10 – 0 - 140 S 15 – 0 – 145 S 10 – 0 - 130 S 15 – 0 – 135 

F 90 – 0 – 0 F 95 – 0 – 0 F 85 – 0 – 0 F 90 – 0 – 0 
T 10 – 0 – 90 T 15 – 0 – 95  T 10 – 0 – 85 T 10 – 0 – 95 

R 50 – 0 - 90 R 50 – 0 – 95  R 50 – 0 - 90 R 50 – 0 – 95  

Tabulka 14 - goniometrie - vyšetření rozsahu pohybu v ramenním kloubu, [SFTR] 

 

Vyšetření rozsahu pohybu v loketním kloubu 
P L 

Aktivní pohyb Pasivní pohyb Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

S 0 – 0 – 130  S 0 – 0 – 140  S 0 – 0 – 125 S 0 – 0 – 130  

Tabulka 15 - goniometrie - vyšetření rozsahu pohybu v loketním kloubu, [SFTR] 

 

Vyšetření rozsahu pohybu v radioulnárním kloubu 

P L 

Aktivní pohyb Pasivní pohyb Aktivní pohyb Pasivní pohyb 
R 85 – 0 – 90  R 90 – 0 – 90  R 85 – 0 – 90  R 90 – 0 – 90 

Tabulka 16 - goniometrie - vyšetření rozsahu pohybu v radioulnárním kloubu, 

[SFTR] 
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Vyšetření rozsahu pohybu v zápěstí 

P L 

Aktivní pohyb Pasivní pohyb Aktivní pohyb Pasivní pohyb 
S 50 – 0 – 40  S 50 – 0 - 40 S 50 – 0 – 45  S 50 – 0 – 50  

F 45 – 0 – 20  F 45 – 0 – 25  F 15 – 0 – 30  F 20 – 0 – 35  

Tabulka 17 - goniometrie - vyšetření rozsahu pohybu v zápěstí, [SFTR] 
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Vyšetření rozsahu pohybu drobných kloubů ruky 

Pohybový segment prst rovina P L 

Aktivně Pasivně Aktivně Pasivně 

MP klouby 

II. S 0-0-80 0-0-85 0-0-60 0-0-65 

F 30-0-30 35-0-35 20-0-25 25-0-25 

III. S 0-0-80 0-0-85 0-0-60 0-0-65 
F 25-0-25 30-0-30 25-0-25 30-0-30 

IV. S 0-0-80 0-0-85 0-0-60 0-0-65 

F 40-0-40 45-0-45 20-0-25 25-0-30 

V. S 0-0-85 0-0-90 0-0-60 0-0-65 

F 40-0-45 45-0-45 25-0-25 30-0-30 

IP 1 klouby 

II. S 0-0-100 0-0-105 5-5-70 5-5-75 

III. S 0-0-100 0-0-105 5-5-70 5-5-75 
IV. S 0-0-100 0-0-100 0-0-80 0-0-85 

V. S 0-0-90 0-0-95 0-0-80 0-0-85 

IP 2 klouby 

II. S 0-0-40 0-0-40 5-5-45 0-0-50 
III. S 0-0-50 0-0-55 0-0-45 0-0-50 

IV. S 0-0-50 0-0-55 0-0-40 0-0-40 

V. S 0-0-50 0-0-55 5-5-40 0-0-45 

Karpometakarpální 
kloub palce I. S 10-0-40 10-0-40 5-0-35 10-0-40 

F 50-0-40 50-0-40 40-0-35 40-0-40 

MP kloub palce I. F 0-0-40 0-0-45 0-0-35 0-0-40 

IP kloub palce I. F 0-0-65 0-0-70 0-0-50 0-0-55 
Tabulka 18 - Goniometrie - vyšetření rozsahu pohybu drobných kloubů ruky, 

[SFTR] 
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VYŠETŘENÍ ZKRÁCENÝCH SVALŮ DLE JANDY 

m. pectoralis major P L 

pars abdominalis - - 

pars sternalis 1 1 
pars acromialis + m. 
pectoralis minor 

1 1 

m. iliopsoas 2 2 

m. rectus femoris 1 1 

m. biceps femoris, m. 
semitendinosus, m. 
semimembranosus 

2 2 

Tabulka 19 - vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Pozn: další vyšetření zkrácených svalů nebylo možné z důvodu sníženého až 

neexistujícího pohybu v daných segmentech (vč. m. pectoralis major – pars abdominalis 

pro snížený rozsah do abdukce v ramenním kloubu a svalů v oblasti krční páteře kvůli její 

značně omezené pohyblivosti). 

