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ÚVOD
Zlomenina pažní kosti je závažné poranění které může postihnout každého jedince.
Nejčastější příčiny vzniku zlomeniny je pád na nataženou horní končetinu. Sporty u
kterých tato zlomenina může vzniknout je mnoho (např. judo, jízda na koni, a většina
extrémních sportů). Příčinou vzniku může být také nešťastná náhoda kdy jedinec upadne
a zlomí si pažní kost. V této práci počítáme s jednoduchou zlomeninou (ne otevřenou),
jestliže by se jednalo a otevřenou zlomeninu, mohlo by to léčení a rehabilitaci značně
zvýšit (z důvodů operativního zákroku).
Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s anatomií pletence ramenního, který je
poškozen zlomeninou (v místě chirurgického krčku pažní kosti), s konkrétní léčebnou
terapií a následnou kompenzací ve fitness centru. V další fázi bakalářské práce se
budeme snažit uvést ochablou končetinu do pracovní činnosti a také zpět do sportovní
činnost pomocí fitness (hlavně posilování s malou váhou činek). Pletenec ramenní je
jednou z nejdůležitějších motorických součástí lidského těla, a proto je důležité vrátit
stav pletence do původního stavu v co nejkratším čase (a co nejúčinněji).
Proto uvádíme v této bakalářské práci cviky z léčebné rehabilitace a jakmile má paže
částečně navrácenou funkci, začínáme s posilovací cviky na všechny svaly, které buď
svým umístěním řadíme do svalů pletence ramenního (svaly které mají začátek buď na
lopatce, klíční kosti, nebo pažní kosti), nebo na pletenci ramenním mají úpon (např.
velký sval zádový). Samozřejmě nedílnou součástí rehabilitace a posilování jsou
uvolňovací a protahovací cviky. Komplex těchto cvičení by měl pacientovi (klientovi)
navrátit původní sílu a flexibilitu v postižené oblasti.
Téma bakalářské práce jsem zvolil, protože jsem měl možnost setkat se s tímto úrazem a
jeho následnou rehabilitací u svého příbuzného. V jeho případě nebyla následná
kompenzace dostatečně provedena a nedošlo tak k obnovení původních funkcí, proto mi
přišlo zajímavé, jako budoucímu fitness trenérovi, toto téma zpracovat v bakalářské
práci.
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1. Anatomie pletence ramenního

V této kapitole jsem čerpal z Číhaka (2001), Hanzlové (2004), Hemzy (2004) a dále
z těchto internetových zdrojů: Flusserová (2003), MUDr. Otáhal Ph.D

1.1 Lopatka (scapula)

Je plochá kost tvaru trojúhelníku (obr. 1 a 2). Je umístěna ve svalstvu zad, ve výši 2.-7.
žebra, a skloubena s kostí klíční. Zadní plocha je lehce konvexní (klenutá). Přední,
k žebrům přivrácená plocha, je mírně konkávní (vyhloubená). Má tři okraje margo
superior (horní hrana), medialis (střední), lateralis (postranní).
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Obr 1. Pletenec horní končetiny (scapula a klavikula), pravá strana,
pohled zezadu (Čihák, 2001)
1 fossa supraspinata

7 okraj cavitas glenoidalis na aglulus

2 margo superior

8 collum scapulae

3 Spina scapulae

9 tuberculum infraglenoidale

4 processus coracoideus

10 margo lateralis

5 facies articularis acromii

11 tuberculum deltoideum

6 acromion

12 fossa infraspinata
13 margo medialis

Je rozdělena šikmo napříč vyvýšeným hřebenem spina scapulae (Obr 1.). Hřeben
lopatky, který začíná na mediálním kraji trojhranným políčkem a dále pokračuje
laterálně (postranně) a přitom se mírně zvyšuje, se odděluje od zadní plochy a zevně a
laterálně a dopředu jako plochý výběžek acromion (Obr 1. a 2.). Na nadpažku je
vpředu mediálně oválná ploška pro přikloubení klíční kosti lat. facies articularis acromii
(Obr 1. a 2.). Hřeben lopatky rozděluje dorsální (zadní) plochu na dvě jámy: fossa
supraspinata (Obr 1.) a fossa infraspinata (Obr 1.). V obou jámách začínají svaly.
Processus coracoideus (Obr 1. a 2.), vyčnívá z horního okraje lopatky a dopředu (pod
zevní část klíční kosti). Je místem připojení svalů a vazů. Mediální okraj lopatky je
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individuálně různě tvarovaný. Upínají se na něj svaly. Horní úhel lopatky zpravidla
mírně vyčnívá. Laterální okraj lopatky je tlustší než mediální. Začínají zde také svaly.

Obr 2. Pletenec horní končetiny (scapula a clavikula), pravá strana, pohled zepředu
(Čihák, 2001)
1 facies articularis acromii

5 margo superior

9 cavitas glenoidalis

2 tuberculum supraglenoidale 6 margo medialis

10 colluin scapulae

3 processus coracoideus

7 lineae mus. na facies costalis

11 tuber. Infraglen.

4 incisuraicapulae

8 acromion

12 margo lateralis

Přední plocha je mírně vyhloubená. V celém vyhloubení (fossa subscapularis) se táhnou
tři až čtyři lineae musculares (Obr 2.), jsou to místa pro připojení svalů. Na laterálním
úhlu se nachází cavitas glenoidalis (kloubní jamka, obr 2). Je to mělká, vejčitého tvaru,
kraniálně užší než kaudálně, mírně nakloněná jamka. Dle Čiháka: „Vůči rovině celé
lopatky je jamka mírně odkloněna dorsálně, toto naklonění jamky činí asi 9˚ “. Kolem
jamky jsou vyvýšeniny pro začátky svalů a to: tuberculum supraglenoidale (Obr 2.),
tuberculum infraglenoidale (Obr 2.). Collum scapulae je nepatrně zúžené místo mezi
kloubní jamkou a zbytkem lopatky.
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1.2 Kost klíční (clavicula)

Obr 3. Clavicula, pravá strana (Čihák, 2001)
A pohled shora
1 extremitas acromialis
2 tuberculum conoidcum
3 extremitas sternalis
4 facies articularis sternalis
5 facies articularis acromialis

B pohled zdola
1 linea trapezoid
2 tuberculum conoideum
4 sulcus musculi subclavii
5 impressio ligamenti costoclavicularis

Je štíhlá kost o délce 12-16 cm, příčně spojuje hrudní kost s akromiem lopatky. Je
esovitě prohnuta. Celá kost se od akromia ke sternu (kost prsní) mírně svažuje. Horní
strana kosti je hladká. Spodní strana nese typické útvary: tuberosita coracoidea,
v laterální části. Extremitas sternalis (Obr 3.) – vnitřní, silnější konec – je kloubně
spojen s manubrium sterni. Extremitas acromialis (Obr 3.) – zevní, plochý konec – je
sklouben s akromiem. Pro obě skloubení má klavikula kloubní plochy facies articularis
sternalis a facies articularis acromialis ( Obr 3.). Impressio ligamenti costoclavicularis –
drsné místo s skleslinami pro úpon vazu. Sulcus musculi subclavii (Obr 3.) – mělká
podélná rýha uprostřed délky kosti, kde začíná m. subclavius.
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1.3 Kost pažní (humerus)

Je dlouhá kost (Obr 4. a 5.), na které se rozlišuje: caput humeri, corpus humeri (tělo
kosti pažní), condylus humeri (distální kloubní konec).

Obr 4. Humerus, pravá strana, pohled zpředu
(Čihák, 2001)

Obr 5. Humerus, pravá strana, pohled
zezadu (Čihák, 2001)
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Caput humeri je kulovitá styčná plocha, která je hlavicí ramenního kloubu. Dle Čiháka:
„Osa hlavice je nakloněna tak, že s osou těla kosti svírá úhel 130˚. Hlavice odpovídá
jedné třetině povrchu koule“. Kolem obvodu hlavice se upíná kloubní pouzdro collum
anatomicum (Obr 4. a 5.), je to místo úponu kloubního pouzdra po obvodu hlavice. Pod
hlavicí jsou na přední straně kosti dva hrboly, tuberculum majus (Obr 4 a 5) – delší
hrbol), tuberculum minus (menší hrbol), oba hrboly jsou místa svalových úponů. Hrboly
distálně pokračují ve vyvýšené lišty: crista tuberkuli majoris a crista tuberkuli minoris,
na oba hrboly se také upínají svaly. Sulcus intertubercularis (Obr 4. a 5.) je prohloubení
mezi tuberulum majus a tuberculum minus (tudy probíhá šlacha dlouhé hlavy m. biceps
brachii). Collum chirurgicum (Obr 4. a 5.) je zeštíhlení humeru pod oběma hrboly, má
svůj název proto, že v tomto místě se kost často láme.