 

VYŠETŘENÍ HYPERMOBILITY  

Hypermobilita nebyla vyšetřena z důvodu velmi omezeného až neexistujícího 

pohybu páteře, omezeného pohybu v ramenních kloubech a omezeného a bolestivého 

pohybu v levém zápěstí. Za těchto okolností bylo vyšetření hypermobility bezpředmětné. 

 

VYŠETŘENÍ SVALOVÉ SÍLY DLE JANDY 

Svalová síla pravé horní končetiny včetně akra (MP a IP klouby) odpovídala 

stupni 4 až 4+. 

Na levé horní končetině byly svalovým testem hodnoceny svaly ovlivňující 

ramenní kloub a flexory a extenzory lokte, jejich svalová síla odpovídala stupni 4 až 4+. 

Svaly předloktí nebyly kvůli přetrvávajícímu omezení pohybu hodnoceny lege artis ale 
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pouze orientačně. Svalová síla zde odpovídá stupni 4 (palmární flexe), 4+ (dorzální 

flexe), 3+ (ulnární i radiální dukce), 5- (pronace a supinace).  

Orientačně byly zhodnoceny (i přes přetrvávající omezení pohybu) svaly 

ovlivňující pohyby prstů. Flexe MP kloubů 1. – 4. prstu odpovídala stupni 4, u 5. prstu 

stupni 3+, extenze všech prstů odpovídala stupni 4. Dukce 2. – 4. prstu odpovídají stupni 

3+, addukce palce 4+ a abdukce 4. Opozice palce a malíku odpovídá stupni 4. 
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VYŠETŘENÍ KLOUBNÍ VŮLE DLE LEWITA 

POHYBOVÝ 

SEGMENT 

POHYB P L 

Lopatka abdukce a oddálení 
dolního úhlu 

přilehlá přilehlá 

AC skloubení kaudálně 

 

OP OP 

ventrodorzálně OP OP 

Ramenní kloub 
kaudálně bpn bpn 
ventrodorzálně bpn bpn 

laterálně bpn bpn 

Hlavička radia dorzoventrálně bpn bpn 
Distální radioulnírní kloub dorzopalmárně bpn bpn 

Zápěstí 

palmární flexe bpn bpn 

dorzální flexe bpn bpn 
ulnární dukce bpn OP  

radiální dukce bpn OP  

Hlavičky metakarpů dorzopalmárně bpn bpn 

Os pisiforme laterolaterálně OP bpn 
distálně bpn bpn 

CMC kloub palce dorzopalmárně bpn bpn  

MP klouby 1. – 5. prstu 
dorzopalmárně bpn OP – 2. a 3. prst 
laterolaterálně bpn OP – 2. a 3. prst 

rotace bpn OP – 2. a 3. prst 

IP 1 1. – 5. prstu 

dorzopalmárně bpn bpn 

laterolaterálně bpn bpn 
rotace bpn bpn 

zaúhlení bpn bpn 

IP 2 2. – 5. prstu 

dorzopalmárně bpn OP – 2. – 5. prst 
laterolaterálně bpn OP – 1. – 5. prst 

rotace bpn OP – 1. – 5. prst 

zaúhlední bpn OP – 1. – 5. prst 

Tabulka 20 - vyšetření kloubní vůle dle Lewita 

Legenda: OP=omezení pohybu (joint play), BPN=bez patologického nálezu 
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Pozn: v blokádě jsou též obě sternoklavikulární spojení, je však otázkou, zda tento jev 
není důsledkem ankylozující spondylitidy, kterou pacient trpí. 
 
VYŠETŘENÍ HORNÍCH KONČETIN PALPACÍ DLE HALADOVÉ 

Kůže 

PHK: Kůže je přirozeně teplá a suchá bez otoků a zvýšené potivosti na celé HK. 

LHK: Kůže stejné teploty a barvy jako PHK, bez zvýšené potivosti na celé HK. 