1.4 Spojení pletence horní končetiny

Kloubní spojení mezi klavikulou a lopatkou (articulatio acromioclavicularis)

1 frontální řez
akromioklavikulárním
kloubem
2 a 3 ligamentum

.

coracoclaviculare
4 ligamentum
coracoacromiale
5 ligamentum
coracohumerale
6 pouzdro ramenního k.
7 vychlípka synoviální
membrány
8 šlacha dlouhé hlavy m.
biceps brachii
Obr 6. Spojení pletence HK a kloubu ramenního, pravá strana, pohled zpředu
(Číhák, 2001)
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Kloub akromioklavikulární (obr 6.) spojuje klíční kost s lopatkou. Lopatka sama je
fixována hlavně svaly, které se na ni z okolí upínají. Dále je klíční kost spojena
s lopatkou vazy a je svalem a vazem (lig. costoclavikulare) pohyblivě přidržována k 1.
žebru. K hrudníku je pletenec horní končetiny přiložen tak, že spolu se stěnou hrudníku
uzavírá trojboký prostor nazývaná jáma podpažní (fossa axillaris).
Kloubní plošky na akromiu a na akromiálním konci klavikuly jsou ploché, oválného
tvaru. Kloubní pouzdro je tuhé a krátké a je kraniálně zesíleno. Pohyby mezi klavikulou
a lopatkou ještě usměrňuje ligamentum coracoclaviculare (Obr 6.), spojující processus
coracoideus (Obr 1. a 2.) se spodní plochou klavikuly (Obr 3.) , kde jsou pro tyty vazy
úponové drsnatiny. Omezuje upažení v ramenním kloubu tím, že se abdukce humeru o
pevný vaz zastaví na horizontále.

Kloub ramenní (articulatio humeri)

Obr 7. Zpevňující vazy ramenního kloubu (Čihák, 2001)
1 pouzdro akromioklavikulárního kloubu
2 ligamentum coracoacromiale
3 ligamentum coracohumerale

4 ligamenta glenohumeralia
5 šlacha dlouhé hlavy m. biceps brachii
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Je svým geometrickým typem kloub kulovitý volný. Kloubní plochy tvoří caput humeri
(Obr 4. a 5.), cavitas glenoidalis (Obr 2.), labrum glenoidale je chrupavčitý kloubní lem,
rozšiřující rozsah jamky, ta je ale mnohem menší než hlavice. Dle Číháka: „ Je rozsah
jamky odpovídající třetině až čtvrtině plochy hlavice“. Kloubní pouzdro začíná po
obvodu jamky a upíná se na collum anatomicum humeri (Obr 4. a 5.). Na přední straně
se z pouzdra vychlipuje synoviální membrána do sulcu intertubercularis (Obr 6.), podél
šlachy dlouhé hlavy m. biceps brachii a tvoří její synoviální obal. Zesílení pouzdra
vytvářejí jednak šlachy kolemjdoucích svalů, které k pouzdru přiléhají, jednak kloubní
vazy. Šlachy zesilující poudro patří těmto svalům: vzadu – m. supraspinatus, m.
infraspinatus a m. teres minor. Vpředu – m. subscapularis. Soubor svalů a šlach
zesilujících pouzdro je také označováno jako rotátorová manžeta.
Vazy ramenního kloubu:
Ligamentum coracohumerale (Obr 7.) – na přední straně, ligamenta glenohumeralia
(Obr 7. – od okrajů jamky a labrum glenoidale (Obr 7.) v přední stěně pouzdra.
Ligamentum coracoacromiale je horizontálně rozepjato nad kloubem. V místech tlaku a
tření se při kloubním pouzdru, mezi ním a okolními útvary, vytvářejí bursy.

13

1.5 Svalový systém ramenního kloubu

Obr 8. humerus a scapula, pravá strana, zadní pohled (Interactive Atlas of Human
Anatomy v 2.0, 1998)
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Obr 9. clavicula, pravá strana (Interactive Atlas of Human Anatomy v 2.0, 1998)
Svaly Thorakohumerální

Musculus pectoralis major (velký sval prsní)
(Obr 9. a 10.)
Mohutný sval na ventrální (přední) stěně hrudní

Začátek svalu
Mediální část klíční kosti, sternum a přilehlé části prvních šesti žeber, přední část 6.
žebra a pochva přímého břišního svalu. Rozděluje se na 3 části a to:
Clavicularis, sternocostalis, abdominalis

Úpon svalu
Crista tuberkuli majoris humeri. Snopce úponových šlach z jednotlivých částí svalů se
kříží, takže část klavikulární se upíná vpředu a nejdistálněji, část abdominální vzadu a
nejproximálněji. Dolní okraj svalu ohraničuje vpředu podpažní jámu jakožto plica
axillaris anterior.

Funkce
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Klavikulární část pomáhá při předpažení a udržuje v něm paži, sternokostální a
abdominální části addukují paži a rotují ze zevní rotace na vnitřní.

Musculus pectoralis minor (malý prsní sval)
(Obr 8. a 10.)
Je štíhlejší trojúhelníkovitý sval, překrytý m. pectoralis major.

Začátek svalu
3., 4. a 5. žebro vpředu

Úpon svalu
Procesus coracoideus

Funkce
Táhne lopatku dopředu a dolů za současného otáčení kloubní jamky ramenního kloubu
dopředu (do polohy při předpažení)

Musculus serratus anterior (pilovitý sval přední)

Je plochý sval jdoucí od žeber po zevní ploše hrudníku dozadu a mediálně,
k mediálnímu okraji lopatky

Začátek svalu
Devět zubů na 1. až na 9. žebru, pět dolních zubů se po straně hrudníku střídá se začátky
m. obliquus externus abdominalis

Úpon svalu
Mediální okraj lopatky, snopce od 4. žebra a zbylé snopce se sbíhají až na angulus
inferior scapulae

Funkce

16

Přidržuje lopatku k hrudníku a současně tahem za mediální okraj a zejména za dolní
úhel vytáčí dolní úhel lopatky zevně

Svaly spinohumerální (jdoucí od páteře na humerus nebo na lopatku):

Musculus trapezius (sval trapézový)
(Obr 8,9,10)
Široký, relativně plochý sval

Začátek svalu
protuberantia occipitalis externa( zevní tylní výběžek) a linea nuchalis superior (přilehlá
čára), ligamentum nuchea (šíjový vaz) a trnové výběžky krčních a hrudních obratlů až
po trn Th12 včetně.

Úpon svalu

Kraniální sestupné snopce se upínají na zevní konec klavikuly, na acromion a na spina
scapulae. Kaudální vzestupné snopce se upínají zdola na spinu scapulae, od vnitřního
okraje až po tuberculum deltoideum

Funkce
Sval fixuje a stabilizuje lopatku. Kraniální snopce(horní) zdvíhají rameno, kaudální
snopce táhnou lopatku dolů. Celý sval přitahuje lopatku k páteři (ramena dozadu)

Musculus latissimus dorsi (široký sval zádový)
(obr 10.)
Je rozsáhlý, plochý sval trojúhelníkového tvaru.

Začátek svalu
Prostřednictvím aponeurozy (Tenká vazivová blána, která je plošně rozprostřenou
šlachou ) nazvané fascia thoracolumbalis od dorsální části crista iliaca (hřeben kosti
kyčelní ), od dorsální plochy kosti křížové a od trnů bederních obratlů. Od trnů pěti až
17

šesti kaudálních (konce) hrudních obratlů a zpravidla ještě několika snopci od
povrchové fascie m. teres major.

Úpon svalu
K úponu se sval zužuje, překrývá dolní úhel lopatky a upíná se sulnou šlachou na
humerus, na crista tuberculi minoris. Obtáčí úponovou šlachu svalu m. teres major, před
kterou se upíná a stáčí se tak o 180˚. Při abdukci odstává část svalu – zadní řasa axilární,
tj. zadní ohraničení podpažní jamy.