Vykazuje mírně zvýšené napětí proti druhé končetině, které je pravděpodobně 

způsobováno přetrvávajícím otokem. Je patrný značný rozdíl oproti stavu před první 

terapií, kůže je posunlivá do všech směrů na předloktí, zápěstí i dorzu ruky. Na prstech je 

patrné vyšší napětí kůže v porovnání s proximálními partiemi HK. 

Podkoží 

PHK: bpn 

LHK: V porovnání s obdobím před první terapií je volnější, protažitelnost 

a posunlivost do všech směrů, přičemž do rotací je znát mírný odpor. Proti PHK je však 

stále znát omezení. Kibblerovu řasu lze nabrat od zápěstí proximálně, na dorzu ruky 

nelze. V oblasti lokte a proximálně bpn. 

Fascie 

PHK: bpn 

LHK: Fascie předloktí posunlivé kaudo-kraniálně, do rotací kladou odpor. 

V oblasti zápěstí a dorza ruky je zvýšená pohyblivost všemi směry, stále je znát rozdíl 

proti zdravé končetině. Na všech prstech přetrvává zvýšený odpor tkání do rotací. 

 

Svaly 

PHK: bpn 

LHK: Svaly předloktí jsou normotonické, palpačně téměř v symetrii s PHK, jen 

s mírnou hypotrofií. Bez hypertonu nebo TrP. Thenar v normotonu, trofika symetrická 

s PHK.  
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Kosti 

PHK: bpn 

LHK: Bolestivost pouze v oblasti processus styloideus radii 

  



 96 

VYŠETŘENÍ ÚCHOPU DLE HALADOVÉ 

• Štipec – 1. a 2. prst: Zvládne nehtový i bříškový úchop. (2) 

• Špetka – úchop třemi prsty: Zvládne s námahou. (1) 

• Laterální úchop – 1. a 2. prst: Zvládne. (2) 

• Kulový úchop – 1. – 5. prst: Zvládne. (2) 

• Háček – 2. – 5. prst: Zvládne, svalová síla dostatečná. (2) 

• Válcový úchop – nesvede plnou pěst, mezi špičkami prstů a dlaní chybí 

cca 0,5 - 1 cm. Válec o průměru 3 cm zvládne uchopit. (2) 

Hodnocení: 

• 0 = nezvládne 

• 1 = zvládne neúplně 

• 2 = zvládne úplně 

 

NEUROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 

Vyšetření šlachookosticových reflexů 

Bicipitový reflex (C5), tricipitový reflex (C7), pronační reflex (C6) a reflex 

flexorů prstů (C8) na pravé ruce vykazoval stupeň 3, tedy normoreflexii. Na levé ruce 

nebyly pro bolestivost a otok vyšetřovány pronační a flexorový reflex, bicipitový 

a tricipitový vykazovaly stupeň 3 – normoreflexii. 

  



 97 

Vyšetření periferních motorických nervů 

N. medianus P L 

Izolovaná flexe posledního 
článku prstu 

BPN OP 

Zkouška mlýnku palců BPN BPN 
Příznak kružítka BPN BPN 

Příznak sepjatých rukou BPN BPN 

Opozice a abdukce palce BPN BPN 
Příznak lahve BPN BPN 

Zkouška pěsti BPN BPN 

N. ulnaris  
Izolovaná abdukce a 
addukce malíku 

BPN BPN 

Fromentův test BPN BPN 

Příznak kormidla BPN BPN 

Dukce 3. prstu BPN BPN 
N. radialis  

Zkouška sepětí prstů BPN BPN 

Test na extenzory BPN BPN 
Tabulka 21 - vyšetření periferních motorických nervů 

Legenda: OP = omezený pohyb, BPN = bez patologického nálezu 

Všechna ostatní neurologická vyšetření (vyšetření hlavových nervů, pyramidových 

jevů, cerebellárních funkcí, vyšetření páteře a čití) bpn.. 