Funkce
Addukce a vnitřní rotace humeru, dorsální flexe (extenze) humeru.

Svaly horní končetiny

Musculus deltoideus (deltový sval)
(Obr. 8,9,10)
Začátek svalu
Zevní dvě třetiny spina scapulae, acromion, zevní konec klavikuly

Úpon svalu
Tuberositas deltoidea humeri

Funkce

Klavikulární část se účastní předpažení, akrominální část působí upažení, spinální část
se účastní zapažení. Navíc celý sval v klidovém napětí udržuje hlavici ramenního
kloubu v jamce. (při obrně svalu dochází ke spontánní luxaci ramenního kloubu váhou
končetiny)

Musculus supraspinatus (sval nadhřebenový)
(Obr 8. a 10.)
Vyplňuje nadhřebenovou jamu lopatky

Začátek svalu
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Fossa supraspinata lopatky a tuhá povrchová fascie svalu

Úpon svalu
Po zadní straně ramenního kloubu na tuberculum majus humeri (na jeho horní fasetu)

Funkce
Pomáhá při abdukci paže, rotuje zevně. Šlacha svalu zesiluje zadní stěnu pouzdra
ramenního kloubu

Musculus infraspinatus (sval podhřebenový)
(Obr 8.)
Vyplňuje podhřebenovou jámu lopatky.

Začátek svalu
Fossa infraspinata a tuhá povrchová fascie svalu

Úpon svalu
Po zadní straně ramenního kloubu na tuberculum majus humeri (na jeho středním
fasetu) mezi šlachou a kloubním pouzdrem ramenního kloubu bývá bursa subtendinea
musculi infraspinati.

Funkce
Zevní rotace v ramenním kloubu. Šlacha zesiluje pouzdro ramenního kloubu vzadu.

Musculus teres minor (malý sval oblý)
(Obr 8.)
Začátek svalu
Střed laterálního okraje lopatky.

Úpon svalu
Po zadní straně ramenního kloubu na tuberculum majus humeri (na jeho dolní fasetu)

Funkce
Spolu s m. infraspinatus – zevní rotace ramenního kloubu
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Musculus teres major
(Obr 8. a 10.)
Začátek svalu
Dorsální plocha dolního úhlu lopatky a přilehlý úsek laterálního okraje lopatky

Úpon svalu
Silnou plochou šlachou na crista tuberculi minoris humeri. K úponu jde po přední straně
humeru. K dolní části šlachy se připojuje úponová šlacha m. latissimus dorsi, takže m.
teres major činí dojem lopatkové hlavy m. latissimus dorsi. Mezi oběma šlachami bývá
bursa musculi latissimi dorsi, mezi úponem m. teres major a kostí pažní je bursa
subtendinea musculi teretis majoris.
Funkce
Addukce a vnitřní rotace v ramenním kloubu

Musculus subscapularis (sval podlopatkový)
(Obr 10.)
Jde snopci složitě a mnohočetně zpeřenými od kostální plochy lopatky po přední straně
remenního kloubu k humeru.

Začátek svalu
kostální (žeberní) plocha lopatky

Úpon svalu
tebeculum minus humeri, sval jde k uponu po přední straně humeru. Mezi úponovou
šlachou a m. subscapularis a pouzdrem ramenního kloubu bývá bursa subrendinea
musculi subscapularis, často spojena s dutinou kloubní.

Funkce
Vnitřní rotace humeru. Zpevňuje zpředu pouzdro ramenního kloubu

Svaly paže
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Jsou to m. biceps brachii, m. coracobrachialis a m. brachialis které jsou funkčně flexory,
pomocné svaly v kloubu ramenním.

Obr 10. Scapula a humerus, přední pohled, levá strana (Interactive Atlas of Human
Anatomy v 2.0, 1998)

Musculus biceps brachii (dvojhlavý sval pažní)
(Obr 10.)
Má dvě hlavy: caput longum a caput breve

Začátek svalu

Caput longum - na tuberculum supraglenidale nad kloubní jamkou na lopatce, dlouhá
šlacha této hlavy jde nitrem kloubu, obalena synoviální pochvou.
Caput breve – krátkou hlavou na procesus coracoideus (před začátkem m.
coracobrachialis)
Obě hlavy přecházejí bez zpeření ve vřetenovitá bříška, která se zhruba v polovině
délky spojí ve společné bříško svalu

Úpon svalu
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Silnou hlavní šlachou na tuberositas radii. Plochou povrchovou šlachou aponeurosis
musculi bicipitis brachii – na povrchovou předloketní fascii na ulnární straně.
Prostřednictvím tohoto úponu se tah m. biceps přenáší i na ulnu.

Funkce
Pouze funkce v ramenním kloubu: dlouhá hlava- pomáhá při abdukci (šlacha hlavy jde
horem skrze kloub) krátká hlava – pomáhá addukci a ventrální flexi.

Musculus coracobrachialis (sval hákový, nebo vnitřní pažní)
(Obr 10.)
Začátek svalu
Procesus coracoideus (za krátkou hlavou m. biceps brachii)

Úpon svalu
Tělo humeru asi v polovině délky, v pokračování crista tuberculi minoris.

Funkce

Pomocná addukce a pomocná ventrální flexe ramenního kloubu

Musculus brachialis

Jeho funkce je v loktu a ne v paži takže to nebudu dále rozvádět

Musculus triceps brachii (trojhlavý sval pažní)

(Obr 8. a 10.)
Jediný sval zadní skupiny na paži, má tři hlavy:
Caput longum, caput laterale a caput mediale

Začátek svalu
Caput longum – tuberculum infraglenoidale, pod kloubní jamkou na lopatce
Caput laterale – zadní plocha humeru, proximálně od sulcus nervi radialis
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Caput mediale – zadní plocha humeru, distálně od sulcus nervi radialis

Úpon svalu
Všechny tři hlavy se spojují v rozsáhlé úponové šlaše. Upíná se na olecranon

Funkce
Caput longum pomáhá dorsální flexi a addukci v ramenním kloubu

1.6 rozsah pohybu ramenního kloubu

Tabulka 1. pohyby ramenního kloubu a zapojované svaly (Internet: Martin Hojda, 2009)
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2. Příčiny vzniku zlomenin, druhy zlomenin, léčba zlomenin

2.1 Příčiny vzniku zlomenin

1.) dopravní – většinou mnohočetná poranění a polytraumata, často zraněno více osob
současně, vysoké % mortality a invalidity
2.)

pracovní – poranění končetin, pády z výše, crush-syndrom, úrazy elektrickým

proudem, poleptání…
3.) zemědělské – ztrátová poranění končetin, crush-syndrom, typické je vyprošťování
v nepřístupném terénu
4.) domácí – většinou pády z malé výšky, poranění při práci s různými přístroji
5.)

sportovní – většinou poranění končetin, šlachové ruptury, skoky do vody –

poranění páteře a míchy
6.) kriminální – tupá poranění, rány bodné a střelné, popř. blast-syndrom

Obr 11. Rentgenový snímek zlomeniny humeru
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2.2 Druhy zlomenin

Zlomenina je porušení celistvosti kosti v určitém místě a na celém jejím rozsahu (Obr
11.). Jestliže není porušena celistvost v celém rozsahu, mluvíme o neúplné zlomenině
(subperiostální zlomenina).
Rozdělení podle příčiny zlomeniny:
a.) úrazové
b.) únavové – pochodová zlomenina II. nebo III. metatarsu
c.) pathologické – kostní nádory a metastasy, cysty, záněty, osteogenesis imperfecta…

Podle mechanizmu vzniku dělíme zlomeniny na:
Flexní – ohnutí
Trakční – tahové
Torsní – točivé
Kompresivní – stlačené
Střelné

Podle linie lomu – příčné, šikmé, podélné, roztříštěná, mnohočetná

Obr 1.některé druhy zlomenin ( Internet: Otázky z medicíny)

Dále se zlomeniny dělí na posunuté – dizlokované
Adlatas – posunuté do strany
Adaxin – posunuté v ose
Distrakce- posunuté v dlouhé ose
S kontrakcí – posunuté na sebe
Atperiferia – přetočená (nejhorší zranění)
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Obr 12. druhy dislokací zlomenin (Internet: Otázky z medicíny)

Příznaky zlomeniny:
- Patrné: bolestivost – nemusí být zlomené
- Deformita – může být způsobena otokem
- Porušená funkce
- Abnormální pohyblivost zlomené končetiny až nepohyblivost
- Krepitace – úlomky se o sebe třou a křupou (může chybět, je-li v místě lomu
vmezeřena měkká tkáň)
- Pozitivní RTG nález

Diagnostika

- RTG
- Skrytá zlomenina – nemusí být vidět na RTG snímku – objeví se později

Hojení zlomeniny:

Každá zlomenina se hojí tzv. svalkem:
Je to hmota, která se začne tvořit okolo zlomeniny hned po zlomení. Po zlomení
dochází ke krevnímu výronu – krevní svalek – hematom se postupně sráží a z toho se
odpojuje fibrinogen, který se mění na fibrin. Kolem fibrinových vláken se později tvoří
vazivo a vzniká tzv. vazivový svalek. V konečné fázi se vylučují minerály a vápník,
kterým je tvořen pevný svalek – kost. Jestliže se jedná o dislokovanou zlomeninu,
dochází k přestavbě kosti

Terapie
Tam kde se uspělo konzervativně se nemusí operovat. Každou zlomeninu je nutné:
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- napravit – reponovat
- znehybnit – po celou dobu hojení
- po zahojení hned začít rehabilitovat

2.3 První pomoc při zlomenině pažní kosti

Při otevřené zlomenině (je porušena kůže) hrozí ztráty velkého množství krve. Jestliže
na místo nehody nemůže přijet rychlá záchranná služba tak se provede přibližná
reposice v tahu a protitahu, nezasouvat prominující úlomek pod kůži, sterilní krycí
obvaz a dopravíme postiženého do nemocnice.
Jsou-li v ráně úlomky kostí, tak je nezasouváme dovnitř! Končetinu je nutné znehybnit.
Znehybnění mimo jiné snižuje bolest, riziko dalšího posunu úlomků a případného
poranění sousedních struktur (cévy, svaly, nervy) nebo riziko dalšího krvácení.
Znehybnění provádíme pevnou dlahou nebo šátkovým obvazem. Nejvhodnější dlaha je
Cramerova drátěná dlaha. Pokud nemáme tuto dlahu k dispozici tak využijeme cokoliv,
co najdeme (lyže, větve, latě). Dlahu vždy měkce ovineme a obložíme. Tam, kde se
dlaha dotýká kloubního pouzdra, ji musíme podložit, aby nevznikla jiná traumata. Dlahu
přikládáme tak, aby znehybnila kloub nad i pod zlomeninou (v případě zlomeniny pažní
kosti se jedná o ramenní kloub a loketní kloub) . Po vytvarování dlahy celou končetinu
zavěsíme na šátkový obvaz.

Obr 13. a) znázornění otevřené zlomeniny
b) ukázka zavěšení zlomené paže pomocí šátku (Hrabovský, 1997)
Jestliže nemá postižený otevřenou zlomeninu, ale i přesto je podezření na zlomeninu
pažní kosti (bolestí, zduřením, deformací končetiny v místě zlomeniny, krepitací), tak se
chováme tak, jako by paže zraněná byla (tj. co nejopatrněji, s končetinou hýbeme co
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nejméně). Končetinu zafixujeme nejlépe do šátkového obvazu (popř. do dvou šátkových
obvazů) a celou končetinu lehce fixujeme k hrudníku. Toto se dá použít i u otevřené
zlomeniny. U každé zlomeniny pažní kosti hrozí ztráta velkého množství krve (až 0,8 l),
takže jakékoliv podezření na zlomeninu ošetříme jako zlomeninu a okamžitě jedeme
k odborníkovi na RTG. U otevřené zlomeniny bychom doporučovali rychlou
záchrannou službu. (zdoj:ČČK, 2006, Stanislav Machart, 2004)

2.4 Způsob a doba léčení

Většinou se setkáváme s méně dramatickými poraněními, se kterými navštívíme lékaře
sami. Lékař Vás vyšetří a rozhodne zda a jaké RTG vyšetření je třeba provést. RTG
vyšetření není bolestivé a snímky bývají hotovy většinou do 10-15minut. Doktor
pomoci nich pozná zda se jedná o zlomeninu popř. žádné nebo jiné zranění. Při
nejasném nálezu může lékař doporučit ještě další doplňující RTG snímky. V některých
případech je nutno provést vyšetření počítačovým tomografem (CT), případně
magnetickou rezonancí (MRI), které definitivně potvrdí nebo vyloučí zlomeninu.
Drtivá většina zlomenin se léčí konzervativně, tedy znehybněním sádrovou fixací. Týká
se to hlavně končetinových zlomenin, u kterých jsou úlomky ve vyhovujícím postavení
a jsou stabilní. Pokud jsou úlomky v nevyhovujícím postavení, tak je třeba před
znehybněním srovnat. To lze provést někdy bez nutnosti celkové anestézie, ale při
větších posunech nebo u dětí by mělo být pravidlem provedení výkonu v celkové
anestézii. Poté se zlomenina zafixuje a provede se kontrola RTG. Operační řešení je
rovnou voleno u zlomenin nestabilních nebo s posunem úlomků. Operovány jsou
samozřejmě také zlomeniny, které se nepodařilo srovnat, nebo mají i v sádrovém
obvazu tendenci k posunu. Operace se provádí za hospitalizace a na operačním sále.
Používají se šrouby, kovové dlahy, dráty, nitrodřeňové hřeby, kloubní náhrady nebo i
zevní fixatéry.
Alternativními materiály, používanými ke znehybnění, jsou obvazy na bázi skelných
vláken spojených polyuretanem, které po přiložení a namočení ztuhnou. Případně se
občas používají tzv. termoplasty, tedy umělá hmota tvarovatelná při 60 stupních Celsia,
které po vychladnutí na pokojovou teplotu, ztuhne.
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Doba léčení zlomenin je různá v závislosti na věku a na typu postižené kosti. Po určitém
zobecnění lze říci., že na horní končetině se zlomeniny hojí 4-8 týdnů. U dětí zhruba
polovinu doby než u stejné zlomeniny u dospělých. Pokud je nutno kost operovat, doba
léčení se může i výrazně prodloužit. Nedílnou součástí léčby je rehabilitace. Důležité je
pamatovat si, že rehabilitace je nedílnou součástí léčby a významně se podílí na jejím
úspěchu. (zdroj: Nečas a kolektiv, 2007)
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3. Rehabilitace

3.1 Úvod do rehabilitace

Rehabilitace je obnova nezávislého a plnohodnotného tělesného a duševního života
osob po úrazu či nemoci, nebo zmírnění trvalých následků nemoci či úrazu pro život a
práci člověka.

Rehabilitaci můžeme rozdělit do několik odvětví a to:
Léčebná rehabilitace – tj. rehabilitace ve zdravotnictví (cílem je obnova nebo substituce
porušené funkce). L. rehabilitace se zabývá:
1) diagnostikou, terapií a prevencí všech sekundárních změn, které provázejí základní
onemocnění.
2) výcvikem kompenzačních mechanizmů v rámci postiženého orgánu (systému), aby
funkční ztráta byla co nejmenší.
3) výcvikem substitučních mechanizmů nepostižených orgánů (systémů), aby funkční
ztráty byly co nejmenší.
4) vybavením potřebnými prostředky zdravotnické techniky, nácvikem jejich používání.
5) obnovou tělesné zdatnosti na úroveň, potřebnou pro optimální kvalitu života tj. znovu
zařazení do všech původních společenských aktivit.

Pedagogická rehabilitace – cílem je dosáhnout u osob se zdravotním postižením co
nejvyššího vzdělaní.

Sociální rehabilitace - cílem je dosáhnout samostatnosti a soběstačnosti v maximální
možné míře s ohledem na zdravotní stav.

3.2 Rehabilitace se sádrou a později i bez sádry

Se sádrou:
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Aktivní svalová cvičení, jako protahování a posilování, musí zahrnovat všechny části
těla mimo ty v sádře, aby se zachovala kardiovaskulární zdatnost, a aby se předešlo
svalové hypotrofii. Svaly v sádře mohou být zatěžovány izometricky a kde je to možné,
mohou být svaly zatíženy i dynamickými cviky.
Pacient by měl po 1.-2. týdnu kdy bude mít pažní kost v sádře začít pomalu
s protahovacími a posilovacími cviky na předloktí. Dále se provádí dechová cvičení
(dechová vlna – nádech do břicha s přechodem do hrudníku a zpět výdech od břicha až
po hrudník), automobilizační cvičení (hrudní páteře).