 

VYŠETŘENÍ ADL 

Pacient udává zlepšení sebeobsluhy levou rukou, kterou se aktivně snaží 

zapojovat do denních činností.  
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Barthel Index Test 2 

ČINNOST HODNOCENÍ POČET BODŮ 

Najedení, napití Samostatně 10b 
Oblékání Samostatně 10b 

Koupání Samostatně 10b 

Osobní hygiena Samostatně 10b 
Kontinence moči Samostatně 10b 

Kontinence stolice Samostatně 10b 

Použití WC Samostatně 10b 
Přesun lůžko – židle Samostatně 10b 

Chůze po rovině Samostatně 10b 

Chůze po schodech Samostatně 10b 

VÝSLEDEK nezávislý 
Tabulka 22 - Barthel Index Test 

Hodnocení:  

• 0 – 40b: vysoce závislý ve všedních činnostech,  

• 41 – 60b: závislost středního stupně 

• 61 – 95b: závislost lehčího stupně 

• 100b: nezávislý 

 

ZÁVĚR VSTUPNÍHO KINEZIOLOGICKÉHO ROZBORU 

Pacient docházel ambulatně na rehabilitaci stavu po fraktuře distálního radia.  

Na LHK přetrvává otok patrný na předloktí, v karpální krajině, dorzu ruky 

a prstech, má však značně nižší intenzitu. Po manuální lymfodrenáži, provedené po 

poslední terapeutické jednotce byly rozdíly oproti zdravé končetině +0,5 cm na předloktí, 

+2 cm v zápěstí a +0,5 cm přes hlavičky metakarpů. Přetrvává snížená hybnost prstů do 

flexe a extenze včetně dukcí u MP kloubů, tyto hodnoty se však oproti začátku terapie 

                                                

2 Převzato z: < https://is.muni.cz/th/128248/lf_d/Prilohy.pdf> 
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blíží hodnotám fyziologickým. Rozsah pohybů v zápěstí do flexe a extenze symetrický se 

zdravou HK, omezená je radiální dukce. Pronace a supinace předloktí symetrická se 

zdravou HK.  

Přetrvávají kloubní blokády (omezená joint-play) na všech IP-2 kloubech a v MP 

kloubech 2. a 3. prstu, dále pak v mediokarpálním kloubu palmárně (radiální dukce) 

a v radiokarpálním kloubu radiálně (ulnární dukce). V blokádě jsou obě AC skloubení 

ventrodorzálně i kaudálně a sternoklavikulární skloubení bilaterálně. Ramenní kloub na 

postižené HK již nevykazuje blokádu dorzálně. 

Měkké tkáně na předloktí, zápěstí, dorzu ruky a prstech stále vykazují mírné 

napětí, které je se zvyšuje směrem distálním a stále je patrný rozdíl oproti zdravé 

končetině. Kůže je protažitelná kranio-kaudálně, do rotací klade mírný odpor. Podkoží 

protažitelné, Kibblerovu řasu lze nabrat od oblasti zápěstí proximálně. Největší odpor je 

patrný u fascií, které lze protáhnout kranio-kaudálně, do rotací stále kladou odpor, 

přičemž největší míra odporu fascií je na prstech. Svaly předloktí vykazují normotonus 

bez TrP, proti zdravé končetině jen velmi mírnou hypotrofii. 

Bolest se vyskytuje pouze v oblasti processus styloideus radii. 

Axiální aparát, žebra a obě DK zůstávají beze změn, viz vstupní kineziologický 

rozbor. 

Při vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy byly zjištěny změny ve stereotypu 

abdukce v ramenním kloubu, kde je pozměněn timing zapojení svalů – nejdříve 

m. deltoideus a m. supraspinatus, následuje m. trapezius bilaterálně. Stereotyp abdukce 

v kyčelním kloubu zůstává beze změny, je zde patrný tensorový mechanismus 

s výraznější flekční složkou na LDK. 

Neurologické vyšetření neodhalilo žádné patologické stavy, což se ještě více 

ozřejmilo se zvýšeným kloubním rozsahem akra LHK. Úchopy pacient zvládá již plně 

všechny kromě špetky, kterou zvládne neúplně. Stále nesvede úplnou pěst, špičky prstů 

jsou vzdáleny od dlaně cca 0,5 cm. 
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2.7 Zhodnocení efektu terapie 

Pacient se dostavil na všech 10 terapií, které měl předepsané. Tyto 

fyzioterapeutické jednotky byly sestaveny tak, aby odpovídaly momentálnímu stavu 

pacienta s diagnózou stavu po fraktuře distálního radia, přičemž všechny postupy byly 

provedeny po konzultaci s vedoucí fyzioterapeutkou. Některé postupy musely být 

upraveny vzhledem k dlouhodobému onemocnění ankylozující spondylitidou a nepohodlí 

při setrvání vleže na zádech (některá vyšetření a PNF dle Kabata). 