Bez sádry:
Provádí se s pomocí fyzioterapeuta a provádí se na k tomu určených místech.
Fyzioterapeut začíná s pacientem nejprve uvolňovat svaly pomocí masážních míčků a
poté začíná s postupnou mobilizací ramene, protahováním a lehkým posilováním
postižených svalů. Tato fáze trvá přibližně 3 – 4 týdny, záleží na rychlosti regenerace
svalů a zda-li cvičí pacient i sám. (první procvičuje s pacientem tak, že mu drží
postiženou ruku a pohyby provádí s ním do mírného tahu paže. Po několika cvičebních
jednotkách už může cvičenec provádět pohyby sám a fyzioterapeut jenom kontroluje
správnost pohybu a četnost cviků. V tomto období se mohou začít využívat i cvičební
pomůcky jako je třeba terraband, overball atd...

Cviky po 1.-2. týdnu, kdy má pacient paži v sádře (popř. desaultův obvaz):
Provádí se cviky na protažení a posílení ruky, zápěstí a předloktí, dechová cvičení,
automobilizační cvičení. Při všech tlacích se provádí tlaky minimálně 10 s ale taky se
musí minimálně 2x tolik relaxovat.

Cviky na zápěstí:
1. pomocí zdravé paže protahujeme zevně (supinace) předloktí a to tak, že zdravou paží
uchopíme zevní hranu ruky (palcovou) a tlačíme jemně směrem k zemi.

2. na postižené paži provádíme s dopomocí druhé zdravé ruky dorsální flexi zápěstí

3. na postižené paži provádíme s pomocí druhé zdravé ruky palmární flexi zápěstí
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4. v postižené ruce mačkáme gelový míček. Stah provádíme např. 5s a relaxujeme 10s

5. dechová vlna: nádech je prováděn do břicha a postupně přechází nádech do hrudníku.
Výdech začíná také od břicha a pokračuje do hrudníku.

6. masáž pomocí masážního míčku na m trapezius, m. supraspinaty, m. infraspinaty, m.
lattismus dorsi atp...

V této fázi rehabilitace se klade hlavně důraz na to, aby nevznikly velké patologické
změny. Dále je zde snaha o minimální problematický přechod mezi obdobím
imobilizace a postupnou aktivací postižené končetiny. Tyto cviky je dobré provádět
jednou denně do doby, než lékař rozhodne, že už nemusí být končetina imobilizována.

Cviky, které se provádějí po sundání sádry:

Důležité je u všech těchto cviků, aby si cvičenec uvědomoval všechny pohyby, které
provádí (provádí je pomalu a uvědoměle).

1) leh na boku (bok zdravé paže), fyzioterapeut jednou rukou uchopí zepředu rameno a
druhou rukou uchopí lopatku (snaží se aby podepřel celou lopatku), pohybuje zlehka
dopředu a dozadu

2) mírný stoj rozkročný, pacient v mírném předklonu, předpažit zdravou paži a dlaní se
opřít o zeď, stahem hýžďových a břišních svalů zpevnit držení pánve a beder, postižená
paže visí volně k zemi, pacient se snaží paží pohybovat dopředu a dozadu, v další fázi
rehabilitace provádí pacient cvik tak, že v krajní poloze paži na několik vteřin paži
zastaví a poté dále pokračuje.

3) mírný stoj rozkročný, pacient v mírném předklonu, předpažit zdravou paži a dlaní se
opřít o zeď, stahem hýžďových a břišních svalů zpevnit držení pánve a beder, postižená
paže visí volně k zemi, pacient jakoby obtahuje celou paží číslici 8. Pacient vždy začíná
supinací paže.
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4) pacient si zdravou rukou uchopí postiženou paži za zápěstí a provádí pohyby plynule
do všech směrů (může opisovat číslice, písmena atd.). Postižená paže je absolutně
uvolněná! Fyzioterapeut kontroluje správné postavení ramene a dobré provedení
pohybů. V pozdější fázi rehabilitace může pacient při tomto cviku např. po opsaní každé
číslice zastavit a postiženou paží zatlačit do zdravé ruky.

5) sed na gymnastickém míči, bérce vůči stehenní kosti jsou v pravém úhlu, stehenní
kost vůči trupu je také v pravém úhlu. Počáteční pozice je mírný předklon a hlava
směřuje do klína. S nádechem se rovná páteř, hlavu vytahujeme co nejvýše.
S rovnajícím pohybem trupu a hlavy provádíme s napnutými pažemi supinaci.

6) leh na břiše na vyvýšené podložce (cca 20-30 cm), postižená paže je mimo podložku,
pod postiženou ruku dáme váhu (mimo podložku) a oběma dlaněmi tlačíme do
podložky (poraněnou paží vyvíjíme tlak do váhy, neporaněnou paží můžeme tlačit do
podložky, ale i do druhé váhy). Tlaky vyvíjíme nejméně 30 s a opět se dbá na přesnou
pozici horní končetiny. Z počátku vyvíjíme tlaky o síle 6-10kg později 1/3 až ½ váhy
těla.

7) leh na břiše, obě paže připaženy. Pod dlaň postižené paže dáme overball a na míči
provádíme pronaci a supinaci.

8) stoj spatný (nebo jakýkoliv přirozený stoj), stahem hýžďových a břišních svalů
zpevnit držení pánve a beder. Pacient stojí naproti zdi (či jiné pevné opoře), postiženou
rukou připaží skrčmo (dlaň směřuje ke zdi). Overball dáme pacientovi pod předloktí a
ten musí zvedat paži s dopomocí overballu.

9) stoj spatný, paže mírně před tělem, pacient drží v rukou overball. Provádí předpažení
do krajní polohy (kam mu ochablé a zkrácené svaly dovolí). A zde provádí jednou paží
pronaci a druhou supinaci. Toto provede na obě strany a poté se vrátí do výchozí
polohy.

33

10) vzpor ležmo, pod obě paže dáme overball a snažíme se balancovat na obou míčích.
Důležité je správné postavení pletence ramenního. Pokud pacient neudrží váhu ve
vzporu ležmo, může cvik vykonat ve vzporu klečmo.

11) sed na židli (s opěradlem), dáme postiženou paži na stůl a kolem ruky dáme
teraband. Pacient se opírá o loket. Druhou rukou chytíme teraband a postiženou paží
provádíme velmi lehké tlaky předloktí a zápěstí směrem ven (palcová hrana směřuje
vzhůru). Později lze toto provádět i ve stoji. (Při provádění tlaků měníme pozice. Např.
jednou zastavíme předloktí ve 10˚, podruhé zastavíme paži při 25˚ a posléze zastavíme
paži třeba v 20˚ a pak ještě 2x při zpětném pohybu)

12) teraband zavážeme za žebřiny a provádíme stejný cvik jako předešlý (provádět
méně a raději u toho používat obě paže)

13) sed na židli u stolu, na stole je pevná překážka (např. těžší kniha), pacient se opře
předloktím o stůl (malíková hrana spočívá na stole). Mezi hřbet ruky a knížku položíme
míček. Pacient si pinká míček o knížku hřbetem ruky.

dále je důležité provádět stretching posturálně (týkající se tonusu svalstva)
významových svalů, které ovlivňují motoriku lopatkového pletence. Jsou to:
m. latissimus dorsi, m. Pectoralis major, m. Pectoralis minor.

14) stoj spojný čelem ke zdi, předpažit, opřít se dlaněmi o zeď, prsty rukou směřují
šikmo vzhůru dovnitř. Stahem hýžďových a břišních svalů zpevnit držení pánve a beder,
hlavu vytlačit temenem do výšky, ramena široce po stranách hrudníku stáhnout směrem
k pánvi. Pomalu krčit paže, nadloktí směřuje šikmo ven dolů, celé tělo se naklání
dopředu. Dolní končetiny a trup stále v jedné přímce. Pomalu natahovat paže a vracet se
zpět do výchozí polohy.

15) dlaň postižené paže dáme na týl hlavy (lokty směřují ven). Provádíme kontrakce m.
Biceps brachii a uvolnění. Opět vydržet min. 10 s.

16) stoj spatný, předpažit pokrčmo dlaněmi k sobě, tlačíme dlaněmi proti sobě.
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17) to stejné, jako minulý cvik, ale mezi dlaně vložíme overball.

18) stoj spatný (spojný nebo jakýkoliv jiný), teraband dáme pod chodidlo nohy která je
pod postiženou paží. Dlaní postižené paže chytíme teraband a provádíme flexi ( v lokti)
a při spouštění jdeme pomalu do extenze.

Po těchto cvičeních by se měla funkce paže natolik zlepšit, že postižený může
vykonávat jakoukoliv běžnou činnost. Rehabilitace s fyzioterapeutem trvá zhruba 3 až 4
týdny, ale záleží na tom, cvičí-li pacient poctivě i doma (doba rekonvalescence je ovšem
velmi individuální). Dále by měl pacient pokračovat v domácí rehabilitaci a v další
kompenzaci např. v posilovně. (Zdroje: Peterson, L., Renstarom, P, Paul K., Vávrová,)

4.3 Kompenzace pomocí fitness

Tuto kapitolu jsem nastudoval z těchto zdrojů: Tlapák, 2008, Delavier, 2006

V této kapitole budeme rozebírat samotné cvičení ve fitness centru. Před posilováním je
důležité protáhnout antagonisty posilovaných svalů. Po cvičební jednotce protáhneme
samotné svaly, které jsme posilovali. V polohách ve stoje je důležité dbát na správné
držení těla (tj. břicho stáhnuté, podsazená pánev, ramena dole a hlava v prodloužení
páteře)! Zpočátku klient cvičí lehčí cviky (izolované na strojích, nebo v sedě s opěrou) a
později přechází k těžším (ve stoje). Cviky provádíme raději s menší váhou a pomaleji
(a hlavně správně) než s větší váhou a nekoordinovaně.

Cviky pro posílení svalů paže

U každého obrázku je psáno ZP (začáteční pozice) a KP (konečná pozice)

1. bicepsový zdvih s obouruční činkou na skottově lavici (Obr 14 a 14.a)
Sed roznožný na scottově lavici, základní pozice: předpažit dolů (nadloktí opřeno o
opěrku stroje), konečná pozice: předpažit skrčmo. Při záběru výdech při návratu nádech.
Možno použít i činku s lomenou osou. Cvik zapojuje izolovaně m. biceps brachii.
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Jiné varianty: tento cvik se dá využívat i ve stoje, ale to vyžaduje vyšší trénovanost
klienta, dále se dá dělat nadhmatem (navíc zapojujeme svaly předloktí).

Obr 14.a bicepsového zdvihu (KP)

Obr 14. bicepsového zdvihu (ZP)

2. Izolovaný bicepsový zdvih (Obr. 15 a 15.a)
Sed na roznožný na lavici stroje, základní pozice: předpažit dolů poníž (pouze paže
s činkou), loket izolujeme o stehno stejné nohy (je-li činka v levé, tak o levou a naopak),
konečná pozice: předpažit dolů poníž skrčmo. Pří zdvihu výdech, při spouštění nádech.
Cvik posiluje m. biceps brachii a m. brachialis. Jiná varianta: zdvih na stroji s kladkou.

Obr 15. izolovaný bicepsový zdvih (ZP)

Obr 15.a. izolovaný bicepsový zdvih
(KP)
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3. bicepsový zdvih na spodní kladce (Obr. 16 a 16.a)
Stoj rozkročný (nebo jakýkoliv jiný který vyhovuje klientovi), čelem ke stroji,
podhmatem uchopíme kladku, základní pozice: předpažit dolů poníž, konečná pozice:
předpažit dolů poníž skrčmo. Při flexi nádech, při extenzi výdech. Tento cvik je na
posílení m. biceps brachii. Jiná varianta: provádíme zdvih s obouruční kladkou.

Obr 16 b. zdvih na spodní klatce (ZP)

Obr 16.a b zdvih na spodní klatce (KP)

4. Bicepsový zdvih s jednoručkami v sedu (Obr. 17 a 17.a)
Sed na roznožný na lavici s kolmou opěrou zad, základní pozice: levá paže: upažit
skrčmo, pravá paže: upažit, konečná pozice: výměna paží. Při flexi nádech, při extenzi
výdech. Cvik posiluje m. biceps brachii, m. brachialis, a přední hlavu m. deltoideus.

Obr. 17 b. zdvih s jednoručkami v sedu (ZP)

Obr. 17.a b. zdvih s jednoručkami
v sedu (KP)
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5. biceps obouruč na horních kladkách (Obr. 18 a 18.a)
Postavíme se rozkročmo bokami ke kladkám, základní pozice: upažit povýš, konečná
pozice: upažit skrčmo. S flexí výdech, s extenzí nádech. Tímto cvikem posilujeme
hlavně krátkou hlavu m. biceps brachii.

Obr. 18 horní kladky (ZP)

Obr. 18.a horní kladky (KP)

6. tricepsový zdvih obouruč s jednoručkou v sedu. (Obr. 19 a 19.a)
Sed roznožný, základní pozice: vzpažit dovnitř (kotouč činky držíme v dlaních),
konečná pozice: vzpažit pokrčmo (předloktí směřuje vzhůru), při extenzi výdech při
flexi nádech. Cvik posiluje m. triceps brachii.
Jiná varianta: místo jednoručky uchopíme oběmi pažemi činku s lomenou osou.
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Obr. 19 tricepsový zdvih jednoručkou
(ZP)

Obr. 19.a tricepsový zdvih
jednouručkou obouruč (KP)

7. tricepsová extenze (Obr. 20 a 20.a)
Stoj rozkročný, čelem ke kladkostroji,základní pozice: předpažit dolů skrčmo, konečná
pozice: předpažit dolů poníž. Při flexi nádech, při extenzi výdech. Cvik posiluje m.
triceps brachii (hlavně vnější hlavu).
Jiné varianty: cvik provádíme s obouruční kladkou, nebo nadhmatem (posilujeme také
předloktí).

Obr. 20 tricepsová extenze (ZP)

Obr. 20.a tricepsová extenze (KP)

8. tricepsový zdvih s jednoručkami v lehu (Obr. 21 a 21.a)
Leh na zádech na lavici (nohy buď na lavici nebo na zemi), základní pozice: předpažit,
konečná pozice: předpažit pokrčmo (předloktí směřuje vzhůru). Nádech je při spouštění
(flexi), výdech při zvedání (extenzi). Tento cvik posiluje m. triceps brachii.
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Obr. 21. t. zdvih s jednoručkami (ZP)

Obr. 21.a. t. zdvih s jednoručkami (KP)

9. kick – back (Obr. 22 a 22.a)
Stoj rozkročný pravou (levou) vpřed, mírný předklon trupu (rovná záda), základní
pozice: upažit pokrčmo (předloktí směřuje k zemi), konečná pozice:připažit. Při extenzi
výdech, při flexi nádech. Tento cvik posiluje m. triceps brachii.

Obr. 23 kick-back (ZP)

Obr. 23.a kick-back (KP)

Cviky pro posílení svalů pletence ramenního

1. arnoldův tlak (Obr. 24 a 24.a)
Sed roznožný na lavici s opěrou zad, základní pozice: předpažit dolů poníž skrčmo
(předloktí směřuje vpřed), konečná pozice: vzpažit. S extenzí výdech a s flexí nádech.
Cvik je určen pro m. deltoideus, klíční část m. pectoralis major, m. biceps brachii, m.
trapezius.
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Obr. 24 arnoldův tlak (ZP)

Obr. 24.a arnoldův tlak (ZP)

2. zvedání jednoruček v lehu (Obr. 25 a 25.a)
Leh na vodorovné lavici, základní pozice: připažit mírně vzad skrčmo (předloktí směřují
kolmo ke stropu), konečná pozice: předpažit levou (pravou). S tlakem výdech a během
spouštění nádech.

Obr. 25 zvedání jednoruček v lehu (ZP)

Obr. 25.a zvedání jednoruček v lehu (KP)

3. tlak s jednoručkami v sedu (Obr. 26 a 26.a)
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Sed roznožný na lavici, základní pozice: upažit pokrčmo (předloktí směřují vpřed),
konečná pozice: vzpažit mírně zevnitř. S extenzi výdech, s flexi nádech. Cvik je určen
pro m. deltoideus (hlavně střední část), m. biceps brachii.
Jiné varianty: během zvedání paží obě předloktí i zápěstí supinují (navíc zabírá i přední
hlava m. deltoideus. Dále se může tento cvik provádět ve stoje.