Primární cíle terapeutických jednotek byly zaměřeny na největší omezení, která 

uváděl pacient a která byla zjištěna při vstupním kineziologickém rozboru, tedy na 

omezený rozsah pohybu v prstech a v zápěstí, otok, který byl patrný od lokte distálně, 

reflexní změny v měkkých tkáních předloktí a ruky, sníženou svalovou sílu předloktí 

a ruky, přítomnost trigger-pointů ve flexorové i extenzorové skupině svalů předloktí, 

omezenou joint-play všech kloubů od proximálního radioulnárního kloubu distálně a také 

na sníženou úchopovou schopnost akra. 

Před každou terapeutickou jednotkou byla pacientovi indikována vířivá koupel na 

levou HK. Při terapiích byly pro dosažení stanovených cílů použity techniky měkkých 

tkání dle Lewita (protahování kůže, podkoží a fascií), míčkování k redukci otoku dle 

Jebavé, PIR dle Lewita a ischemická komprese k odstranění trigger-pointů ve svalech 

předloktí, PIR s protažením dle Lewita pro protažení zkrácených svalů předlokží 

a zvýšení rozsahu pohybu v zápěstí a prstech, kloubní mobilizace pro obnovu joint-play 

u kloubů v blokádě a nácvik úchopů a jemné motoriky akra. Pro posílení oslabených 

svalů bylo použito analytické posilování proti odporu a PNF dle Kabata. Pacient byl 

průběžně instruován k provádění autoterapie stran posílení oslabených svalů, redukce 

otoku a nácviku úchopů a jemné motoriky. Po poslední terapii byla ještě provedena 

zaměstnancem CLPA manuální lymfodrenáž, která dále přispěla k redukci otoku.  

Po výstupním kineziologickém rozboru a jeho zhodnocení lze soudit, že část 

stanovených cílů byla splněna, stále však přetrvávají některá omezení, ač v menší míře 

než před začátkem terapií. 
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Aspekce 

Vzhledem k dlouhodobému pacientovu onemocnění ankylozující spondylitidou 

a také k celkovému zaměření terapií na aktuální problém, tedy levou HK, aspekčně nelze 

nalézt změny jinde než právě na LHK. Došlo k výraznému zmírnění otoku, což je patrné 

ve všech oblastech, na které byla terapie zaměřena. Trofika svalů předloktí a ruky se blíží 

symetricitě. 

Palpace 

Při palpačním vyšetření bylo ozřejmeno odstranění všech TrP, které se nacházely 

v m. flexor carpi ulnaris (ventro-mediálně v proximální třetině předloktí), m. flexor carpi 

radialis (ventrálě ve střední třetině předloktí), m. abductor policis longus (dorzálně, 

střední třetina předloktí), m. extenzor carpi radialis longus (dorzo-laterálně, proximální 

čtvrtina předloktí). Svaly předloktí vykazují normotonus stejně jako svaly thenaru. 

Palpačně je v těchto svalech patrná mírná hypotrofie. 

Kůže, podkoží a fascie jsou nyní více protažitelné a posunlivé, zde je však stále 

patrný rozdíl oproti zdravé končetině, který akcentuje distálním směrem, nejvíce je 

patrný na prstech, kde tkáně stále kladou odpor do rotací. 

Palpační bolestivost je již pouze v oblasti processus styloideus radii. 