Obr. 26 tlak s jednoruč. v sedu (ZP)

Obr. 26.a tlak s jednoruč. v sedu (KP)

4. upažování v sedu na stroji (Obr. 27 a 27.a)
Sed roznožný na lavici stroje, základní pozice: předpažit dolů pokrčmo (předloktí je na
opěrkách), konečná pozice: upažit vpřed pokrčmo (předloktí směřuje vzhůru).
S upažením výdech, při spouštění nádech. Tento cvik trénuje m. deltoideus, m.
supraspinatus. Jestli že se budou zvedat lokty výše, tak zapojíme i m. trapezius.

Obr. 27 upažování v sedu na stroji (ZP)

Obr 27.a. upažování v sedu na stroji (KP)
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Dále jsou cviky, které jsou dělány buď upažováním nebo předpažováním. U těchto
cviků bychom doporučovali menší váhu, aby nedocházelo k přílišnému zatěžování
ramenního kloubu. Později můžeme zátěž zvyšovat.

5. tlak na kolmé lavici(Obr. 28 a 28.a )
Leh na břiše na šikmé lavici, základní pozice: předpažit dolů, konečná pozice: vzpažit
mírně vpřed. Při předpažení nádech, při spouštění výdech. Tento cvik je určen hlavně
pro m. deltoideus, klíční část m. pectoralis major.

Obr. 28 tlak na rovné lavici (ZP)

Obr. 28.a tlak na rovné lavici
(KP)

6. upažování na spodní klatce ve stoji (Obr. 29 a 29.a)
Stoj rozkročný bokem ke kladkostroji, základní pozice: pravou (levou) připažit pokrčmo
(předloktí směřuje vpřed), konečná pozice: upažit. U tohoto cviku doporučujeme měnit
úhel zvedání aby se zapojovaly i jiné hlavy m. deltoideus. S upažením výdech a při
připažení nádech. Tento cvik aktivuje především střední část m. deltoideus, m. triceps
brachii.
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Obr. 29 upažování na spodní klatce (ZP)

Obr. 29.a upažování na spodní klatce

(KP)

7. předpažování na spodní kladce ve stoji (Obr. 30 a 30.a)
Stoj rozkročný zády ke kladce, základní pozice: levou (pravou) připažit, konečná á
pozice: předpažit. Při předpažení výdech a při připažení nádech. Tento cvik hlavně
namáhá přední část m. deltoideus, klíční část m. pectoralis major, a v menší míře i m.
biceps brachii.

Obr. 30 předpažování na spodní klatce (ZP) Obr. 30.a předpažování na spodní klatce
(KP)

8. přítahy k bradě s lomenou činkou (Obr. 31 a 31.a)
Stoj rozkročný, základní pozice: připažit, konečná pozice: upažit povýš mírně vpřed
skrčmo (předloktí směřuje vzhůru). Při zvedání je výdech, při návratu je nádech. Tento
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cvik posiluje zejména m. deltoideus, m. trapezius, m. biceps brachii, v menší míře ještě
svaly předloktí.

Obr. 31 přítahy k bradě (ZP)

Obr. 31.a přítahy k bradě (KP)

Cviky pro posílení prsního svalstva

1. pullover s jednoručkou (Obr. 32 a 32.a)
Leh na lavici, nohy jsou mírně roznoženy (chodidla na zemi), základní pozice: předpažit
mírně dovnitř(kotouč činky je mezi dlaněmi), konečná pozice: vzpažit pokrčmo
(předloktí směřuje vzhůru). Při pohybu za hlavu je nádech a při zvedaní do výchozí
pozice je výdech. Cvik posiluje m. pectoralis major, dále dlouhou hlavu m. triceps
brachii, m. latissimus dorsi, m. romboideus a m. pectoralis minor.

Obr. 32 pullover s jednoručkou (ZP)

Obr. 32.a pullover s jednoručkou (KP)
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2. tlaky na stroji (Obr 33. a 33.a)
Sed na lavici stroje,základní pozice: upažit mírně vzad poníž pokrčmo (předloktí
směřuje vzhůru), konečná pozice: předpažit nahoru. Tento cvik posiluje m. pectoralis
major.

Obr. 33 tlaky na stroji (ZP)

Obr. 33.a tlaky na stroji (KP)

3. benchpres na multipressu (Obr. 34 a 34.a)
Leh na lavici. Základní pozice: předpažit zevnitř, konečná pozice: upažit pokrčmo
(předloktí směřuje vzhůru). Při spouštění nádech, při tlaku výdech. Cvik buduje svalstvo
m. pectoralis major, m. triceps brachii, a přední část m. deltoideus.
Jiné varianty: lavici můžeme dát tak, že v počáteční pozici budou nohy výš než hlava a
naopak (posilujeme jiná vlákna m. pectoralis major).

Obr. 34 benchpres na multipresu (ZP)

Obr. 34.a benchpres na multipresu (KP)
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4. tlak na rovné lavici(Obr. 35 a 35.a)
Leh na lavici, základní pozice: předpažit, konečná pozice: upažit poníž skrčmo. Při
předpažení výdech, při spouštění nádech.

Obr. 35 tlaky s jednoruč. v lehu (ZP)

Obr. 35.a tlaky s jednoruč. v lehu (KP)

Cviky pro posílení zádového svalstva

1. přítahy horní kladky širokým úchopem k hrudníku (Obr. 36 a 36.a)
Sed na kladkostroj (čelem ke stroji),základní pozice: vzpažit mírně vpřed, konečná
pozice: upažit mírně vzad pokrčmo (předloktí směřuje vzhůru). Při stahování vypínáme
hruď a lokty tlačíme dozadu. Při stahován výdech, při návratu nádech. Tento cvik
stimuluje m. latissimus dorsi, střední a dolní partie m. trapezius, m. rhomboideus, m.
biceps brachii, m. brachialis, a také trochu m. pectoralis major.
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Obr. 36 stahování horní kladky k hrudníku(ZP)

Obr. 36.a stahování horní kladky
k hrudníku (KP)

2. přítahy horní kladky širokým úchopem za hlavu (Obr. 37 a 37.a)
Sed na kladkostroj (čelem ke stroji),základní pozice: vzpažit mírně před, konečná
pozice: upažit mírně vzad poníž skrčmo (předloktí směřuje vzad). Při stahování výdech
během návratu nádech. Tímto cvikem posilujeme m. latissimus dorsi, m. biceps brachii,
m. brachialis, m. rhomboideus a dolní partie svalu m. trapezius.

Obr. 37 stahování horní kladky za hlavu (ZP)

Obr. 37.a stahování horní kladky za
hlavu (KP)

3. přítahy kladky úzkým úchopem k hrudníku (Obr. 38 a 38.a)
Sed na kladkostroj,základní pozice: vzpažit mírně vpřed, konečná pozice: připažit
skrčmo (předloktí směřují do boku). Při stahování je vypnutý hrudník a mírně zaklonění
trup. Se záběrem výdech a při návratu nádech. U tohoto cviku jsou posilovány následné
svaly: m. latissimus dorsi, m. rhomboideus, m. trapezius a zadní část m. deltoideus.
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Obr. 39 stahování kladky k hrudníku (ZP)

Obr. 39.a stahování kladky k hrudníku
(KP)

4. přítahy jednoručky k boku (Obr. 40 a 41.a)
Vzpor klečmo na lavici (paže, která spočívá je na lavici, je propnutá), druhá noha je
mírně pokrčená s chodidlem na zem, Základní pozice: předpažit, konečná pozice:
připažit mírně vzad skrčmo (předloktí směřuje do boku). Tento cvik posiluje především
m. latissimus dorsi, m. teres major. Na konci kontrakce pak dále m. rhomboideus.

Obr. 42 přítahy jednoručky k boku (ZP)

Obr. 42.a přítahy jednoručky k boku (KP)

5. veslování s činkami v předklonu (Obr. 43 a 43.a)
Leh na břiše (na stroji), základní pozice: předpažit, konečná pozice: upažit poníž
pokrčmo (předloktí směřují vzhůru). Se záběrem výdech a při návratu nádech.
Posilujeme hlavně m. latissimus dorsi, m. teres major, m. infraspinatus, m. rhomboideus
a m. trapezius.
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Obr. 43 veslování s T-tyčí (ZP)

Obr. 43.a veslování s T-tyčí (KP)

6. kroužení ramen vzad s jednoručkami (Obr. 44 a 44.a)
Mírný stoj rozkročný, základní pozice: připažit, konečná pozice: zvedneme ramena a
kroužíme s nimi. Posilujeme hlavně horní část m. trapezius, m. levator scapulae, m.
rhomboideus.

Obr. 44 kroužení ramen (ZP)

Obr. 44.a kroužení ramen (KP)

7. shyby podhmatem (Obr. 45 a 45.a)
Zavěsíme se podhmatem za hrazdu, úchop je na v šíři ramen. Provedeme shyb, až je
brada nad úrovní madel. Při shybu výdech a při návratu je nádech. Tímto cvikem
posilujeme m. Latissimus dorsi, m. Teres major, dále se zapojuje střední a dolní část m.
Trapezius, m. Rhomboideus a m. Pectoralis major.
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Obr. 45 shyby podhmatem (ZP)

Obr. 45.a shyby podhmatem
(KP)

8. shyby nadhmatem (Obr. 46 a 46.a)
Zavěsíme se širokým (širším než ramena) nadhmatem za hazdu, přitahujeme se do té
doby, než je hrudník popř. šíje u hrazdy. Při shybu výdech při návratu nádech.
Posilujeme: m. latissmus dorsi, m. teres major, m biceps brachii, m. brachialis.

Obr. 46 shyby nadhmatem (ZP)

Obr. 46.a shyby podhmatem (KP)

4.4 Ukázka protahovacích cviků
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Před každým protahovacím cvičením by mělo být zařazeno uvolňovací cvičení.
Uvolnění se provádí v kloubech a provádí se pomalými krouživými pohyby do krajních
poloh.
Protahujeme vždy zahřáté svaly. Nehmitáme, ale volíme delší výdrže a postupně
zvyšujeme rozsah pohybu (výdrže cca 15s, při regeneraci o něco delší). Dbáme na
správné dýchání. U protahování volíme vhodné oblečení (např. dlouhé tepláky a
mikinu), aby svaly byly v teple.

1. protažení horní části svalu trapezového

Leh, paže podél těla (dlaně k zemi), a provádíme úklony hlavy k levému (pravému)
rameni. Opačné rameno stahujeme dolů, jestliže vzniká bederní lordóza – pokrčíme
nohy. Nesmí docházet k rotaci hlavy.

Leh, paže podél těla, bradu přitáhneme k hrudníku a zároveň provádíme dorsální flexi
chodidel. Předklon provádíme vytažením temene vzhůru a teprve potom opisuje brada
oblouk.

2. cviky na protažení prsního svalstva

Leh na vyvýšené podložce, rameno je mimo podložku, spustíme ruku k zemi. Tento
cvik je určen spíše pro jedince, kteří mají prsní svalstvo velmi zkrácené, později může
cvičenec zařazovat těžší cviky.

Vzpor klečmo, vzpažit zevnitř, dlaně na podložku, protlačujeme hrudník k zemi.

Vzpor klečmo vedle gymnastického míče, jednu ruku položíme na míč (buď v poloze
upažit pokrčmo povýš (poníž), nebo jenom upažit pokrčmo, tlačíme paží proti míči.

3. cviky na protažení trojhlavého svalu pažního
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Stoj mírně rozkročný, protahovanou paží vzpažíme skrčmo (dlaň je na lopatce), druhou
rukou se chytneme za loket a mírně protlačujeme dolů a dozadu (směrem k uchu).

Stoj mírně rozkročný, protahovanou paží provedeme předpažení dovnitř (snažíme se
paží dát co nejdále přes mediální osu), druhou paží předpažíme pokrčmo dlaní vzhůru
(tak, aby loket protahované paže byl v loketní jamce druhé paže) mírně přitlačíme
k hrudníku.

4. protažení širokého svalu zádového

Stoj rozkročný, obě paže vzpažíme, jednou rukou chytíme zápěstí druhé ruky, a snažíme
se vytáhnout paži co nejvíce dovnitř a zároveň s tím provádíme úklon trupu.

Dále se také věnujeme zbytků svalů celého těla, více v Dostálová a kolektiv, 2005
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5. Prevence zranění

5.1 Prevence – základ předcházení úrazů

Prevence úrazů je velmi složitá, protože existuje nespočet činností, při kterých může
dojít ke zranění. Na druhou stranu existuje i několik zásad, díky kterým můžeme těmto
negativním vlivům předejít. Zde uvádíme jenom ty nejzákladnější:

1. při činnostech, které vyžadují použití nástrojů kontrolujeme stav pomůcek a popř. i
správně používáme pomůcky (např. když dáváme závaží na tyč, tak poté vždy
použijeme i nějakou pomůcku, aby závaží nespadlo)
2. při sportovním odvětví, kde jsou potřeba ochranné pomůcky, toho vždy využíváme
3. musíme respektovat nařízení v tělocvičnách, fitness centrech, ale musíme také dbát
pokynů instruktora
4. být obezřetný při sportovní činnosti a dávat pozor na předměty kolem sebe
5. necítíme-li se dobře, raději se vyhnout sportovní činnosti
6. při nemoci dbát na délku léčení a nemoc tzv. nepřechodit (může stát že nemoc sice
ustoupí, ale zanechá po sobě nějaký zánět, což je horší, než nemoc samotná)
7. nesnažit se o sportovní výkon, na který nejsme dostatečně připraveni (jak fyzicky tak
psychicky)
8. vždy prozkoumat terén před sportovní činnosti (např. skok do hluboké vody)

(zdoj: ČČK, 2006)

54

ZÁVĚR

Jestliže se nevyskytnou žádné problémy, tak by měl jedinec začít pohybovat paží do
jednoho měsíce a do půl roku by měl mít paži stejně pohyblivou jako před úrazem.
Cílem rehabilitace a posilování není pouze rozhýbat paži a uvést ji do předúrazového
stavu, ale hlavně posílit natolik svalstvo, aby bylo silnější a protaženější než před
úrazem. Musíme ale přihlédnout také k anatomii, fyzickému stavu jedince a jeho vůli
k obnovení pohyblivosti paže. Ne každý by mohl jít po fyzioterapii do fitness centra a
začít tam posilovat. Pro takové jedince (např. seniory) bychom doporučovali spíš
konzultaci a cvičení s odborníkem (lékařem, fyzioterapeutem). Na druhou stranu, pokud
se jedná o sportovce, měla by se funkčnost paže obnovit rychleji z důvodů lepší
schopnosti adaptace na cílený trénink. Samozřejmě pokud má jedinec nějakou vrozenou
nemoc (např. cukrovka) musíme přihlédnout k tomuto stavu a nastavit zátěž pro
každého jedince jinou. V této bakalářské práci je ukázán možný zásobník cviků, ale ten
lze každému jedinci podle potřeb přizpůsobit.
Při tvorbě této práce jsem se důkladněji seznámil s anatomií pletence ramenního a
možným postupem při léčbě, rehabilitaci a následné kompenzaci úrazu zlomeniny
humeru.
Myslím si, že cíl mé bakalářské práce ( uvedení postižené končetiny do pracovní a
následně sportovní činnosti) se mi podařilo splnit. Ovšem tento výsledek nemohu zatím
potvrdit z vlastní zkušenosti.
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RESUMÉ
Téma mé bakalářské práce je: Poranění pažní kosti a následná kompenzace pomocí
fitness. Celá tato práce je teoretická a snaží se vyřešit problematiku zlomeniny pažní
kosti a navrácení mobility paže do původního stavu. Cílem práce je obnovení funkčnosti
paže a v některých případech i zesílení paže. Dalším cílem práce je ukázat možný
postup při tomto poranění ale myslím si, že nebude vyhovovat všem. Dále se čtenář
může seznámit s anatomií pletence pažního. Pro mnohé lidi může být tato práce
ukazatelem jak by se měl správně k této problematice chovat a dále mu může
poskytnout některé cviky pro obnovení mobility.

The subject of this bachelor work is: injury of the humerus and following fitness
compensation. This work resolves the problematic of humerus fracture and following
activation of the arm only theoretically. The result of this work is activation of the
injured arm and in some cases is the result that the arm became stronger. The other aim
of this work is to show possible treatment and following exercising by this kind of
injury, but I thing that it is not suitable for everybody. The reader can also get to know
the anatomy of the shoulder girdle. For many people could this work serve as a guide
how to behave by this problematic and it can show some exercises for activation of the
arm mobility.
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