Antropometrie 

V délkách HKK nebyl zaznamenán žádný rozdíl. Po redukci otoku jsou však 

značné rozdíly v obvodových mírách. Nejvýraznější rozdíl byl zaznamenán v obvodu 

přes hlavičky metakarpů, kdy rozdíl činil 2,5 cm oproti začátku terapií. 
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OBVOD [cm]  Před Po * 2.2.2018 po 
lymfodrenáži ** 

Paže (relaxovaná) 35 35 34,5 
Paže (v kontrakci) 36 36 35,5 

Loketní kloub 35 34 33,5 

Předloktí 34 33,5 33 

Zápěstí 26 24 24 
Hlavičky metakarpů 27 25,5 24,5 

Tabulka 23 - Obvodové míry LHK v porovnání - zhodnocení efektu [cm] 

Pozn: Manuální lymfodrenáž byla provedena na konci poslední terapie. Měření 

* bylo provedeno před lymfodrenáží a měření ** po lymfodrenáži. 

Rozsah pohybů v kloubech 

Zvětšení rozsahu pohybu bylo zaznamenáno u všech kloubů, na které byla terapie 

zaměřena, ale i u ramenních a loketních kloubů bilaterálně. 

Porovnání rozsahu pohybu v ramenním kloubu LHK 
Před Po 

Aktivní pohyb Pasivní pohyb Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

S 10 – 0 - 110 S 15 – 0 – 120 S 10 – 0 - 130 S 15 – 0 – 135 
F 80 – 0 – 0 F 85 – 0 – 0 F 85 – 0 – 0 F 90 – 0 – 0 

T 5 – 0 – 80 T 10 – 0 – 90 T 10 – 0 – 85 T 10 – 0 – 95 

R 50 – 0 - 90 R 50 – 0 – 95  R 50 – 0 - 90 R 50 – 0 – 95  

Tabulka 24 - goniometrie - porovnání rozsahu pohybu v ramenním kloubu LHK – 

zhodnocení efektu, [SFTR] 
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Porovnání rozsahu pohybu v ramenním kloubu PHK 

Před Po 

Aktivní pohyb Pasivní pohyb Aktivní pohyb Pasivní pohyb 
S 10 – 0 - 120 S 15 – 0 – 125 S 10 – 0 - 140 S 15 – 0 – 145 

F 80 – 0 – 0 F 90 – 0 – 0 F 90 – 0 – 0 F 95 – 0 – 0 

T 10 – 0 – 85 T 15 – 0 – 95  T 10 – 0 – 90 T 15 – 0 – 95  
R 50 – 0 - 90 R 50 – 0 – 95  R 50 – 0 - 90 R 50 – 0 – 95  

Tabulka 25 - goniometrie - porovnání rozsahu pohybu v ramenním kloubu PHK – 

zhodnocení efektu, [SFTR] 

 

Porovnání rozsahu pohybu v loketním kloubu LHK 

Před Po 

Aktivní pohyb Pasivní pohyb Aktivní pohyb Pasivní pohyb 
S 0 – 0 – 120 S 0 – 0 – 125  S 0 – 0 – 125 S 0 – 0 – 130  

Tabulka 26 - goniometrie - porovnání rozsahu pohybu v loketním kloubu LHK – 

zhodnocení efektu, [SFTR] 

 

Porovnání rozsahu pohybu v radioulnárním kloubu LHK 

Před Po 
Aktivní pohyb Pasivní pohyb Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

R 45 – 0 – 50  R 50 – 0 – 60 R 85 – 0 – 90  R 90 – 0 – 90 

Tabulka 27 - goniometrie - porovnání rozsahu pohybu v radioulnárním kloubu 

LHK – zhodnocení efektu, [SFTR] 

Porovnání rozsahu pohybu v zápěstí LHK 

Před Po 

Aktivní pohyb Pasivní pohyb Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

S 30 – 0 – 30  S 35 – 0 – 35  S 50 – 0 – 45  S 50 – 0 – 50  
F 10 – 0 – 15  F 20 – 0 – 20  F 15 – 0 – 30  F 20 – 0 – 35  

Tabulka 28 - goniometrie - porovnání rozsahu pohybu v zápěstí LHK – 

zhodnocení efektu, [SFTR]  
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Porovnání rozsahu pohybu drobných kloubů ruky LHK 

Pohybový segment prst rovina Před Po 

Aktivně Pasivně Aktivně Pasivně 

MP klouby 

II. S 5-5-50 5-5-55 0-0-60 0-0-65 

F 15-0-20 25-0-25 20-0-25 25-0-25 

III. S 10-10-50 5-5-55 0-0-60 0-0-65 
F 15-0-15 15-0-15 25-0-25 30-0-30 

IV. S 5-5-50 0-0-55 0-0-60 0-0-65 

F 20-0-20 25-0-25 20-0-25 25-0-30 

V. S 0-0-50 0-0-55 0-0-60 0-0-65 

F 20-0-20 25-0-25 25-0-25 30-0-30 

IP 1 klouby 

II. S 5-5-40 5-5-45 5-5-70 5-5-75 

III. S 10-10-50 5-5-55 5-5-70 5-5-75 
IV. S 5-5-60 5-5-65 0-0-80 0-0-85 

V. S 5-5-60 5-5-65 0-0-80 0-0-85 

IP 2 klouby 

II. S 5-5-35 0-0-35 5-5-45 0-0-50 
III. S 0-0-40 0-0-40 0-0-45 0-0-50 

IV. S 0-0-40 0-0-45 0-0-40 0-0-40 

V. S 5-5-35 0-0-40 5-5-40 0-0-45 

Karpometakarpální 
kloub palce I. S 5-0-25 5-0-25 5-0-35 10-0-40 

F 30-0-25 30-0-30 40-0-35 40-0-40 

MP kloub palce I. F 10-10-30 5-5-35 0-0-35 0-0-40 

IP kloub palce I. F 5-5-40 5-5-40 0-0-50 0-0-55 
Tabulka 29 - goniometrie - Porovnání rozsahu pohybu drobných kloubů ruky 

LHK - zhodnocení efektu, [SFTR] 
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Zkrácené svaly 

Byla zaznamenána změna ve zkrácení m. pectoralis maior – pars acromialis 

+ m. pectoralis minor bilaterálně ze stupně 2 na stupeň 1 dle Jandy.  

 

Svalová síla 

Byl zjištěn nárůst svalové síly ve svalech vykonávajících palmární a dorzální flexi 

a ulnární a radiální dukci, ale i pronaci a supinaci. I přes nemožnost dostatečného 

vyšetření lze pozorovat nárůst síly, největší byl zaznamenán u svalů zajišťujících pronaci 

a supinaci předloktí. Při výstupním kineziologickém rozboru byla orientačně zjištěna síla 

flexe, extenze a dukce prstů, pro tyto údaje však nemáme porovnání s počátkem terapie. 

Na nárůst svalové síly prstů však poukazuje například zlepšená schopnost silových 

úchopů. 

Porovnání svalové síly předloktí LHK 

 Před Po 
Palmární flexe 3 4 

Dorzální flexe 3+ 4+ 

Ulnární dukce 3 3+ 

Radiální dukce 3 3+ 
Pronace 3+ 5- 

Supinace 3+ 5- 

Tabulka 30 - porovnání svalové síly předloktí LHK – zhodnocení efektu 

Pozn: Vyšetření vychází ze svalového testu dle Jandy, ale vyšetřováno 

s omezeným rozsahem pohybu. 
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Kloubní vůle (joint-play) 

SEGMENT POHYB Před Po 

Lopatka abdukce a oddálení 
dolního úhlu 

přilehlá přilehlá 

AC skloubení kaudálně 

 

OP OP 

ventrodorzálně OP OP 

Ramenní kloub 
kaudálně bpn bpn 
ventrodorzálně OP – dorzálně  bpn 

laterálně bpn bpn 

Hlavička radia dorzoventrálně OP  bpn 
Distální radioulnírní kloub dorzopalmárně OP  bpn 

Zápěstí 

palmární flexe OP  bpn 

dorzální flexe OP  bpn 
ulnární dukce OP  OP  

radiální dukce OP  OP  

Hlavičky metakarpů dorzopalmárně OP – 1. – 5. prst bpn 

Os pisiforme laterolaterálně OP  bpn 
distálně OP  bpn 

CMC kloub palce dorzopalmárně OP  bpn  

MP klouby 1. – 5. prstu 
dorzopalmárně OP – 1. – 5. prst OP – 2. a 3. prst 
laterolaterálně OP – 1. – 5. prst OP – 2. a 3. prst 

rotace OP – 1. – 5. prst OP – 2. a 3. prst 

IP 1 1. – 5. prstu 

dorzopalmárně OP – 1. – 5. prst bpn 

laterolaterálně OP – 1. – 5. prst bpn 
rotace OP – 1. – 5. prst bpn 

zaúhlení OP – 1. – 5. prst bpn 

IP 2 2. – 5. prstu 

dorzopalmárně OP – 2. – 5. prst OP – 2. – 5. prst 
laterolaterálně OP – 2. – 5. prst OP – 1. – 5. prst 

rotace OP – 2. – 5. prst OP – 1. – 5. prst 

zaúhlední OP – 2. – 5. prst OP – 1. – 5. prst 

Tabulka 31 - porovnání kloubní vůle LHK – zhodnocení efektu 
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Vyšetření úchopů dle Haladové 

Bylo patrné zlepšení v úchopech a jemné motorice, ke kterému přispěl nejen 

nácvik úchopů, ale i posilování svalů předloktí a ruky. 

Úchopy Před Po 

Štipec – 1. a 2. prst 2 2 
Špetka – třemi prsty 1 1 

Laterální – 1. a 2. prst 1 2 

Kulový úchop 1 2 
Háček 1 2 

Válcový úchop 1 2 

Tabulka 32 - porovnání úchopů LHK - zhodnocení efektu 

Hodnocení: 

• 0 = nezvládne 

• 1 = zvládne neúplně 

• 2 = zvládne úplně 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo vypracovat kazuistiku pacienta s diagnózou 

stavu po zlomenině distálního radia sin. Teoretická část práce obsahuje penzum 

odborných informací, vztahujících se k tomuto tématu a přibližujících čtenáři 

problematiku této poměrně běžné zlomeniny. Praktická část práce pak popisuje průběh 

terapie a její vliv na stav pacienta. Cíl práce byl splněn. 

V průběhu celé praxe a při práci s pacientem byla možnost aplikovat velké 

množství teoretických i praktických schopností, které studium fyzioterapie předkládá, 

v praxi. Bylo velmi přínosné pracovat s pacientem kontinuálně skrze všechny terapie, což 

v ambulantním provozu nemusí být vždy pravidlem. Zlepšování pacientova stavu 

v průběhu terapií ukázalo, jak důležité je správně zvolit jednotlivé metody a jak logicky 

vytvořit terapeutickou jednotku podle pacientova momentálního stavu. Neméně důležitá 

se ukázala správná edukace pacienta stran provádění autoterapie, bez které by terapie 

pouze ambulantní formou neposkytovala tak rychlé výsledky. 

Pacient po celou dobu terapií spolupracoval velmi ochotně a autoterapii prováděl 

poctivě. I přes to se však nepodařilo uvést LHK do funkčního stavu totožného s PHK, 

vzhledem k pacientově píli je zde však značný potenciál přetrvávající deficity odstranit. 
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UNIVERZITA	KARLOVA	
FAKULTA	TĚLESNÉ	VÝCHOVY	A	SPORTU	
José	Martího	31,	162	52	Praha	6-Veleslavín	
	
	

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 na1 ………………….………………………., 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 názvem2 ………………… 
 
Cílem této bakalářské práce je ……..............................................................................................  
 
Získané údaje, fotodokumentace, průběh a výsledky terapie budou uveřejněny v bakalářské 
práci v anonymizované podobě. Osobní data nebudou uvedena a budou uchována v anonymní 
podobě. V maximální možné míře zabezpečím, aby získaná data nebyla zneužita. 
 
Jméno a příjmení řešitele ........................................................................ Podpis:........................  
 
Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení3.................................. Podpis:........................  

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 
souhlasím s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a průběhu terapie ve výše 
uvedené bakalářské práci, a že mi osoba, která provedla poučení, osobně vše podrobně 
vysvětlila, a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny relevantní 
informace, zeptat se na vše podstatné a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své 
dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout prezentování a uveřejnění výsledků 
vyšetření a průběhu terapie v bakalářské práci nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, 
a to písemně zasláním Etické komisi UK FTVS, která bude následně informovat řešitele. 

 
 
Místo, datum .................... 
Jméno a příjmení pacienta  ..............................................  Podpis pacienta: .............................. 

Jméno a příjmení zákonného zástupce4 .........................................….. 
Vztah zákonného zástupce k pacientovi ....................................  Podpis: .............................  
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